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NOTA PRÉVIA 

 
 
 O presente trabalho de investigação foi elaborado no âmbito do Seminário Principal 

do Curso de Mestrado em Estudos Alemães que decorreu entre os anos de 1985 e 1987 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
Subordinado ao tema Literatura e Cultura na Alemanha e orientado pelo Prof. Doutor 
Alfred Opitz, o referido Seminário deteve-se em particular sobre a literatura de viagens 
alemã e, em especial, sobre as obras deste género literário que a Portugal diziam 
directamente respeito. 

 
 Enquadradas por aquela temática e particularmente interessadas em explorar 

metodologias de análise das imagens de Portugal projectadas por aquele género 
literário na Alemanha de meados e finais do século XVIII, as páginas que se seguem, 
sendo como pretendem ser, um mero trabalho de investigação, não têm por isso o 
objectivo último de encontrar respostas e soluções definitivas para a complexa e 
multifacetada problemática posta por aquelas obras. Ao autor interessou, isso sim, 
levantar questões, colocar problemas, ensaiar métodos críticos e analíticos; ao autor 
interessou ainda, e talvez mesmo fundamentalmente, chamar a atenção, por um lado, 
para a riqueza (tão inexplorada e frequentemente subestimada) manifesta neste género 
literário e, por outro lado, para a absoluta necessidade de se adoptar e de se partir duma 
perspectiva interdisciplinar, que permita uma leitura suficientemente aberta e flexível, 
sempre que se pretenda fazer uma abordagem crítica deste género de obras. 

 
 Muito embora pensadas e escritas por um, estas páginas devem muito do que nelas 

fica expresso a muitos. De entre esses, a quem justamente são devidos os agradecimentos 
e o sincero reconhecimento do autor, serão especialmente de referir, em primeiro lugar, 
o Instituto Nacional de Investigação Científica que, através da concessão de uma Bolsa, 
permitiu a realização material deste trabalho; em segundo lugar caberá igualmente 
mencionar as minhas colegas (com especial destaque para as Drªs Cláudia Fischer e 
Ana Maria Machado) pelo apoio, pelas muitas discussões e conversas; finalmente, uma 
palavra especial de agradecimento é ainda devida ao Prof. Doutor Alfred Opitz, quer 
pelos constantes incentivos, quer ainda pelas críticas, sempre interessadas e pertinentes, 
que naturalmente muito contribuiram para a elaboração deste trabalho. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 O melhor ainda será iniciar este caminho com Bernardo Soares: 
 

Para que viajar? [...] As viagens são os viajantes. O que vemos, não é o que 
vemos, senão o que somos.1 

 
 A fórmula é radical. Não é, no entanto, a radicalidade aforística de raiz céptica 

que nela nos interessa, nem os possíveis vestígios de uma atitude modernista 
perante a viagem, nem, tão pouco, a interrogação inicial que problematiza o 
objectivo e a finalidade da viagem; o que na frase, de facto, nos interessa é a 
questão que, embora não explícita, se adivinha subjacente à resposta: qual a 
possibilidade de relacionamento entre o homem (viajante) e a realidade (diferente 
que a viagem permite observar)? Ou seja, qual a possibilidade de relacionamento 
entre a realidade do sujeito e a do objecto? 

 Ao afirmar-se a impossibilidade do sujeito ver (ou conhecer) a realidade do 
objecto, diz-se, consequentemente também, a impossibilidade de a dizer, isto é, de 
a representar. E faz-se ainda radicar essa impossibilidade numa outra, que lhe é 
prévia: a incapacidade revelada pelo sujeito de se libertar dos seus olhos 
idiossincráticos. Ver, assim como descrever (acrescentaremos então nós), não são 
afinal mais do que outras formas de conjugar o mesmo verbo ser. 

 Deste modo se coloca o ser/sujeito numa posição antropocêntrica 
relativamente ao mundo, fazendo lembrar, de entre os pré-socráticos, muito 
particularmente o relativismo de Protágoras («O homem é a medida de todas as 
coisas») e o inatismo de Anaxágoras («tudo já está em nós»). 

 Ora, é esta centralidade do homem que justamente nos interessa na literatura 
alemã de viagens de finais do século XVIII (que aqui nos ocupará), mas a um 
outro nível, e sem o subsequente cepticismo sofista. 

 
 Admitamos por isso, em primeiro lugar, que é de facto possível ver para além 

da realidade do sujeito, admitamos que existe uma efectiva possibilidade de 

 
1. Fernando PESSOA/Bernardo SOARES, O Livro do Desassossego, Vol. II, recolha e transcrição 

dos textos: Maria A. Galhoz e Teresa S. Cunha, pref. e org. de Jacinto do Prado Coelho, 
Lisboa 1982, p. 133. Vejam-se ainda a propósito da viagem, no mesmo volume, as pp. 131 e 
segs. 
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relacionamento entre as duas realidades, a do sujeito e a do objecto.2 Daqui 
resultará outra possibilidade: a da representação. Admitamos ainda, como 
Fernando Gil, que nessa representação «[...] se exprime decisivamente a 
interacção do sujeito e do objecto, a acção do mundo sobre o homem e a 
interpretação do mundo pelo homem».3 

 
 Enfim, partamos do princípio que essa entidade mediadora e central em todo 

este processo (que, construindo-se sobre o abismo hiatante e aporético que separa 
o homem do mundo, transporta inevitavelmente consigo vestígios dessas duas 
realidades, ao mesmo tempo que sobre cada uma delas lança um véu)4 não é outra 
senão a linguagem.5 

 
 Pela linguagem se torna então literatura o que antes era viagem: literatura de 

viagens, isto é, «[...] der Versuch, ein Reales, also etwas, das sich wirklich 
zugetragen hat, einer symbolischen, das heißt sprachlichen Behandlung zu 
unterziehen».6 

 
2. A propósito desta relação sujeito/objecto na literatura de viagens, veja-se Joseph STRELKA, 

«Der literarische Reisebericht» in: Jahrbuch für Internationale Germanistik, Jg. III, Frankfurt 
am Main 1971, pp. 64 e segs. 

3. Fernando GIL, Mimésis e Negação, Lisboa 1984, p. 45. Convirá sublinhar as duas vertentes da 
representação aqui implícitas: uma («a acção do mundo sobre o homem»), em que o objecto se 
revela ao sujeito; a outra («a interpretação do mundo pelo homem»), em que o sujeito se 
revela ao objecto, ao mesmo tempo que pelo nome dele toma posse. 

4. Cf. Ibidem, p. 61. 
5. Queremos também com isto dizer que o relacionamento entre sujeito e objecto é, no essencial, 

um relacionamento linguístico, ainda quando se trata de uma mera percepção visual. Cf. 
Norwood Russell HANSON, Patterns of Discovery. An inquiry into the conceptual foundations 
of science. Cambridge/London 1985, p. 15: «Seeing is not only the having of a visual 
experience; it is also the way in which the visual experience is had». E, mais adiante (p. 25): 
«Seeing is, as I should almost like to say, an amalgam of [...] pictures and language. [...] There 
is a 'linguistic' factor in seeing, although there is nothing linguistic about what forms in the 
eye, or in the mind's eye. Unless there were this linguistic element, nothing we ever observed 
could have relevance for our knowledge». Curiosamente o inverso não é menos verdade e, na 
própria linguagem, podemos encontrar fortes marcas da visão, quer se pensarmos na escrita 
pictográfica primitiva (cf. Carlos SILVA, «Dos signos primitivos» in: Análise, vol. 1, nº 2, 
1984, Lisboa 1984, pp. 21-78), quer se pensarmos nas variadíssimas e muito frequentes 
expressões metafóricas que substituem uma expressão do foro exclusivamente linguístico por 
uma outra, ligada à visão. 

6. Norbert HAAS, «Sehen und Beschreiben. Zu Goethes zweiter Schweizerreise» in: Wolfgang 
GRIEP/Hans-Wolf JÄGER (Hrsg.), Reise und Soziale Realität am Ende des 18. Jahrhunderts, 
Heidelberg 1983 (de ora em diante referida abreviadamente por Reise und Soziale Realität), p. 
1 (sublinhados nossos). Cf. também a este respeito Joseph STRELKA, loc. cit. in: op. cit., p. 63. 
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 Dominadora porque detentora do poder da representação, a linguagem parece 

tornar-se subitamente frágil, claramente insatisfatória e ineficaz, sempre que o 
viajante pretende descrever um objecto, uma paisagem, enfim, uma realidade 
diferente... 

 
 A viagem proporciona a visão da diferença, talvez melhor, das diferenças: de 

paisagens, povos, costumes, até linguísticas. Ora o que nos é comum está 
comummente dito, e assim se supera em grande parte a aporia da representação7. 
Mas o que é diferente, o que se vê pela primeira vez, querendo ser d(escr)ito, cria 
dificuldades. A representação da diferença, ao demonstrar a ineficácia, 
inadequação e falibilidade da linguagem, parece revelar novamente a aporia 
inicial de todo o acto linguístico e, por conseguinte, de todo o acto cognitivo. 

 Compreende-se assim que um dos pontos mais frágeis evidenciados nos 
relatos de que nos ocuparemos e, mais genericamente, neste género literário seja 
justamente o da representação da diferença, aspecto que merecerá por isso a 
nossa particular atenção nestas páginas. 

 Por um lado, o próprio motivo ou razão de ser de um relato de viagem é, sem 
dúvida, a explicitação, para o leitor, da diferença do país ou da região que o autor 
visita ou visitou e, assim encaradas, estas obras não são mais que verdadeiros 
aglomerados de metáforas que tentam eficazmente representar a diferença da 
realidade estrangeira que dizem descrever; por outro lado, esta sua característica, 
que se nos afigura fulcral, torna-os súbita e inesperadamente frágeis na medida em 
que, perante a necessidade de representar essa diferença, isto é, perante a 
necessidade de dizer o que ainda não foi dito (ou que pelo menos não é 
habitualmente dito) na língua dos leitores, o autor vacila, hesita, nota a 
inadaptação da sua linguagem à realidade que pretende descrever e deixa mais 
facilmente transparecer os seus pontos de vista e o seu modo de olhar através de 
constantes analogias que, sendo verdadeiros pontos de apoio (constituídos a partir 
de clichés ideológicos, estéticos e culturais), revelam desse modo algumas das 
suas idiossincrasias. 

 
7. Cf. Fernando GIL, op. cit., pp. 37 e segs. 
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 Por outro lado ainda, convirá não esquecer que estes viajantes são e sentem-se, 
também eles, «estranhos num mundo estranho»,8 o que desde logo implica uma 
problemática consciência do relativismo da situação em que se encontram. De 
facto, estes autores parecem estar perfeitamente conscientes (os seus textos assim 
o deixam transparecer) que o pensamento da diferença não é meramente unívoco. 
Essa diferença não é apenas pensada ou sentida por eles em função do(s) outro(s), 
mas também pelo(s) outro(s) em relação aos próprios viajantes, tornando-se 
assim, a questão da diferença, um problema complexo, de índole verdadeiramente 
ontológica9 para estes autores, com as repercussões que isso pode ter (e tem, 
como esperamos demonstrar), não apenas ao nível discursivo dos seus relatos de 
viagem, mas, talvez fundamentalmente, logo ao nível da própria percepção e 
integração na realidade estrangeira que os envolve. 

 
 Nos relatos de viagem é usual entreverem-se três estratégias (todas elas com o 

intuito de ultrapassar a aporia da representação) de que resultam três modos de 
representar a diferença: (1) ou se inventam «dizeres» novos (códigos novos, por 
vezes apenas sub-códigos técnicos); (2) ou se diz a diferença com o código 
linguístico habitual, enveredando-se assim por uma escrita que, repleta de 
analogias, comparações e metáforas procura semelhanças e contrastes que 
permitam identificar o objecto, quer dizer, que permitam a maior coincidência e 
homogeneidade possíveis entre aquilo que se vê e aquilo que se descreve; (3) ou, 
pura e simplesmente, se silencia a diferença, dizendo-se quando muito a 
impossibilidade e incapacidade de a dizer. 

 
 Não deixa de ser curioso notar que o primeiro caminho é preferencialmente 

percorrido pelos autores de viagens fictícias e imaginárias, que parecem assim 
partir do princípio que a uma realidade nova corresponde necessariamente uma 
linguagem diferente, procurando, com esta última, imprimir ao texto o desejado 
efeito de verosimilhança.10 

 
8. Hermann STURM, «Ästhetische Erfahrung als Erfassen des Fremden beim Graben, Reisen, 

Messen, Sterben» in: _____ (Hrsg.), Jahrbuch für Ästhetik. Das Fremde. Ästhetische 
Erfahrung beim Graben, Reisen, Messen, Sterben. Band I 1985, Aachen 1985, p. 38. 

9. Vide Ralph-Rainer WUTHENOW, «Erfahrung des Fremden in der Reiseliteratur des 18. 
Jahrhunderts» in: Hermann STURM (Hrsg.), op. cit., pp. 262 e segs.. 

10. Vejam-se, a este respeito, os casos exemplares de Thomas MORE (Utopia, Translated with an 
introduction by Paul Turner, Harmondsworth 1983) ou Jonathan SWIFT (Gulliver's Travels, 
Edited by Peter Dixon and John Chalker with an introduction by Michael Foot, 



 

13 

 Mas as viagens de que nos ocuparemos, as que de facto tiveram lugar, partem 
de um princípio e num sentido diversos. Para estes autores a questão não se põe 
ao nível da verosimilhança mas sim ao nível da verdade, isto é, ao nível da 
objectividade/fidelidade do relato face à realidade do objecto que dizem 
descrever.11 A atestar este posicionamento estão as múltiplas polémicas e 
controvérsias de que estas obras são protagonistas, e das quais frequentemente 
fazem eco nas suas páginas, controvérsias e polémicas que são, não apenas 
indícios claros da instabilidade e problematicidade do acto cognitivo, mas 
também sinais óbvios do importante, porque elevado, grau de subjectividade 
inerente àquele mesmo acto. 

 Encarados a partir desta perspectiva, a questão que emerge destes relatos de 
viagens e, naturalmente, deste tipo de escrita, que se pretende mimética, é afinal a 

 
Harmondsworth 1985). No primeiro caso chega a dar-se, no início da obra, uma breve 
descrição da língua falada em Utopia, juntamente com um exemplar de poesia nessa mesma 
língua; no segundo caso é evidente o desejo de ultrapassar a aporia da representação, isto é, a 
não existência de isomorfismo ou homogeneidade entre a representação e aquilo que é 
representado, retratando-se para o efeito (com um misto de ironia e humor) o caso de uma 
Academia que tenta resolver, de uma maneira pouco prática, este problema e os outros que lhe 
estão subjacentes, nomeadamente os que se referem à dificuldade de comunicação, com 
especial relevo para a dificuldade de comunicação na linguagem habitual de todos os dias 
(veja-se o capítulo 5 da parte III: pp. 223-231 da ed. cit.); cf. a este respeito João Ferreira 
DUARTE, «Platão e os nomes: o excesso da palavra» in: Revista da Faculdade de Letras, nº 4, 
5ª Série (Dezembro 1985), Lisboa 1985, pp. 93-105. 

11. Este é aliás um aspecto extraordinariamente importante para o viajante, na opinião do Conde 
Berchtold (Leopold BERCHTOLD, «Observations generales et pratiques sur les voyages» in: 
Heinrich August Ottokar REICHARD, Guide des Voyageurs en Europe (3e. édition), Tome 
Premier. Au Bureau d'Industrie, Weimar 1805, p. XXVIII): «La vérité est un point essentiel 
dont il ne faut jamais s'écarter; il faut même lui sacrifier la beauté du style, aucas qu'il ne 
pourrait pas s'accorder avec elle». A esta importância (dir-se-ia excessiva) da verdade não é 
alheio o papel verdadeiramente fundamental que o século XVIII entendia caber ao viajante. 
Segundo Reichard (Heinrich August Ottokar REICHARD, Handbuch für Reisende aus allen 
Ständen [...], Leipzig 1784 apud Uli KUTTER, «Apodemiken und Reisehandbücher. 
Bemerkungen und ein bibliographischer Versuch zu einer vernachlässigten Literaturgattung» 
in: Das achtzehnte Jahrhundert. Mitteilung der deutschen Gesellschaft für die Erforschung 
des achtzehnten Jahrhunderts, Jahrgang 4, H. 2, Wolfenbüttel 1980, p. 120), «Der Reisende 
ist dem Philosophen, was der Arzt dem Apotheker ist; auf die Nachrichten des Erstern gründet 
der Philosoph seine Systeme, auf die Pharmacie des Letztern der Arzt seine Verordnungen. 
Tauscht der Apotheker die Arzeney aus, so stirbt der Kranke; lügt der Reisende, so irrt der 
Philosoph. Die Rolle des Reisenden ist also wichtiger, als mancher denkt». No mesmo sentido 
se pronuncia um autor francês numa colectânea de viagens publicada no início do século XIX 
(Aug. DUPONCHEL, «Introduction» in: _____(ed.), Nouvelle Bibliothèque des Voyages Anciens 
et Modernes [...], Tome Premier. Chez P. Duménil, Éditeur: Paris [1841], p. I): «L'histoire, en 
effet, reste incomplète sans les voyages qui font connaitre les pays et les peuples; la 
philosophie ne peut se développer, si ces mêmes voyages ne lui révèlent les différents 
systèmes adoptés par les sages de toutes les nations [...]». 
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da adequação de uma linguagem habitual a uma realidade nova e diferente, daí 
que os seus autores pareçam preferir percorrer maioritariamente o segundo dos 
caminhos acima apontados. Caminho frágil e sensível, profícuo em 
incompreensões e desentendimentos como é,12 estas obras denotam 
simultaneamente, como consequência dessa escolha, vastíssimas marcas de 
silêncios e impossibilidades, características ineludíveis da derradeira forma de 
representação da diferença atrás mencionada. 

 
 Interessante é, por outro lado, notar, que apesar da manifesta fragilidade do 

próprio processo cognitivo, apesar da evidente subjectividade inerente a estas 
obras e apesar do problemático relativismo que é característico da perspectiva dos 
viajantes, a verdade é que o mero posicionamento desses autores em relação à 
objectividade/fidelidade que se diz estar patente nos seus discursos face às 
realidades que neles se dizem descrever parece ter dado (e ainda hoje dá) às suas 
obras uma espécie de predisposição e disponibilidade naturais para a possibilidade 
de serem encaradas enquanto virtuais fontes históricas de um modo geral 
fidedignas e, como tal, perfeitamente utilizáveis por historiadores.13 

 Na verdade, tem mesmo sido frequente a utilização de testemunhos de 
estrangeiros, quer tomem a forma de relatos de viagem, quer tomem a forma de 
memórias, quer tomem ainda a forma de obras documentais e informativas 
compostas a partir de relatos de viagem, como fontes habituais da historiografia 
portuguesa. Desde pelo menos 187914 até aos trabalhos mais recentes15 que é 
vulgar encontrarmos nas extensas bibliografias dos historiadores portugueses 
alguns dos mais conhecidos relatos de viajantes estrangeiros que escreveram 
sobre as suas experiências e vivências neste país. 

 Ou seja, independentemente da época e independentemente da corrente 
historiográfica a que pertencem, os historiadores portugueses que se debruçam em 

 
12. Cf. Norbert HAAS, loc. cit. in: op. cit., p. 11. 
13. Curiosamente poucos são os historiadores da literatura que a elas se dedicaram. Vide 

Wolfgang GRIEP/Hans-Wolf JÄGER, «Vorwort» in: _____ (Hrsg.), Reise und Soziale Realität, 
pp. VII-IX. 

14. Referimo-nos, por exemplo, a [Joaquim Pedro de] Oliveira MARTINS, História de Portugal, 
Lisboa 191987 [11879]. Vejam-se em especial as «Notas sobre a historiografia em Portugal», a 
pp. 457-466 da ed. cit. 

15. Vejam-se, entre outros, Teresa BERNARDINO, Sociedade e atitudes mentais em Portugal 
(1777-1810), Lisboa 1986 ou ainda Piedade Braga SANTOS/Teresa S. RODRIGUES/Margarida 
Sá NOGUEIRA, Lisboa Setecentista Vista por Estrangeiros, Lisboa 1987. 
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particular sobre a segunda metade do século XVIII parecem unanimemente 
entender os relatos de viajantes estrangeiros que nessa época percorreram, 
visitaram ou viveram em Portugal como fontes históricas de uma maneira geral 
fidedignas. 

 
 A historiografia portuguesa não é, no entanto, totalmente clara a este respeito. 

Parece partir do princípio (e lugar-comum) que olhos estranhos (isto é, distantes e 
distanciados em relação àquilo que é observado) e desse modo não envolvidos, 
podem descrever mais fiel e isentamente um acontecimento do que aqueles que 
nele estão empenhados.16 

 De qualquer modo, podemos verificar que não há (da parte dos historiadores 
portugueses) nem uma aderência total e incondicional à utilização de relatos de 
viajantes estrangeiros enquanto fontes históricas,17 nem uma recusa liminar, como 
acima ficou demonstrado. 

 Na ausência de produção teórica de vulto que diga directamente respeito a este 
problema, teremos que nos cingir aos poucos comentários dispersos que existem, 
ou então (e será muitas vezes esta a nossa opção) tentaremos situar este problema 
enquadrando-o num campo mais vasto que é o das relações entre a Literatura (ou 
a Filologia) e a História.18 

 
 Não se pretenderá aqui negar a eventual fidelidade desses relatos, isto é, a sua 

historicidade (que de resto não deve e não pode ser reduzida ao carácter 
documental e informativo por eles evidenciado), no entanto, parece-nos que em 
grande parte dos casos, muito antes de serem encarados enquanto fontes da 
historiografia portuguesa, esses documentos devem ser lidos a partir duma 

 
16. Exemplo claro e revelador deste tipo de atitude, ainda hoje muito frequente, é Edgar MORIN, 

Pensar a Europa, trad. Carlos Santos, Lisboa 1988, especialmente as pp. 26 e 27: «É difícil 
discernir a Europa a partir da Europa. [...] É do mesmo modo difícil conceber a Europa a partir 
de um ponto particular da Europa. [...] É, por fim e sobretudo, difícil pensar a Europa a partir 
da Europa». 

17. Cf. Joaquim Veríssimo SERRÃO, Notícia de uma viagem a Portugal em 1765-1766, Lisboa 
1960, pp. 3 e 4. 

18. Também neste campo a produção teórica não é muito vasta. Veja-se José MATTOSO, 
«Investigação histórica e interpretação literária de textos medievais» in: _____, A Escrita da 
História – Teoria e Métodos, Lisboa 1988 (pp. 115-126), um texto (certamente entre muitos 
outros) que, embora sobre uma época que aqui não trataremos, se revela, pelo seu carácter 
eminentemente teórico, interessante para os nossos propósitos. 
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perspectiva que privilegie e dê o merecido relevo à sua fundamental componente 
literária. 

 Na verdade, os relatos de viagem da época a que nos temos vindo a referir são, 
antes do mais, documentos literários que seguem motivações e tradições 
literárias, como podemos verificar, desde logo, através dos seus prefácios e como 
esperamos poder vir a demonstrar na nossa análise. 

 Daqui resulta então que o seu carácter documental e informativo, para que seja 
minimamente fidedigno e desse modo funcional para o historiador, só venha 
naturalmente a surgir depois de submetidos esses textos a uma rigorosa análise e 
crítica literárias, que claramente neles apontem os passos que mais dependentes se 
encontram das idiossincrasias e lugares comuns, tanto da época como dos autores. 

 
 Ora, quem quer que se debruce sobre a literatura de viagens, e em particular 

sobre os relatos que os viajantes alemães deixaram de Portugal, rapidamente 
verifica que este não é um género literário de produção constante, nem bem 
delimitado no tempo. Há momentos em que um maior número de obras parece 
reflectir um interesse proporcional por parte dos autores e leitores alemães 
relativamente a Portugal: exemplo disso é o reduzido número de obras sobre 
Portugal editadas na Alemanha na primeira metade do século XVIII que contrasta 
flagrantemente com o substancial número de escritos dedicados ao mesmo tema e 
publicados na segunda metade desse século.19 

 Aqui, como noutros casos, trata-se de um momento literário que reflecte 
directamente dois acontecimentos fulcrais de meados do século: é, por um lado, a 
moda de viajar (numa perspectiva educacional de formação)20 e escrever o relato 

 
19. Não existindo uma bibliografia que se dedique única e exclusivamente aos relatos dos 

viajantes alemães que escreveram sobre Portugal, teremos que apontar outras obras onde este 
aspecto particular se encontra por vezes muito disperso, tornando-as assim de difícil consulta. 
São elas: Ernst Gerhard JACOB, Deutschland und Portugal. Ihre kulturellen Beziehungen, 
Rückschau und Ausblick. Eine Bibliographie von _____. Leiden 1961; Augusto Reis 
MACHADO, «Catálogo Bibliographico das obras estrangeiras sobre Portugal existentes na 
Biblioteca Nacional» in: Anais das Bibliotecas e Arquivos, revista trimestral de bibliografia, 
bibliologia, bibliotecografia, arquivologia etc., vol. I: nºs 3 e 4; vol. II: nºs 5, 6, 7 e 8; vol. III: 
nºs 9, 10 e 11, Lisboa 1920-1922; E. A. STRASEN/Alfredo GÂNDARA, Oito Séculos de História 
Luso-Alemã, Berlim 1944. 

20. Vide Rainer S. ELKAR, «Reisen bildet. Überlegungen zur Sozial- und Bildungsgeschichte des 
Reisens während des 18. und 19. Jahrhunderts» in: Boris I. KRASNOBAEV/Gert ROBEL/Herbert 
ZEMAN (Hrsg.), Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der 
Kulturbeziehungsforschung, Essen 1987 (pp. 51-82); Paul HAZARD, O Pensamento Europeu 
no século XVIII de Montesquieu a Lessing, trad. Carlos G. Babo, Lisboa 1983, pp. 401 e segs.; 
Hans-Erich BÖDEKER, «Reisen – Bedeutung und Funktion für die deutsche 
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dessa viagem (moda esta que literalmente assola toda a Europa desta época)21 e, 
por outro lado, o terramoto que em 1755 devasta a cidade de Lisboa. Mais tarde, 
no início do século XIX, são as invasões francesas que suscitam na Alemanha um 
interesse desusado por Portugal, a seguir as guerras liberais, depois a implantação 
da República e, enfim, recentemente, a revolução de 1974. 

 
 A literatura de viagens parece pois, e este é um aspecto que se nos afigura 

fundamental, seguir os interesses dos leitores e os acontecimentos (de ordem 
política, ideológica ou cultural) que despoletam esses interesses. Trata-se, sem 
dúvida, de uma «arte literária de intenção didáctico-recreativa»,22 que opera a três 
níveis fundamentais que lhe são característicos: é utile porquanto pretende ser 
testemunho e veículo do conhecimento do país ou região que diz descrever; é 
dulce pelo modo como representa e apresenta o seu objecto; e é, finalmente, 
memorabile pelos temas que escolhe e pelo modo como os trata.23 

 Os viajantes/autores lidam com a «realidade» e em função dela, mas, ao 
mesmo tempo, transformam-na (deformam-na) literariamente sempre que a 
representam. Os leitores, esses, longe de se aperceberem da «realidade», 
apercebem-se, isso sim, de uma imagem da «realidade», ou seja, da representação 
de uma percepção (individual e, muitas vezes, descrita de uma forma literária ou 
literata)24 da «realidade».25 

 
Aufklärungsgesellschaft» in: Wolfgang GRIEP/Hans-Wolf JÄGER (Hrsg.), Reisen im 18. 
Jahrhundert. Neue Untersuchungen, Heidelberg 1986 (de ora em diante referido 
abreviadamente por Reisen im 18. Jahrhundert (pp. 91-110) e Pierre CHAUNU, La Civilisation 
des Lumières, Paris 1982, pp. 38 e segs. 

21. Reflexo directo dessa moda são as múltiplas edições de colectâneas de relatos de viagens, 
guias de viagem etc. Cf. Uli KUTTER, «Zeiller – Lehmann – Krebel. Bemerkungen zur 
Entwicklungsgeschichte und zur Kulturgeschichte des Reisens im 18. Jahrhundert» in: 
Wolfgang GRIEP/Hans-Wolf JÄGER (Hrsg.), Reisen im 18. Jahrhundert (pp. 10-33) e Harald 
WITTHÖFT, «Reiseanleitungen, Reisemodalitäten, Reisekosten im 18. Jahrhundert» in: Boris I. 
KRASNOBAEV/Gert ROBEL/Herbert ZEMAN (Hrsg.), op. cit. (pp. 39-50). 

22. Cf. Alberto PIMENTA, O Silêncio dos Poetas, Lisboa 1978, pp. 32 e segs. 
23. Justin STAGL, «Der wohl unterwiesene Passagier. Reisekunst und Gesellschaftsbeschreibung 

vom 16. bis zum 18. Jahrhundert» in: Boris I. KRASNOBAEV/Gert ROBEL/Herbert ZEMAN 
(Hrsg.), op. cit., p. 365. 

24. Cf. Harro SEGEBERG, «Die literarisierte Reise im späten 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 
Gattungstypologie» in: Wolfgang GRIEP/Hans-Wolf JÄGER (Hrsg.), Reisen und Soziale 
Realität, pp. 14-31. 

25. Cf. Eckhard LOBSIEN, Landschaft in Texten. Zu Geschichte und Phänomenologie der 
Literarischen Beschreibung, Stuttgart 1981, p. 90: «Der Leser einer Landschaftsbeschreibung 
hat als Korrelat seiner Konkretisationsakte eben keine bloße Landschaft, sondern die 
Wahrnehmung einer Landschaft». 
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 Produção literária trivial, quer em relação ao seu objecto, quer em relação aos 

seus temas e objectivos, a literatura de viagens não deve, por um lado, ser 
encarada sob uma perspectiva exclusivamente literária ou filológica, uma vez que 
evidencia de facto um carácter documental que no mínimo pode ser considerado 
interessante para o historiador. Mas, e como de resto temos vindo a sublinhar, 
também não pode, por outro lado, ser encarada como fonte de puros e isentos 
documentos informativos por parte da historiografia. 

 Uma análise crítica destas obras terá inevitavelmente que lidar com estes dois 
aspectos, sem nunca os perder de vista. Até porque os próprios viajantes estão, na 
sua grande maioria, conscientes deste carácter dúplice e dialéctico que constitui a 
sua perspectiva. A centralidade do ponto de vista do viajante, a unidade do seu 
posicionamento antropocêntrico (a que no início aludimos), rapidamente se 
dissolvem e se refractam: situando-se entre dois mundos (um que compreende, de 
onde é originário e do qual faz parte; outro, que vendo, tenta compreender, e 
descrevendo, o tenta dar a conhecer ao primeiro), o viajante/autor estabelece uma 
ponte entre duas realidades, reconstruindo para os seus leitores a região ou o país 
que visita. Ora, é exactamente nessa reconstrução ou, talvez melhor, nessa 
recriação discursiva da realidade estrangeira que toda a problemática da sua 
perspectiva se revela: desde logo, num primeiro momento, porque as suas 
motivações e tradições literárias, assim como as imagens de Portugal por outros 
anteriormente produzidas, entram frequentemente em choque com o testemunho e 
a experiência directos do autor, mas também num segundo e porventura mais 
importante momento, porque, como observa Opitz, 

 
O texto, mesmo quando se refere a algo de real, cria uma realidade diferente da 
experiência na qual tudo tem o seu lugar e o seu significado.26 

 
 No centro de toda esta problemática, que envolve (e perturba) o sujeito neste 

género literário, está pois a questão da representação, isto é, a questão de traduzir, 
transmutar ou transformar em discurso algo que de facto teve lugar, algo que de 
facto se percepcionou, algo que de facto se viveu. Verdade, verosimilhança e 

 
26. Alfred OPITZ, «Lisboa: de longe, se faz perto. Esquemas de «Aproximação» na Literatura de 

Viagens dos Séculos XVIII e XIX» in: O Imaginário da Cidade. Compilação das 
comunicações apresentadas no Colóquio sobre o Imaginário da Cidade realizado em Outubro 
de 1985, Lisboa 1989 (pp. 235-247), p. 243 (sublinhados nossos). 
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falsidade, literatura e realidade, semelhança e diferença, aqui, na literatura de 
viagens, como em muitos (todos?) outros campos, tudo se joga afinal no âmbito 
do discurso, tudo se joga afinal no terreno da linguagem. Zona das mais críticas, 
no que respeita à representação da diferença, área, por excelência, da própria 
actividade representativa, é através da linguagem (como já no início vimos) que 
os autores, a um primeiro nível, percebem a realidade portuguesa que os envolve, 
é através dela que os autores, a um segundo nível, recriam, representam e 
descrevem essa mesma realidade, e é ainda através dela, ou melhor, através da 
(im)possibilidade de superar a diferença linguística que os viajantes comunicam 
ou não com a realidade humana que os rodeia. 

 Aspecto demasiado relevante, este último, para aqui ser esquecido, tanto mais 
que é facilmente verificável que a grande maioria dos viajantes alemães que nesta 
época escrevem sobre Portugal e visitam o país não sabe falar português. 

 
 E, sendo assim, desde logo se impõe recolocar uma questão: será 

suficientemente fidedigno, numa perspectiva historiográfica, o relato de um 
viajante que, embora percorrendo o país durante alguns meses, não sabe falar 
português, e desse modo não contactou, pelo menos directamente, com a realidade 
que é a dimensão humana desse mesmo país? Que grau de conhecimento poderá 
transmitir, que nível de objectividade poderá ter um relato cujo autor esteja nesta 
situação? 

 
 A resposta a estas questões não poderá deixar de ter em conta que o século 

XVIII (em especial a sua segunda metade) é fértil em discussões sobre a 
linguagem.27 

 Fruto indubitável de um interesse em fundar uma Ciência que tenha o Homem 
como objecto primordial de investigação, fruto também de uma curiosidade 
desmedida por tudo o que diga directamente respeito a qualquer actividade 
considerada especificamente humana, por toda a Europa as Academias tratam 
desta questão, incidindo o seu trabalho sobre duas áreas fundamentais: numa, a 

 
27. Vide Hans Helmut CHRISTMANN, «Neue Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der 

Sprache: 'Praktische' Anwendungen in Frankreich und Deutschland am Ende des 18. 
Jahrhunderts» in: J. TRABANT (Hrsg.), Logos Semantikos: studia linguistica in honorem 
Eugenio Coseriu, vol. I, Berlin/New York/Madrid: 1981 (pp. 85-97); Noam CHOMSKY, 
Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought, Laham/New 
York/London s/d. 
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que hoje chamaríamos linguística descritiva, proliferam as obras de autores 
eclesiásticos sobre as línguas ditas «exóticas» das Américas; noutra, ao nível de 
uma filosofia da linguagem, tenta-se resolver o problema da origem (essência e 
funcionamento) da linguagem humana.28 

 Ora dentro deste quadro em que se move o pensamento gramático europeu de 
finais do século XVIII não seria previsível que nos relatos de viagem em Portugal 
fosse levantada qualquer questão de vulto em torno da língua portuguesa, já que, 
por um lado, o português não era, enquanto língua europeia e latina, considerada 
«exótica» e, por outro lado, também não traria, em princípio, qualquer solução ou 
achega substancial ao problema da origem da linguagem. De qualquer modo, não 
deixa de ser interessante notar o surgimento, precisamente em finais do século 
XVIII, das primeiras gramáticas de língua portuguesa expressamente dirigidas a 
alemães,29 sendo por isso, essas duas obras, objecto de particular análise nestas 
páginas. É que a atenção particular que aqui pretendemos dispensar a esta 
dimensão caracteristicamente humana que é a da linguagem permitir-nos-á, assim 
cremos, não só avaliar a capacidade dos viajantes em perceber e representar a 
diferença, como eventualmente nos possibilitará ainda aferir do grau de 
fidelidade/subjectividade dos relatos se entendermos, como muitos dos filósofos, 
políticos e gramáticos da época, que na língua de uma nação está espelhado o 
carácter do seu povo e vice-versa,30 sendo então, dentro desta lógica, o 

 
28. Estes dois aspectos não estão, durante o século XVIII, totalmente desligados. Na grande 

maioria dos casos a investigação de um deles utiliza, profusamente, obras que dizem respeito 
ao outro. Exemplar, a este nível, é o caso de Johann Gottfried HERDER, Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache, hrsg. von Hans D. Irmscher, Stuttgart 1966, onde são frequentemente 
citadas obras de eclesiásticos que, na América do Sul, se ocupavam da descrição das línguas 
índias. Vide também Hans-Wolf JÄGER, «Herder als Leser von Reiseliteratur» in: Wolfgang 
GRIEP/Hans-Wolf JÄGER (Hrsg), Reisen im 18. Jahrhundert, pp. 181-199. 

29. Na verdade, em E. A. STRASEN/Alfredo GÂNDARA, op. cit. é referida (p. 362) uma gramática 
portuguesa que data de 1716: Bartholomaeus ZIEGENBALG, Gramática da Língua Portuguesa, 
Halle, 1716 [sic]. Esta indicação é, no entanto, incorrecta. Quer no Gesamtverzeichnis des 
deutschsprachigen Schrifftums (GV) 1700-1910. Bearbeitet unter der Leitung von Peter Geils 
und Willy Gorzny. Bibliographische und redaktionelle Beratung: Hans Popst und Rainer 
Schöller, München/New York/London/Paris 1979-1987, quer ainda no artigo «Ziegenbalg: 
Bartholomäus Z.» em Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des 
Königs von Bayern, herausgegeben durch die historische Comission bei der Königl. Akademie 
der Wissenschaften. Berlin 1967-1971, vol. 45, pp. 155-159, não se encontra qualquer 
referência a esta obra, muito embora o seu autor tenha de facto passado por Lisboa no início 
do século XVIII, em direcção à Índia portuguesa, onde foi missionário durante algum tempo. 
Dessa sua estadia resultou, não uma gramática portuguesa, mas uma Grammatica Damulica, 
sive Malabarica, essa sim, publicada em Halle em 1716. 

30. É de facto assim que uma grande maioria dos filósofos da época pensa. Quer a filosofia da 
linguagem alemã, quer a inglesa ou a francesa, parecem ressuscitar, nos finais do século 
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conhecimento da língua desse povo uma condição deveras determinante para um 
efectivo conhecimento da nação. 

 
 A questão da linguagem assume pois, neste estudo, um carácter duplamente 

relevante e central. Independentemente das gramáticas, independentemente de se 
saber se o viajante tem ou não um contacto e uma via directa de comunicação com 
a realidade humana portuguesa, os próprios relatos de viagem são obras literárias 
e, ao mesmo tempo, representam um objecto que dizem descrever. São obras 
literárias pelo modo como tratam a linguagem, linguagem essa que usam ainda 
para representar o objecto que dizem (descre)ver: têm o carácter duplo dos 
símbolos é através da linguagem que, numa primeira fase, o sujeito/autor se 
relaciona com o objecto e é por meio dela que, numa segunda fase, o sujeito 
descreve o objecto que diz ver.31 

 
 A nossa tarefa será então dirigida preferencialmente para estas duas vertentes: 

por um lado, e a um primeiro nível, tratar-se-á de analisar o modo como essas 
obras são (isto é, o seu carácter eminentemente literário, o modo como tratam a 
linguagem que as constitui); por outro lado, e a um segundo nível, tratar-se-á de 
verificar a existência dos objectos por detrás das suas representações (ou seja, 
por detrás das palavras), expurgadas que foram essas obras, no primeiro nível, das 
zonas idiossincráticas mais susceptíveis de deformações literárias, estéticas e 
culturais, sociais e individuais. 

 As duas gramáticas, que trataremos no final, surgem, se adoptarmos esta 
perspectiva, como as duas grandes estruturas a partir das quais é possível ver e 
perceber a realidade portuguesa de finais do século XVIII: é através delas que os 
falantes alemães têm a possibilidade de contactar e comunicar directamente com a 
realidade humana portuguesa, é ainda através delas que os visitantes podem obter 

 
XVIII, a questão da língua nacional despoletada na Renascença. Cf. Maria Leonor Carvalhão 
BUESCU, Babel ou a Ruptura do Signo. A gramática e os gramáticos Portugueses do século 
XVI, Lisboa 1984, pp. 215-236 (de agora em diante esta obra será abreviadamente designada 
por Babel) e John EDWARDS, «Language and Nationalism» in: _____, Language, Society and 
Identity, 1985, pp. 23-46. A esta questão não é de modo nenhum alheia uma outra que, 
dizendo mais directamente respeito à política, lhe está no entanto intimamente interligada: 
referimo-nos obviamente aos conceitos de nação e nacionalidade (cf. Wilhelm von 
HUMBOLDT, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. 
Nachwort von Robert Haerdter, Stuttgart 1982 e Ortega y GASSET, Europa y la idea de nación 
(y otros ensayos sobre problemas del hombre contemporaneo), Madrid 1985. 

31. Cf. Alberto PIMENTA, op. cit., p. 5. 
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uma primeira percepção da arte e literatura portuguesas, é finalmente através 
delas que os visitantes adquirem uma primeira e fundamental imagem do país. 

 
 Provocadas em grande medida pelo indiscriminado e frequente uso que os 

historiadores fazem da literatura de viagens, as páginas que se seguem têm por 
objectivo investigar e indagar da possibilidade de estabelecer graus ou níveis de 
objectividade/subjectividade dos relatos relativamente à realidade portuguesa que 
dizem descrever.32 Dito de outro modo, trata-se de averiguar da possibilidade de 
estabelecer graus de «representatividade», de «eficácia» e «semelhança» da 
representação em relação ao representado.33 Simultaneamente deverá ficar 
traçado um esboço da imagem de Portugal na Alemanha de meados e finais do 
século XVIII, inícios do século XIX. 

 
 Para o efeito escolhemos quatro obras: dois relatos de viagem em Portugal que 

foram publicados na Alemanha nos primeiros anos do século XIX e que resultam 
de viagens feitas pelos seus autores pouco tempo antes;34 e as duas primeiras 
gramáticas portuguesas escritas por e para alemães na segunda metade do século 
XVIII, sendo, também elas, testemunhos do convívio directo que os autores 
tiveram com a realidade e a língua portuguesas dessa época.35 

 
32. Não se trata portanto de avaliar e determinar zonas ou graus de objectividade e/ou 

subjectividade das imagens projectadas por estes relatos, tarefa que, longe de ser «estéril» (cf. 
Álvaro Manuel MACHADO/Daniel-Henri PAGEAUX, Literatura Portuguesa, Literatura 
Comparada e Teoria da Literatura, Lisboa 1981, p. 43), nos parece de extraordinária 
importância na perspectiva do historiador, isto é, na perspectiva daquele que eventualmente 
virá a utilizar estes relatos enquanto fontes da historiografia portuguesa. 

33. Vide Fernando GIL, op. cit., pp. 41-42. 
34. Tratam-se de Heinrich Friedrich LINK, Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, 

Spanien und vorzüglich Portugal, von _____, Kiel, in der neuen Academischen 
Buchhandlung, in Comission Helmstädt und Braunschweig, bey C. G. Fleckeisen 1801-1804 
(3 vols.) e de Esther BERNARD geb. Gad [=Esther DOMEIER], Briefe während meines 
Aufenthalts in England und Portugal an einen Freund von_____ , Hamburg, bei August 
Campe 11807 (2 vols.). 

35. São elas: ANÓNIMO [=Johann Andreas von JUNG], Portugiesische Grammatik. Nebst einigen 
Nachrichten von der portugiesischen Litteratur, und von Büchern die über Portugall 
geschrieben sind. Frankfurt an der Oder, bei Carl Gottlieb Strauß. 1778 e Abraham MELDOLA, 
Nova Grammatica Portugueza dividida em VI Partes a saber: 1 Ortographia. 2 Etymologia. 3 
Syntaxe. 4 Prosodia com Supplemento. 5 Lavores da Lingoa. 6 Miscellanea. Composta por 
_____, Impreso na Officina de M. C. Bock, a custas do Author, em Hamburgo 1785. Neue 
Portugiesische Grammatik in sechs Theilen als: 1 Rechtschreibung. 2 Wortforschung. 3 
Wortfügung. 4 Tonmessung und Anhang. 5 Sprachübungen. 6 Miscellanie. von _____, Auf 
Kosten des Verfassers, gedruckt bey M.C. Bock. Hamburg 1785. 
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 Iniciaremos este estudo com uma análise crítica dos relatos de viagem e 
começaremos por perguntar (embora inversamente em relação aos nossos 
objectivos) qual o grau de subjectividade destas obras em relação à realidade 
portuguesa de finais do século XVIII que dizem descrever? Significativamente 
voltámos ao início, a Bernardo Soares: «as viagens são [pelo menos em grande 
parte] os viajantes». 

 Partiremos então do princípio que a linguagem humana é um espelho de duas 
faces: admitiremos que numa delas está de algum modo reflectido o homem e que 
na outra está igualmente espelhado o mundo. Perguntaremos depois pela 
linguagem, isto é, pela representação, e pela representação da própria diferença 
linguística em particular, já que este ponto se nos afigura frágil e sensível nos 
relatos, ao mesmo tempo que é central para a nossa investigação. Isolaremos 
nesses relatos as zonas que digam respeito à comunicação humana em geral, e 
com os portugueses em particular, bem como as referências às língua e literatura 
portuguesas. Em seguida, analisaremos essas zonas partindo de uma dupla 
perspectiva: a da questão filosófica e epistemológica da representação e a da 
questão linguística da gramatologia e filosofia da linguagem da época. 
Finalmente, tentaremos comparar os nossos objectos de análise com os textos e 
obras afins da época que se nos afigurem poder ser considerados a base 
constitutiva das perspectivas dos autores, por forma a poder distinguir-lhes 
semelhanças e diferenças, tentando deste modo traçar uma fronteira entre os 
olhares especificamente individuais e os pontos de vista colectivos. 

 Esperamos assim poder delimitar algumas das zonas que, da parte do sujeito, 
são mais susceptíveis de deformar a realidade do objecto. Mas o que sempre 
estará em causa será o nosso objectivo de indagar sobre a possibilidade de 
estabelecer graus ou níveis de objectividade / subjectividade dos relatos face à 
realidade portuguesa de meados e finais do século XVIII que dizem descrever. 

 
 Os dois relatos, de que nos ocuparemos em primeiro lugar, têm além do mais a 

vantagem, consideradas todas estas questões, de serem da mesma época e de se 
reportarem a viagens e estadias que ocorreram com escassos dois anos de 
diferença, donde, a realidade portuguesa a que se referem e que dizem descrever, 
seria sensivelmente semelhante.36 À escolha destas duas obras presidiu também o 

 
36. De notar que embora qualquer um dos dois relatos se refira igualmente a outros países (tais 

como a França, Espanha e Inglaterra), este trabalho debruçar-se-á exclusivamente sobre as 
partes que dizem respeito a Portugal. 
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critério da possibilidade de verificação da provável existência de vários níveis 
discursivos e informativos neste género de produção literária, consoante o autor 
conhece ou não a língua do país que visita. A esta escolha não foi finalmente 
alheio o facto de estas obras, sendo embora da mesma época, se apresentarem tão 
díspares, quer do ponto de vista da percepção e representação estéticas, quer do 
ponto de vista da sua filiação numa tradição da literatura de viagens. 

 Quanto às gramáticas, deverão ser submetidas a uma breve análise que 
privilegie as questões mais gerais da sua estrutura e enquadramento na época, 
partindo das perspectivas anteriormente assumidas. Deverão, em primeiro lugar, 
servir para aclarar os níveis a partir dos quais os relatos se constituem (sendo, 
como são, instrumentos primordiais para quem, pela primeira vez, toma contacto 
com a realidade portuguesa); servirão ainda para ajudar a tornar mais nítida a 
imagem de Portugal na Alemanha de finais do século; e deverão, finalmente, 
servir para confirmar ou não a importância do factor linguístico na viagem, isto é, 
deverão igualmente servir para avaliar a possibilidade de estabelecer graus ou 
níveis de objectividade/subjectividade dos relatos que se fundem no argumento 
linguístico. 
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II. VER E (D)ESCREVER 
 

1. ANTEVER: OS NÍVEIS CONSTITUTIVOS 

 
 Antes do texto está, obviamente, o seu autor, isto é, o sujeito, e neste último, 

para além das suas próprias, as marcas do seu tempo e do seu espaço. No seu 
relacionamento com o objecto, essas marcas não deixam de estar presentes, em 
maior ou menor grau: é em grande medida a partir delas e, certamente com elas, 
que o sujeito percepciona e representa o objecto. 

 As diferenças nas descrições dum mesmo objecto parecem indiciar claramente 
que a descrição e a própria visão do objecto são já feitas, quer em função de uma 
«'intencionalidade' designativa»,1 quer em função de um conhecimento a priori do 
objecto que se diz (descre)ver.2 

 É então sobre essa «intencionalidade» da escrita (que reflecte também uma 
«intencionalidade» da visão que lhe é anterior), isto é, sobre os níveis a que no 
sujeito se constitui (e justifica) o texto, que aqui, em primeiro lugar, nos iremos 
debruçar. 

 
* * * 

 
 Depois da descoberta do Novo Mundo, a Europa viajava pela Europa. Uma 

espécie de peregrinação interior em busca da própria identidade. Uma viragem 
para si mesma, fundamental e, simultaneamente, limitadora. 

 
 Em relação aos séculos anteriores, como observa Paul Hazard, nomeadamente 

em relação ao século XVII, 
 

a viagem [tinha mudado] de carácter; não era já o capricho de um original 
demasiado curioso, mas uma aprendizagem, um trabalho, o complemento de uma 
educação [...].3 

 
1. Fernando GIL, op. cit., p. 61. Cf. também a nota 5 da Introdução e o passo aí citado. 
2. Cf. Norwood R. HANSON, op. cit., pp. 19 e 23. 
3. Paul HAZARD, op. cit., p. 401. A propósito do carácter educativo e formativo da viagem vide 

Rainer S. ELKAR, loc. cit. in: op. cit., pp. 51-82 e Justin STAGL, loc. cit. in: op. cit., pp. 368 e 
segs. 
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 Na verdade, quase todo o século das Luzes, desde Descartes a Kant, encarava 

a viagem deste modo.4 
 Havia, naturalmente, excepções, mas essas pareciam criticar mais a moda que 

se tinha instalado (de viajar e transformar em literatura essa viagem),5 do que 
propriamente a actividade de viajar como complemento de uma educação, como 
parte integrante e fundamental da experiência de vida e formação do indivíduo. 

 Escutemos Rousseau no seu Émile: 
 

J'ai passé toute ma vie à lire des relations de voyages, et je n'en ai jamais trouvé 
deux qui m'aient donné la même idée du même peuple [...]. 

 
 E, talvez por isso, o mesmo autor é levado a concluir que «[...] il ne faut pas 

lire, il faut voir». Para além de se tornar aqui evidente o característico 
experimentalismo do século XVIII, convirá ainda sublinhar o que Rousseau 
acrescenta, isto é, que ver, apenas ver, também não basta: 

 
Il ne suffit pas pour s'instruire de courir les pays; il faut savoir voyager. Pour 
observer il faut avoir des yeux, et les tourner vers l'object qu'on veut connaitre.6 

 

 
4. Vide René DESCARTES, Discurso do Método, introd. e notas de Étienne Gilson, trad. João 

Gama, Lisboa 1987, p. 44 e Immanuel KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, hrsg. 
und eingel. von Wolfgang Becker, Nachwort von Hans Ebeling, Stuttgart 1983, p. 30. Para 
uma breve história da viagem desde o século XVI até ao século XVIII veja-se Justin STAGL, 
loc. cit. in: op. cit. pp. 353-384 e Gert ROBEL, «Reisen und Kulturbeziehungen im Zeitalter der 
Aufklärung» in: Boris I. KRASNOBAEV/Gert ROBEL/Herbert ZEMAN (Hrsg.), op. cit., pp. 9-37. 

5. Valerá a pena recordar aqui as palavras radicais dum anónimo alemão que a este género de 
literatura dedicou um folheto particularmente crítico («Über die vielen Reisebeschreibungen in 
unsern Tagen. Ein Schreiben eines auswärtigen Gelehrten an Herrn Oberkonsistorialrath 
Gedike»), publicado pela Berlinische Monatsschrift, vol IV (1784), pp. 319-322, apud Harro 
SEGEBERG, loc. cit. in: op. cit., p. 14: «Menschen ohne Kopf und Sinn und Kenntniss und 
Beobachtungsgeist lassen Reisebeschreibungen drucken». 

6. Jean-Jacques ROUSSEAU, «Des Voyages» in: _____, Émile ou de l'Éducation, Chronologie et 
Introduction par Michel Launay, Paris 1966 [11762], pp. 591 e 592. Num sentido muito 
similar também se pronuncia, alguns anos mais tarde, Franz POSSELT, Apodemik oder die 
Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum Gebrauch junger Reisender aus den 
gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrter und Künstler insbesondere, Leipzig 
1795, vol. I, pp. IV-V: «Wenn der Reisende nicht weiß, worauf er sehen, und wornach er 
fragen soll; wenn er die Kunst zu sehen und zu hören, und über das Gesehene und Gehörte 
nachzudenken nicht besitzt: so kann er alle Länder der Erde durchreisen, ohne im geringsten 
weiser und besser, verständiger, einsichtsvoller und brauchbarer für die Welt zu werden». 
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 Ou seja, mais do que coleccionar experiências, é preciso saber dirigir os 
sentidos para as experiências que interessam ao indivíduo, para as experiências 
que, modificando o indivíduo, também o educam e, por essa mesma razão, no 
dizer do século XVIII, o fazem evoluir. 

 Finalmente, uma outra crítica reflectia, em alguns casos, o nacionalismo de 
que estava impregnada: a viagem era útil sim, mas se fosse uma viagem pelo 
próprio país, e não pelo estrangeiro, uma vez que se entendia que esta prática das 
viagens tinha vindo, progressivamente, a preterir o conhecimento do próprio país 
em relação ao do estrangeiro.7 

 Como se notará, estas críticas, que são a todos os títulos exemplares, não 
tocam sequer na viagem em si, isto é, no valor educativo e formativo que a 
experiência da viagem proporciona, valor esse que é afinal, na época, uma das 
suas componentes essenciais. 

 Podemos deste modo inquestionavelmente verificar que a estreita relação 
estabelecida entre experiência, educação e formação, pela viagem do século 
XVIII, era uma área de profundo consenso na mentalidade da época, não estando, 
por isso, sujeita a qualquer polémica, uma vez que, além do mais, aliava duas 
expressões-chave do Iluminismo: Bildung e Erfahrung.8 

 
7. Desta última opinião era, por exemplo, Lineu que, no entanto, se serviu dela, não para criticar 

a viagem, mas sim para tentar modificar os seu objectivos (cf. Justin STAGL, loc. cit. in: op. 
cit., p. 374). No mesmo sentido se pronunciava também Julius Bernhardt von ROHR no início 
do século XVIII («Von den Reisen» in: Einleitung zu der Klugheit zu leben oder Anweisung, 
wie ein Mensch zu Beförderung seiner zeitlichen Glückseligkeit seine Actiones vernünfftig 
anstellen soll. Zweite, verm. Auflage, Leipzig 1719 apud Uli KUTTER, «Apodemiken und 
Reisehandbücher. Bemerkungen und ein bibliographischer Versuch zu einer vernachlässigten 
Literaturgattung» in: Das achtzehnte Jahrhundert. Mitteilung der deutschen Gesellschaft für 
die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, Jg. 4, H. 2, Wolfenbüttel 1980, p. 118): 
«Besiehe, ehe du in fremde Länder reisest, erst die vornehmsten Oerter deines Vaterlandes, 
und ziehe von desselben Zustand genaue Kundschaft ein [...]. Zudem ist es ja lächerlich, daß 
man in fremde Länder reiset, und in seinem Vaterlande sich nicht einmal recht umgesehen, 
welches doch von den meisten Teutschen geschieht». Para além do nacionalismo que 
facilmente se detecta nestas críticas convirá acima de tudo notar que elas se enquadram numa 
perspectiva mais vasta e ontológica da capacidade para percepcionar a diferença do país que 
se visita: se o viajante não conhece a sua própria identidade ou a identidade da sociedade a que 
pertence como poderá perceber e representar a diferença da sociedade que visita? O Conde 
Berchtold, a que já anteriormente nos referimos, formula assim o problema (Leopold 
BERCHTOLD, loc. cit. in: op. cit., p. VII): «Un voyageur doit être aussi bien instruit de l'état des 
habitans des campagnes de son pays que de celui de sa propre famille. Comment pourrait-il, 
sans cette conaissance, juger comparativement de l'état des paysans d'autres pays avec ceux du 
sien, et s'instruire d'objects dignes d'être scrupuleusement observés?» 

8. Por Erfahrung queremos significar tanto o conhecimento colectivo proveniente da experiência 
(«Erkenntnis»), como o «selbst beobachten», isto é, a experiência individual. Cf. Ehrhard 
BAHR (Hrsg.), Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, Stuttgart 1986 e Horst MÖLLER, 
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 O próprio Herder reconheceria e definiria em 1769, no final da sua viagem a 
França, de uma forma quase aforística, o valor da viagem, salientando, ao mesmo 
tempo, essa interessante relação entre experiência e educação: 

 
Wie anders lernt man die Welt kennen; je weiter man in sie tritt: jeder Schritt ist 
Erfahrung; und jede Erfahrung bildet.9 

 
 Enfim, a Encyclopédie de Diderot e d'Alembert resumia bem, ao mesmo 

tempo que definitivamente equacionava, o quadro mental da época no que 
respeita a esta questão: 

 
Aujourd'hui les voyages dans les états policés de l'Europe (car il ne s'agit point ici 
des voyages de long cours), sont au jugement des personnes éclairées, une partie 
des plus importantes de l'éducation de la jeunesse, & une partie de l'expérience 
dans les vieillards.10 

 
 Os europeus, especialmente os burgueses e intelectuais alemães, ingleses e 

franceses, «[...] viajavam, como que para tomar uma posse mais firme do seu 
domínio, do seu domínio sem igual».11 

 Mas, voltamos a insistir, vasto domínio com limites (como acima 
verificámos): todos os termos das comparações que os viajantes constantemente 

 
«Das 18. Jahrhundert – Ein aufgeklärtes Zeitalter oder ein Zeitalter der Aufklärung?» in: 
_____, Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt am 
Main 1986, pp. 11-40. A propósito do consenso existente no século XVIII sobre a viagem, tal 
como ela aqui está definida, cf. Justin STAGL, loc. cit. in: op. cit., pp. 361 e segs.; no que diz 
respeito à importância da viagem como estágio (e estádio) final da educação iluminista vejam-
se as palavras exemplares de Franz POSSELT, op. cit., pp. 1-18. 

9. Caroline HERDER (Hrsg.), Erinnerungen aus dem Leben J. G. von Herders, I, Stuttgart: 1820, 
p. 126 apud Hans Erich BÖDEKER, loc. cit. in: op. cit., p. 95. Também, no mesmo sentido, 
parece pronunciar-se GOETHE (cf. Rainer S. ELKAR, loc. cit. in: op. cit., p. 52). 

10. Le chevalier de JAUCOURT, «Voyage, (Éducation.)» in: Encyclopédie, ou Dictionnaire 
Raisoné des Sciences, des Arts et des Métiers, Par une société de gens de lettres. Mis en ordre 
et publié par Mr***. Tome Dix-septieme. Stuttgart 1967 [fac-simile da ed. de Neufchastel, 
Chez Samuel Faulche & Compagnie. MDCCLXV]. Convirá sublinhar o passo que na citação 
se encontra entre parêntesis («car il ne s'agit point ici des voyages de long cours»), um 
esclarecimento porventura óbvio e por isso desnecessário para um leitor do século XVIII, mas 
que para nós tem um valor fundamental na medida em que nos indica exactamente aquilo que 
na época é pressuposto entre leitor e autor e, por conseguinte, componente essencial da 
mentalidade das Luzes: a viagem que aqui está em causa é, única e exclusivamente, a viagem 
pela Europa. 

11. Paul HAZARD, op. cit., p. 401. 
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fazem e a própria «hierarquia» de nações, culturas e valores12 que daí resulta, são 
interiores a esse domínio e fazem parte integrante dele. Isto é, a Europa que 
viajava pela Europa comparava-se... com a Europa. 

 Ora é também aqui, senão evidente, pelo menos latente alguma preocupação 
com o problema da identidade europeia13 (como de resto já no início notáramos). 

 Na verdade, depois da descoberta dos Novos Mundos, o que faziam estes 
viajantes pela Europa, percorrendo exclusivamente os países europeus, senão 
procurarem-se a si mesmo? O que faziam estes viajantes quando, ao observar a 
diversidade de culturas, encontravam em todas elas um nível e uma área comuns, 
a que chamavam latinidade, romanidade e por vezes mesmo, levados pelo 
renascente nacionalismo, germanidade,14 senão identificar a Europa? O que 
procuravam afinal estes viajantes senão a própria identidade? O que faziam estes 
viajantes senão construir e inventar (um)a identidade europeia?15 

 
 No que diz respeito aos portugueses, deve reconhecer-se que o quadro mental 

aqui brevemente traçado, embora surja tardiamente e se prolongue no tempo, não 
está de todo ausente do país e deslocado das problemáticas e preocupações dos 
seus letrados.16 Apesar de, como constata Castelo Branco Chaves, «alguns dos 

 
12. Vide Nuno Luís MADUREIRA, «Viajantes estrangeiros no Portugal do século XVIII: o caso do 

Duc du Chatelet» in: Prelo, nº 9, Outubro/Dezembro 1985, Lisboa 1985 (pp. 89-98); Alfred 
OPITZ, loc. cit. in: op. cit., p. 239. 

13. Cf. Pierre CHAUNU, op. cit., pp. 35 e segs. 
14. Referimo-nos obviamente a Johann Gottlieb FICHTE, e em especial a «Hauptverschiedenheit 

zwischen den Deutschen und den übrigen Völkern germanischer Abkunft» in: J. H. FICHTE 
(Hrsg.), Johann Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. Hrsg. von _____. Dritte Abtheilung. 
Zweiter Band. Berlin 1846 (pp. 311-327). 

15. Não sendo a identidade um mero dado mas sim «construção e invenção em si» (cf. Eduardo 
LOURENÇO, Nós e a Europa ou as duas razões, Lisboa 1988, p. 9), a verdade é que estes 
viajantes deram, com os seus relatos, um notável e, na nossa opinião, inquestionável 
contributo para a construção da ideia de uma unidade e identidade cultural da Europa. 

16. De facto a questão de se saber «Qual é mais útil a um moço nobre, se não sair fora da Pátria, 
se ver as Cortes estrangeiras» era lançada pela Academia dos Ocultos logo em meados do 
século XVIII (vide João PALMA-FERREIRA, Academias Literárias dos sécs. XVII e XVIII, 
Lisboa 1982, p. 52). Mais tarde, já em meados do século XIX, demonstrando assim o seu 
desfasamento temporal, é D. Pedro V, que, depois de uma viagem pela Europa, consta ter 
afirmado ao Lord Mayor de Londres: «empreendi esta viagem não para meu passatempo, mas 
sim para minha instrução e com o propósito de melhor me habilitar a dirigir os destinos do 
povo que eu devo reger». O passo é citado por José Cassiano NEVES, «O Conde de Ficalho» 
in: _____, Miscelânea Curiosa, Lisboa 1983, p. 46. Ainda no mesmo século será também de 
recordar o conhecido início das Viagens na Minha Terra, de Garrett, que, enquadrando a sua 
obra neste género literário, não deixa, no entanto, de criticar (em conformidade com o 
nacionalismo romântico da época) as viagens pelo estrangeiro. Vide, ainda a respeito da 
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viajantes que escreveram sobre os portugueses, uma das pechas que lhes 
apontavam era a de não viajarem», a realidade é que esses mesmos viajantes 
deveriam ter explicitado que os portugueses não viajavam pela Europa, «[...] pois 
logo informavam que o português só saía da pátria para ir ao Brasil, à África e às 
Índias orientais [...].17 

 Simplesmente essas, tendo motivos e objectivos essencialmente comerciais, 
não eram, como já vimos, viagens culturais, de formação e lazer, ou seja, não 
eram viagens na acepção a que nos temos vindo a referir e que é dada a este termo 
pelo século XVIII. 

 
 Ora independentemente das motivações pessoais, profissionais ou culturais 

que levam os viajantes a percorrer a Europa,18 os relatos sobre os quais nos 
iremos debruçar não podem deixar de ser lidos, também, a partir da dupla 
perspectiva da procura e construção de uma identidade europeia e enquadrados 
pela dialéctica experiência/educação, tão característica do século XVIII, como 
aliás frequentemente neles se confirma. E estas (verdadeiras condições que 
possibilitam a existência destes relatos) são, juntamente com uma tradição 
literária bem específica que terá porventura tido o seu início com Heródoto, desde 
logo as primeiras estruturas culturais e mentais a partir das quais se começa, 
nestas obras, a construir a imagem de Portugal. 

 
* * * 

 
 Nos finais de 1797 parte para Portugal o Conde de Hoffmannsegg que, 

juntamente com Heinrich Friedrich Link (na altura professor de Ciências Naturais 
em Rostock19 e classificado pelo interpretativo tradutor francês do seu relato 

 
viagem, Manuela D. DOMINGOS, «Livros de Viagem Portugueses do Século XIX (alguns 
exemplos)» in: Stephen RECKERT/Yvette K. CENTENO (org.), A viagem 'entre o real e o 
imaginário', Lisboa 1983, pp. 59-86. No que respeita à importância do experimentalismo em 
geral, e aliado à educação em particular, veja-se Luís António VERNEY, Verdadeiro Método de 
Estudar, org. António Salgado Júnior, vol. I, Lisboa 1949, pp. 25 e segs. 

17. Castelo Branco CHAVES, Os livros de viagens em Portugal no século XVIII e a sua projecção 
europeia, Lisboa 1977, p. 10. 

18. Veja-se, a este respeito, Hans-Erich BÖDEKER, loc. cit. in: op. cit., pp. 91-110. 
19. Vide Das Gelehrte Teutschland oder Lexicon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller, Ange-

fangen von Georg Christoph Hamberger. Fortgesetzt von Johann Georg Meusel. Fünfte, 
durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. vol. IV, Lemgo 1797, pp. 471-473; Allgemeine 
Deutsche Biographie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern, 
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como «[...] un homme de lettres, versé dans la botanique et dans la 
minéralogie»),20 se dedica única e exclusivamente ao estudo da flora portuguesa, 
com o intuito aparente de colmatar uma lacuna do conhecimento científico 
europeu, lacuna essa a que já se aludia em Neuestes Gemälde von Lissabon.21 

 
herausgegeben durch die historische Comission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. 
Berlin 1967-1971 (55 vols. + Reg.), vol. 18, pp. 714-720 (esta obra será doravante abrevia-
damente referida por Allgemeine Deutsche Biographie). Link, nascido em 1767 em 
Hildesheim e falecido no primeiro dia do ano de 1851 em Berlim, revelou-se um naturalista e 
académico particularmente activo e profícuo durante toda a sua vida, deixando um apreciável 
conjunto de obras de entre as quais se destacam três sobre Portugal: Bemerkungen auf einer 
Reise durch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal, von _____, Kiel, in der neuen 
Academischen Buchhandlung, in Comission Helmstädt und Braunschweig, bey C. G. 
Fleckeisen 1801-1804 (3 vols.), sobre os quais aqui nos debruçaremos em particular); Flore 
Portugaise ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal avec 
figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte par _____, A Berlin de 
l'imprimerie de Charles Fréderic Amelang. 1809-1820 (2 vols., publicados em conjunto com 
Johann Centurius, Conde de Hoffmannsegg); e, finalmente, Geologische und mineralogische 
Bemerkungen auf einer Reise durch das südwestliche Europa, besonders Portugal. 1801. A 
sua estadia em Portugal, que durou cerca de dois anos, iniciou-se em 1797 a convite do Conde 
Hoffmannsegg. Link substituía assim Wilhelm Gottfried Tilesius, um outro naturalista 
particularmente conhecido pelo seu notável talento para o desenho (cf. Allgemeine Deutsche 
Biographie, vol. 38, pp. 298-299) que, no Outono de 1795 (na altura com apenas 26 anos), 
acompanhara aquele Conde a Portugal com o mesmo intuito de fazer uma descrição da flora 
portuguesa. No entanto, tudo indica que Tilesius (provavelmente em virtude da pouca 
experiência que a sua idade na época deixa adivinhar) não tenha satisfeito completa e 
suficientemente os objectivos e propósitos de Hoffmannsegg, pelo que ambos regressaram à 
Alemanha logo na Primavera de 1796. 

20. H. F. LINK, Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu'en 1799. Par M. _____, Membre de 
plusieurs Sociétés Savantes. Suivi d'un Essai sur le Commerce du Portugal, Traduit de 
l'Allemand. Tome Premier. Chez Levrault, Schoell et Cgnie, Libraires: Paris An XII.- 1805, p. 
V. A obra é composta por três volumes, todos publicados no mesmo ano, que correspondem 
aos três volumes da obra de Link, e será adiante abreviadamente designada por Voyage en 
Portugal. Testemunho indubitável do interesse que Portugal suscita na França da época é 
ainda a existência de uma segunda edição desta tradução, igualmente composta por três 
volumes, publicada em Paris em 1808. 

21. Vide W[ilhelm] G[ottfried] TILESIUS, «Nachtrag zur Berichtigung einzelner Ansichten in dem 
Gemälde von Lissabon und einzelne Fragmente eines Augenzeugen zur Kenntniß dieser 
Hauptstadt hinzugefügt von ____» in: ANÓNIMO [=Joseph-Barthélémy-François CARRÈRE], 
Neuestes Gemälde von Lissabon. Bei Karl Wilhelm Küchl, Leipzig 1799 (pp. 321-504), p. 
442. Cf. Alfred OPITZ, «Durch die Wüste, Lichter tragend... Sozialgeschichte und literarischer 
Stil in den Reiseberichten über die Iberia um 1800» in: Wolfgang GRIEP/Hans-Wolf JÄGER 
(Hrsg.), Reise und Soziale Realität (pp. 188-217), p. 210. Essa mesma lacuna era ainda, 
curiosamente, sentida por José António de SÁ, um autor português da época que, em Coimbra, 
no ano de 1783, faz publicar um Compendio de observaçoens que formão o plano da Viagem 
Politica e Philosophica que se deve fazer dentro da Patria (vide Manuela D. DOMINGOS, loc. 
cit. in: op. cit., p. 62, em especial a nota 8). 
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 Escrever um relato de viagem não era pois a intenção de nenhum destes dois 
naturalistas, como Link refere no prefácio da sua obra.22 Mas a verdade é que em 
1799, quando este autor regressa à Alemanha, as suas intenções modificam-se: 

 
Als ich zurück kam, las ich alle Reisebeschreibungen durch Portugal, welche ich 
nur erhalten konnte. Ich fand, daß unter allen diesen Reisenden keiner so viel von 
diesem Lande gesehen hatte als wir; ich fand ferner bey den meisten eine grosse 
Unwissenheit in der Sprache, eine Menge falscher, und solcher Nachrichten, 
welche nur auf die Einwohner der Hauptstadt passen, aber fälschlich auf das 
ganze Land ausgedehnt waren.23 

 
 E é exactamente sobre os desconhecimentos e as imprecisões relativos à 

realidade portuguesa evidenciados por esses relatos, e contra eles, que Link 
constrói e justifica a sua escrita: 

 
Ich ergriff die Feder zu Vertheidigung meiner Portugiesen; ich wollte den 
Character der Einwohner, ihre Lebensart, ihren Ackerbau [...] unparteylich 
schildern, und unvermerkt wurde aus einer Apologie eine Reisebeschreibung.24 

 
22. Heinrich Friedrich LINK, Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und 

vorzüglich Portugal, von _____, Erster Theil, Kiel, in der neuen Academischen 
Buchhandlung, in Comission Helmstädt und Braunschweig, bey C. G. Fleckeisen 1801, p. IV. 
A obra, composta por três volumes publicados em Kiel entre 1801 (os dois primeiros) e 1804 
(o terceiro), será doravante referida abreviadamente por Bemerkungen. A testemunhar o 
interesse que este relato suscitou em toda a Europa, interesse esse que é, não só fruto de uma 
apetência generalizada pela literatura de viagens, mas também de uma curiosidade pela 
Península Ibérica, curiosidade particularmente notória na segunda metade do século XVIII, a 
testemunhar esse(s) interesse(s), dizíamos, estão a tradução francesa e a sua reedição (a que já 
fizémos referência na nota 20), uma tradução inglesa (apenas dos dois primeiros volumes) que 
data do próprio ano da publicação do original alemão (Travels in Portugal, and through 
France and Spain, with a dissertation on the literature of Portugal, and the spanish and 
portuguese languages, by _____. Translated from the german by John Hinckley, esq., with 
notes by the translator. T. N. Longman and O. Rees, London 1801) e ainda uma tradução 
sueca, ou melhor, uma colectânea dos passos mais significativos dos dois primeiros volumes 
do relato de Link (Resa genom Frankrike, Spanien och i synnerhet Portugall; Åren 1797 och 
söliande. Sammandrag. Stockholm, Assessoren Johan Pfeiffer, 1802). Convirá ainda sublinhar 
que o interesse suscitado por esta obra se prolonga no tempo, não sendo meramente epocal. A 
atestar este facto estão as referências ao relato de Link feitas por variadíssimos outros autores 
que posteriormente viajaram por Portugal. De entre eles conviria destacar Hans Christian 
ANDERSEN (Uma Visita em Portugal em 1866, trad. e notas Silva Duarte, Lisboa 1984) e 
Miguel de UNAMUNO (Escritos de Unamuno sobre Portugal. Estudio, recopilación y notas de 
Ángel Marcos de Dios, Paris 1985). 

23. Ibidem, I, p. VI. 
24. Ibidem, I, p. VII. 
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 São então aqui facilmente detectáveis três ideias que, sendo constitutivas, se 

nos afiguram fundamentais para uma análise crítica deste relato. 
 Em primeiro lugar salientar-se-á que ele é escrito a posteriori: o autor 

reconstrói e fixa a realidade que diz ser a do objecto através da memória, que 
podemos imaginar auxiliada, maioritariamente, pelas notas naturalistas tomadas 
no local. 

 Em segundo lugar salientar-se-á que parece haver uma dupla e problemática 
intencionalidade da escrita: já acima se referiu que o relato é escrito contra outros 
relatos (e portanto, de algum modo a favor dos portugueses), mas o próprio autor 
nos dá conta de uma intenção inicial, que diz frustrada, de uma descrição 
«apartidária» do país, isto é, desapaixonada e objectiva. Ora esta dupla 
intencionalidade, de que resulta, no entender do autor, não um relato de viagem 
mas uma apologia dos (sublinhe-se) seus portugueses, só vem confirmar a 
problematicidade de uma escrita deste género e sublinhar o seu carácter 
interpretativo relativamente à realidade do objecto. 

 Por fim, resta evidenciar os (contra-)argumentos atrás citados, autênticos 
pilares fundadores do discurso, ao longo do qual se reescrevem sempre que surge 
uma oportunidade e que, no essencial, são dois: o desconhecimento da língua 
portuguesa e a generalização abusiva, a que se liga o conhecimento de apenas 
uma pequena parte do território português por parte da grande maioria dos 
viajantes. Tanto um como o outro são entendidos enquanto factores de 
diferenciação positiva do relato de Link em relação aos outros relatos: 

 
[...] man wird mein Urtheil von dem Urtheile anderer Reisenden sehr verschieden 
finden, die entweder nur Lissabon kannten, oder sich nicht die Mühe gaben, die 
Landesprache zu reden.25 

 

 
25. Ibidem, I, p. 139. 
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 A Murphy,26 por exemplo, critica-se o desconhecimento da língua 
portuguesa,27 e é ainda desta que Link se serve para demonstrar como por meio de 
uma cuidada e atenta observação, o seu relato não cai nas redes traiçoeiras e 
falseadoras da generalização: depois de sublinhar que «Wer nach Lissabon von 
der Nation urtheilen will, läuft Gefahr sich sehr zu irren»,28 o autor, referindo-se à 
delicadeza do povo português patente nas suas formas de cumprimentos, 
exemplifica («estoy a seus ordens, seu criado» [sic]) e salienta «diess ist keine 
Bemerkung von einem Falle hergenommen».29 

 Estamos pois perante um naturalista, cujo olhar, à semelhança do de Lineu,30 
pretende numa primeira fase fixar o fenómeno (para isso adopta o critério da 
repetitividade) e, numa segunda fase, classificá-lo, reduzindo-lhe assim a 
ambiguidade subjectiva. 

 Do mesmo modo, também a sua escrita se quer sem ambiguidades, simples e 
objectiva: 

 
In der Darstellung habe ich, soviel als möglich, alles schwerfällige zu vermeiden 
gesucht, wenn ich auch dadurch in den Verdacht kommen sollte, weniger 
gründlich zu sein.31 

 
 E ainda aqui, a livre e interpretativa tradução francesa da sua obra nos é 

preciosa. Transcrevemos o mesmo passo: 
 

 
26. James MURPHY, Travels in Portugal; through the Provinces of Entre Douro E Minho, Beira, 

Estremadura, and Alem Tejo, In the Years 1789 and 1790. Consisting of Observations on the 
Manners, Customs, Trade, Public Buildings, Arts, Antiquities, &c. of that Kingdom. By _____, 
Architect. Illustrated with Plates. Printed for A. Strahan and T. Cadell Jun. and W. Davies 
(Sucessors to Mr. Cadell): London 1795. Logo no ano seguinte foi publicada, numa 
colectânea, a tradução alemã desta obra: Reisen durch Portugal in den Jahren 1789-1790, aus 
dem Englischen übersetzt, in: Mathias Christian SPRENGEL, Auswahl der besten 
ausländischen, geographischen und statistischen Nachrichten zur Aufklärung der Völker und 
Länderkunde von _____, sechster Band Halle 1796. 

27. H. F. LINK, Bemerkungen, I, p. 222. 
28. Ibidem, I, p. 223. 
29. Ibidem, I, p. 224. 
30. Vide Carl von LINNÉ, Lappländische Reise, übersetzt von H. C. Artmann, Frankfurt am Main 

1986. Cf. Fernando GIL: op. cit., p. 148 e Alfred OPITZ, loc. cit in: op. cit., p. 209. 
31. H. F. LINK, Bemerkungen, I, p. IX. 
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J'ai tâché d'éviter, autant qu'il m'a été possible, tout ce qui pourrait sentir le 
pédantisme de la science; défaut qu'on reproche souvent, avec quelque justice, 
aux voyageurs de notre nation.32 

 
 Para além do comentário final do tradutor sobre os viajantes alemães, o que 

nos interessa sublinhar é a ciência que aqui claramente se aponta como fundadora 
da escrita de Link; ciência cujos excessos se pretendem evitar, na medida do 
possível, por se saber omnipresente no seu discurso e, por consequência, na 
construção da imagem de Portugal. 

 
 Em suma, estamos perante um relato que se diz construir a partir de uma 

lógica e de uma realidade que lhe são exteriores: em função de uma filologia, 
geografia, economia e história de Portugal, ou seja, em função das qualidades e 
características do objecto. 

 Neste olhar, que é no essencial produto da ciência naturalista do século XVIII, 
parece pressentir-se, por um lado, um certo apagamento do sujeito relativamente 
ao objecto, que aqui é indubitavelmente o grande pólo de atracção, em torno do 
qual o sujeito gravita. Mas, por outro lado, não podemos deixar de notar que, 
tanto a fixação como a classificação, como ainda muito particularmente a 
representação, as três vertentes sobre as quais preferencialmente se constrói esta 
perspectiva naturalista, são actividades inerentes e características da realidade do 
sujeito. 

 Do mesmo modo, também não podemos aqui deixar de recordar que este 
discurso se funda, essencialmente, no conhecimento que o autor diz ter do país, 
face a outros discursos sobre Portugal que, ainda segundo Link, reflectem um 
deficiente conhecimento da realidade portuguesa, estando, por isso, pejados de 
erros, de forma que este retrato do Portugal de finais do século XVIII legitima-se 
então, face a outros relatos, em primeiro lugar, em função do conhecimento que o 
autor diz ter da língua portuguesa e, em segundo lugar, em função do 
conhecimento que o autor também diz ter da globalidade do país e não, apenas, 
da zona de Lisboa. 

 
 Constituindo-se assim em função do objecto, adoptando o ponto de vista da 

ciência naturalista do século XVIII e instituindo-se sobre um duplo (e tantas vezes 

 
32. Idem, Voyage en Portugal, I, p. XIII (sublinhado no original). 
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antagónico) conhecimento a priori do objecto (proveniente da própria experiência 
que é constantemente confrontada com os relatos da experiência tida por 
terceiros), esta obra e a imagem de Portugal por ela projectada construir-se-á, 
preferencialmente, ao nível da interpretação do objecto,33 objecto este que é o 
verdadeiro centro do discurso. 

 
* * * 

 
 O relato de Esther Bernard34 constitui-se a um nível diferente. Assumindo 

desde logo uma forma literária epistolar, ou seja, a forma de comunicação 
intimista e individual por excelência (escolha a que não é alheia a Empfindsamkeit 
de Jean Paul, por um lado, e Lawrence Sterne, por outro, os dois verdadeiros 
guias do percurso literário da autora),35 o seu relato gira fundamentalmente à volta 
do(s) indivíduo(s), já que se entende que 

 

 
33. Cf. a nota 3 da Introdução e o passo a que ela se refere. 
34. De seu nome completo Esther Bernard, gebohrne Gad ou, depois do seu segundo casamento, 

Esther Domeier ou ainda Lucie Domeier (cf. Das Gelehrte Teutschland oder Lexicon der jetzt 
lebenden teutschen Schriftsteller, Angefangen von Georg Christoph Hamberger. Fortgesetzt 
von Johann Georg Meusel. Fünfte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. Vol. XI. 
Lemgo 1805, pp. 67-68), a sua obra (Briefe während meines Aufenthalts in England und 
Portugal an einen Freund von_____ , Hamburg, bei August Campe 21807), que aqui merecerá 
a nossa particular atenção e da qual, tanto quanto conseguimos saber, não existe qualquer 
tradução, resulta de uma viagem de alguns meses que a autora fez a Portugal no início de 1801 
na companhia do seu segundo marido, médico do príncipe August de Inglaterra (cf. Alfred 
OPITZ, loc. cit. in: op. cit., p. 205), e é composta por dois volumes, publicados ambos em 
Hamburgo em 1807, existindo uma primeira edição de 1802, a que infelizmente não tivemos 
acesso. De agora em diante será designada abreviadamente por Briefe. 

35. Vide Alfred OPITZ, loc. cit. in: op. cit., pp. 206 e segs. Sobre este movimento literário que 
toma o seu nome da tradução por «empfindsam» que Lessing se propôs fazer do adjectivo 
inglês «sentimental», patente no título da conhecida obra de Lawrence STERNE, A Sentimental 
Journey through France and Italy (publicada pela primeira vez em 1768 e cuja tradução alemã 
data ainda desse mesmo ano), veja-se Irmgard SCHWEIKLE, «Empfindsamkeit» in: Metzler-
Literatur-Lexicon: Stichwörter zur Weltliteratur. Hrsg. von Günther und Irmgard Schweikle, 
Stuttgart 1984, pp. 116-117. No que diz respeito a este tipo particular e bem específico de 
«viagem sentimental» e ao ponto de vista que o autor nele preferencialmente adopta (ponto de 
vista esse que é produto daquela corrente literária e que tem como expoente máximo e modelar 
a obra de Sterne atrás referida), convirá salientar que (como refere Uli KUTTER, loc. cit. in: op. 
cit., p. 117), com este tipo de viagem e viajante «[...] verlor sich viel von der Bedeutung des 
Reisens als Teil der politischen Bildung. In den Mittelpunkt rückte das Erleben der Natur in 
ihrer Vielfalt und Schönheit. Anstatt zu reisen wurde gewandert». 
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Die Schilderung ganzer Nationen kann nichts dadurch verlieren, wenn man die 
Schilderung einzelner Menschen und ihrer Schicksale darein zu verflechten 
sucht.36 

 
 Relato psicológico portanto, cuja lógica, a da interioridade (sentimental mais 

do que psíquica) do indivíduo, está bem patente no objectivo anunciado de «[...] 
die Phantasie oder das Herz zugleich mit dem Verstande zu beschäftigen».37 

 Não será completamente destituído de interesse entender aqui o termo 
Verstand num sentido, senão idêntico, pelo menos muito próximo daquele que 
Kant lhe emprestou,38 filósofo a que a autora, aliás, algumas vezes se refere ao 
longo das 51 cartas que compõem os dois volumes do seu relato de viagem. Desta 
maneira se confirmaria ainda que nos encontramos, nesta obra, em ambientes e 
domínios a priorísticos e, por conseguinte, exclusivos da esfera e realidade do 
sujeito, sendo este último o principal pólo de atracção de um discurso que 
envereda pelos caminhos do parecer, relegando os do ser para um plano 
secundário, como se constata no final do prefácio: 

 
[...] ich habe sie [sc. ingleses e portugueses] getreu dargestellt, wie sie mir 
erschienen, aber ich weiss doch nicht, ob ich sie so schilderte wie sie sind.39 

 
 Esta escrita não pretende então ser adequada à realidade do objecto, mas sim 

às «percepções individuais» que a visão deste desencadeia na interioridade do 
sujeito. E daqui resulta, em primeiro lugar, que apenas os seus olhos (os seus 
«olhos femininos»)40 importem41 e, em segundo lugar, na (con)sequência desta 
intencionalidade, quer da escrita, quer da percepção, que o seu relato pretenda 
sobreviver às polémicas e controvérsias, co-existindo com os outros relatos (nem 
sempre muito pacificamente, deve acrescentar-se), uma vez que se assume como 
fazendo parte dessa variedade de pontos de vista que se dizem encontrar na 
«Verdade»:  

 
36. Esther BERNARD, Briefe, I, p. XI 
37. Ibidem, I, p. XII. 
38. Vide Immanuel KANT, Crítica da Razão Pura, trad. Manuela P. dos Santos e Alexandre F. 

Morujão, Lisboa 1985, pp. 61 e segs. 
39. Esther BERNARD, Briefe, I, p. XIV (sublinhados nossos). 
40. Ibidem, I, p. 365. 
41. Ibidem, I, p. 6: «Ich will durchaus mit eigenen Augen sehen, und will nur meine individuellen 

Wahrnehmungen niederschreiben». 
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So viele Reisende auch schon über England und Portugal geschrieben haben, so 
viele können noch darüber schreiben, ohne das erschöpft zu haben, was sich 
davon sagen läßt. Die Ansichten der Dinge sind verschieden; nur Ein 
Gesichtspunkt kann der wahre seyn, und dieser Eine wird vielleicht am sichersten 
durch die mannigfaltigen, falschen Ansichten ausgefunden werden; denn fast 
immer gelangt der Mensch durch den Irrthum zur Wahrheit.42 

 
 Não deixará de ser interessante reflectir um pouco sobre este caminho 

(tortuoso) que a autora diz ser necessário percorrer para atingir a «Verdade». É 
que, além do mais, o passo acima citado, revela os princípios fundamentais a 
partir dos quais se constitui e organiza este relato, a partir dos quais a autora 
justifica o seu género de escrita, enfim, a partir dos quais a autora se relaciona 
com a realidade portuguesa que a envolve. 

 Deverá então salientar-se, em primeiro lugar, que, segundo Esther Bernard, a 
realidade não se esgota naquilo que se possa eventualmente dizer dela. 
Depreende-se que as perspectivas e os modos de relacionamento com a realidade 
são (todos) diferentes e potencialmente infinitos, isto é, podem ser tantos quantos 
os indivíduos, o que significa que aqui se dá, desde logo, uma importância central 
ao ser individual.  

 Notar-se-á, em segundo lugar, que o conjunto formado por essa multiplicidade 
de pontos de vista (todos e cada um deles perfeitamente legítimos, ainda que 
eventual ou mesmo potencialmente erróneos), longe de afastar o leitor da verdade, 
de o lançar na dúvida, na incredulidade ou na incerteza em relação à realidade 
neles descrita, permite-lhe, pelo contrário, quando considerada a globalidade 
desse conjunto, o acesso à «Verdade», de facto permitir-lhe-á mesmo, segundo a 
autora, o acesso à única «Verdade». 

 E é deste modo, através deste caminho, que somos conduzidos do múltiplo ao 
uno, das realidades individuais (passíveis de erros) à idealização da «Verdade», 
ou seja: da realidade à idealização (unificação e harmonização) dessa mesma 
realidade. 

 
 Em suma, estamos perante um relato que se diz construir a partir da acção que 

a realidade (exterior) do objecto desencadeia na interioridade do sujeito. Neste 

 
42. Ibidem, I, pp. XII-XIII. 
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olhar, que é no essencial produto da Empfindsamkeit de meados e finais do século 
XVIII, devemos notar, por um lado, um interesse especial pelos temas e 
realidades que emocionem o sujeito e, por outro lado, uma clara tendência para a 
estetização desses mesmos temas e realidades, surgindo-nos assim a questão 
estética como central, quer, desde logo, ao nível da percepção, quer ainda ao nível 
da produção do discurso, onde aliás as intenções literárias nos parecem óbvias.43 

 Finalmente devemos sublinhar que, ao contrário do que acontecia com Link, 
este relato não tem a intenção inicial de alimentar polémicas com outros (muito 
embora adiante venhamos a notar que se apoia com grande frequência na 
experiência que terceiros tiveram do país), não se construindo portanto em função 
de outros relatos ou contra eles, mas sim pretendendo sobreviver, lado a lado com 
eles, pretendendo instituir-se como uma visão pessoal e individualizada junto de 
outras que, no conjunto, formam uma variedade de pontos de vista que de algum 
modo se diz poderem dar uma imagem «verdadeira» de Portugal. 

 Esta obra, e por conseguinte esta representação da realidade portuguesa de 
inícios do século XIX, legitima-se assim, em primeiro lugar enquanto visão 
individual e personalizada, em segundo lugar, e consequentemente, como 
pertencendo à variedade de pontos de vista (individuais e tantas vezes errados, 
mas nem por isso menos legítimos) que formam, provavelmente, a «verdadeira» 
imagem do país e, em terceiro lugar (sendo visão individual e fazendo parte dessa 
variedade de perspectivas de que se acredita virá a resultar a «verdade» sobre a 
realidade portuguesa), este relato torna-se, deste modo, um contribuinte 
necessariamente importante para a construção duma «verdadeira» imagem de 
Portugal. 

 Constituindo-se, portanto, em função da interpretação que a acção do mundo 
desencadeia no sujeito44 (naquele sujeito particular) e adoptando uma perspectiva 
idealizante da realidade, esta obra opera a um nível fundamentalmente 
psicológico, onde qualquer lógica inerente e própria do objecto é imediatamente 
secundarizada, quando não ridicularizada, tomando apenas um papel de maior 
relevo na medida em que impressiona (leia-se emociona) o sujeito, sujeito este, 
em torno do qual gira todo o discurso. 

 
43. Talvez devêssemos dizer mesmo mais: onde as intenções de promoção literária são óbvias (cf. 

Gert ROBEL, loc. cit. in: op. cit., p. 18). Aliás, as suas cartas são dirigidas a um dos expoentes 
literários da Alemanha da época – Jean Paul Richter – que a autora tinha conhecido alguns 
anos antes em Franzensbad (vide Alfred OPITZ, loc. cit. in: op. cit., pp. 205-206). 

44. Cf. a nota 3 da Introdução e o passo a que ela se refere. 
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2. (D)ESCREVER: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 

 
 É então sobre estes níveis constitutivos, e a partir das suas idiossincrasias 

(tanto as dos autores como as da época em que escreveram), que se vai construir a 
imagem de Portugal. 

 Tentaremos agora perseguir essas (de)formações idiossincráticas, olhando em 
especial as estratégias de representação da diferença e a própria representação 
da diferença linguística em particular. 

 É que os países, as nações no dizer do século XVIII, são objectos que 
comunicam: não se dão apenas ao olhar, também (se) dizem. À semelhança do 
viajante, também eles são falantes, mas são-no de uma forma diferente, numa 
língua diferente. 

 Representando a diferença, e representando a diferença dessa comunicação em 
particular, os viajantes denunciam, em grande, parte os seus modos de olhar: no 
descrever está espelhado o ver. Isto é, por detrás da representação da diferença 
linguística, e por intermédio dela, apercebermo-nos-emos ainda de algumas das 
suas estratégias de observação, de algumas das suas estratégias de relacionamento 
com o objecto. 

 
 É então a partir destas estratégias de observação e sobre o modo como se 

(re)constrói e representa no texto a realidade que se diz observar, isto é, sobre o 
modo como se vê, escreve e descreve a realidade portuguesa da época que aqui, 
em segundo lugar, nos iremos debruçar. 

 
* * * 

 
 Ficou já atrás referido que o conhecimento da língua portuguesa é, para Link, 

um dos argumentos fundadores do seu relato. Argumento que se vê ainda 
reforçado, ora quando no prefácio aos dois primeiros volumes se denota a 
intenção de vir, posteriormente, a desenvolver, entre outros, este assunto 
(«[...]Ueber die Verfassung [...], Litteratur und Sprache [wollte ich] eine 
besondere Abhandlung schreiben [...], zu der ich jetzt vielleicht nicht Musse 
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genug haben werde»);45 ora quando, no prefácio ao terceiro volume, se elogia o 
conhecimento ímpar que o Conde de Hoffmannsegg tem de Portugal, 
conhecimento esse para o qual se entende muito ter contribuído outro, o da língua 
portuguesa: 

 
Sein außerordentliches Talent für fremde Sprache, kam ihm [...] sehr zu Hülfe; er 
spricht portugiesisch wie seine Muttersprache.46 

 
 Daí que não seja excessivamente surpreendente que num dos momentos 

cruciais para qualquer relato de viagem, como o da entrada no país que se visita 
pela primeira vez (momento esse que se nos afigura decisivo para o viajante e, ao 
mesmo tempo, paradigmático da sua maneira de olhar), Link se refira mais uma 
vez à língua portuguesa. Confirma-se assim, por um lado, a omnipresença da sua 
estratégia argumentativa e, por outro lado, que o seu relacionamento com a 
realidade do objecto, em grande medida prolongamento daquela estratégia, 
assenta, não apenas na visão, mas também (e talvez muito especialmente) na 
sensibilidade auditiva, ou seja, na sensibilidade à comunicação linguística47. 

 
 Entrando em Portugal por Elvas e começando por tecer algumas considerações 

sobre a diferença positiva da paisagem portuguesa relativamente à espanhola, 
Link anota em seguida: 

 
45. H. F. LINK, Bemerkungen, I, p. VIII. 
46. Ibidem, I, p. VII. 
47. Deve aliás desde já sublinhar-se que esta especial sensibilidade que Link denota em relação às 

questões linguísticas está patente, não apenas na obra sobre a qual aqui nos temos vindo a 
debruçar (como se verificará através dos exemplos que a seguir se referirão), mas também em 
outros escritos seus, nomeadamente no prefácio a outra das suas obras sobre Portugal. Veja-se 
a este respeito Heinrich Friedrich LINK/J[ohann] C[enturius] Comte de HOFFMANNSEGG, Flore 
Portugaise ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal avec 
figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte par _____, Tome I, A Berlin de 
l'imprimerie de Charles Fréderic Amelang. 1809 (p. 11), onde se esclarece e justifica deste 
modo a escolha da língua francesa para uma obra como esta: «Une difficulté très-
embarrassante qui s'est presentée en projettant cet Ouvrage, ce fut de choisir la Langue dans 
laquelle il devrait être écrit. Chacune de celles qui paraissaient y avoir des droits, offrait ses 
avantages et ses inconvéniens. Le Portugais etait l'idiome le plus favorable pour les habitans 
du pays dont nous publions les productions; mais il anullait l'utilité de notre traité pour la plus 
grande partie du reste de l'Europe. Le Latin mettait tous les Savans à portée d'en profiter; mais 
il pouvait déplaire aux personnes, auxquelles il ne serait pas familier. L'Allemand, quoique 
notre Langue maternelle, et fort cultivé pour la terminologie, aurait encore trop circonscrit 
notre public, en détriment de la Science même. Le Français au contraire, par son universalité, 
se présentait sous un point de vue plus avantageux». 
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Kaum traten wir über den Cayo, als mir der ungewohnte Ton der portugiesischen 
Sprache in die Ohren schallte. Die meisten Wörter beyder Sprachen sind einander 
ähnlich; die Aussprache ist außerordentlich verschieden. Dort volle, tiefe 
Kehlentöne, hier ein leichtes blasendes Lippengezisch; dort lange zierliche 
hochtönende Worte, hier ein kurzes, abgebissenes Geschwätz. In Badajoz hört 
man nie portugiesisch, in Elvas nie spanisch reden. Wer das Ohr erst an die 
verschiedene Aussprache gewöhnt hat, und eine Sprache weiß, versteht leicht die 
andere, auch ohne sie gelernt zu haben.48 

 
 Em primeiro lugar não podemos deixar de notar aqui uma estranha 

impermeabilidade linguística,49 que aliás mais estranha se torna porquanto é 
análoga à anterior dicotomia das paisagens portuguesa e espanhola que se dizem 
descrever. São evidentes, nesta artificialidade que quer fazer coincidir as 
fronteiras políticas com as geográficas e as linguísticas, as intenções de ordem 
argumentativa, que entretanto aqui surgem mais vincadas, quer seja pela escrita a 
posteriori, quer seja, mais do que pela presença da diferença, pela procura duma 
representação eficaz e clara da diferença. 

 A identificação da língua portuguesa será pois feita através de uma constante 
procura de semelhanças e contrastes relativamente à espanhola e, para uma mais 
escorreita compreensão dessa diferença por parte do público alemão, serão 
transcritas, de uma forma pré-fonética, palavras de uma e outra língua em função 
de, e tendo como referencial, a fonologia da língua alemã, recorrendo-se a 
analogias sempre que o som referido, ou o grupo de sons, não tenha(m) existência 
naquela fonologia. 

 
 Enfim, neste modo de observar, identificar e representar o objecto não 

podemos deixar de ver mais uma manifestação dos métodos da ciência naturalista, 
a que agora se parecem juntar as aptidões e preocupações pedagógicas do 
professor de Rostock. 

 

 
48. Ibidem, I, pp. 137-138. 
49. Veja-se a este respeito J. Leite de VASCONCELLOS, «Linguagens fronteiriças de Portugal e 

Hespanha» in: Revista Lusitana. Archivo de estudos philologicos e ethnologicos relativos a 
Portugal. Dirigidos por J. Leite de Vasconcellos, vol. VII (1902), Lisboa 1902 (pp. 133-145) 
e idem, Esquisse d'une Dialectologie Portugaise, INIC: Lisboa 31987, pp. 16 e segs. 
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 Esta distinção criteriosa entre Portugal e Espanha torna-se ainda mais 
interessante (e importante) se tomarmos em consideração que, por um lado, é feita 
numa época que via tradicionalmente na Península Ibérica uma unidade 
fundamental e básica, onde Portugal era, quando muito, «[...] nur [...] eine Ecke 
des Spanienbildes [...]»50 e se considerarmos, por outro lado, que ainda hoje, pelo 
menos de um ponto de vista linguístico, se continuam a sentir grandes 
dificuldades em distinguir os dois países de uma forma clara e inequívoca.51 

 Mas Link faz mais. Dentro da diferença que é a língua portuguesa anota outras 
diferenças: 

 
Die Spanier nennen ein Dorf gewöhnlich pueblo; das gleichbedeutende 
portugiesisch povo ist nur im nördlichen Portugal gebräuchlich; meistens sagt 
man von Dörfern, es ist ein lugar (Ort);52 

 
e, no capítulo V do segundo volume, aquando da sua estadia e viagem por 
algumas terras do Norte (Aveiro e Porto), observa que nessas regiões 

 
[...] die Sprache ist so gar tändelnd, und mit zum Theil lächerlichen Diminutiven 
überhäufst. Von Weibern hörte ich fast immer statt a Deos (adieu), die 
Verkleinerung adeosinho. Eine Eigenheit der nördlichen Provinzen von Portugal 
ist sonst auch die harte spanische Aussprache des eh, welches im südlichen 
Portugal wie im französischen lautet.53 

 
 Esta eficácia da representação da diferença linguística, e a consequente 

capacidade de comunicação, implicitamente demonstrada, com os sujeitos que são 
e formam esse objecto que é Portugal, isto é, a capacidade de penetrar no interior 
da realidade do objecto, perscrutá-lo, compreendê-lo, e dá-lo depois a conhecer 
desde esse nível, esta eficácia, dizíamos, faz do relato de Link uma obra 
provavelmente sem paralelo na época a que nos temos vindo a referir. A própria 

 
50. Vide Wolfgang KAYSER, Die iberische Welt im Denken J.G. Herders, Ibero-Amerikanische 

Studien des Ibero-Amerikanisches Institut Hamburg, Nr. 17, Hamburg 1945, p. 10. 
51. Veja-se por exemplo, a este respeito, Maria Marques de ALMEIDA, «Reise in die Revolution de 

Alfred Andersch. Impressões de um escritor alemão sobre a sua viagem a Portugal em 1975» 
in: Runa. Revista portuguesa de estudos germanísticos, nº 3/1985, Lisboa 1985, pp. 115-131. 
Vejam-se em especial as notas 18 e 19 da tradutora (p. 130) e o passo a que elas se referem 
(pp. 122-123). 

52. H. F. LINK, Bemerkungen, I, p. 139 (sublinhados no alfabeto latino no original).  
53. Ibidem, II, pp. 71-72 (sublinhados no alfabeto latino no original).  
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utilização, transcrição e tradução de fontes bibliográficas portuguesas 
(maioritariamente académicas), que antes de serem citadas são, segundo se diz, 
analisadas crítica e experimentalmente pelo autor (como é o caso de um estudo de 
Constantino Botelho de Lacerda Lobo sobre a viticultura portuguesa, publicado 
nas Memorias economicas da Academia, a propósito do qual se salienta: 

 
Ich habe diese Schriften gelesen und benutzt, aber den größten Theil von dem, 
was ich sagen werde, selbst beobachtet)54 

 
e, finalmente, a actualidade das múltiplas referências à vida cultural portuguesa de 
finais do século XVIII, contribuem também para fazer deste relato aquilo que 
qualquer leitor, inclusive português, não hesitaria em classificar de descrição fiel 
e muito completa do Portugal da época.55 

 
54. Idem, ibidem, II, p. 113 (sublinhados nossos). Cf. também a nota 8 e o passo a que ela se 

refere. Basicamente, como se vê, a forma de evitar o erro, quer na generalização, quer aqui, é 
o «selbst beobachten», ou seja, o método experimentalista da ciência do século XVIII. 

55. Não é portanto de admirar que muitos sejam os historiadores portugueses a incluir esta obra 
nas suas bibliografias, chegando mesmo alguns a citá-la, levados pela aparente eficácia da 
representação da realidade portuguesa. Estão neste caso, entre outros: Oliveira MARTINS, op. 
cit., p. 388; Teresa BERNARDINO, op. cit., p. 106; e Piedade Braga SANTOS/Teresa S. 
RODRIGUES/Margarida Sá NOGUEIRA, op. cit., pp. 19, 38 e passim. Já de admirar é, por 
exemplo, que neste último livro Link adquira, logo no início (p. 9), a nacionalidade britânica 
(!?), recuperando, no final (p. 81), uma vaguíssima «origem germânica»... De admirar é ainda 
que todas estas referências tenham como fonte directa a tradução francesa do seu relato (que é, 
como vimos, em virtude do seu opinativo tradutor, algumas vezes «infiel» em relação ao 
original) e não a edição alemã da obra. Aliás, no que respeita ao historial da recepção do relato 
de Link em Portugal deve de um modo geral dizer-se que o original alemão é muito pouco 
conhecido, ao contrário das traduções francesa e inglesa do seu relato, traduções estas, através 
das quais, se pode dizer que os críticos e historiadores portugueses conheceram a obra de 
Link. De entre as referências que mais significativamente atestam a recepção deste relato em 
Portugal devem destacar-se, entre outros: Manuel Bernardes BRANCO, Portugal e os 
estrangeiros [...], Tomo 1º, Lisboa 1879 (pp. 445-453); Manoel Pinheiro CHAGAS (org.), 
Diccionario Popular, Historico, Geographico, Mythologico, Biographico, Artistico, 
Bibliographico e Litterario, dirigido por ____, Vol. VII, Lisboa 1880, onde, no artigo «LINK 
(Henrique Frederico)», p. 216, é referido que a obra é «[...] bastante inexacta na parte relativa 
ao nosso paiz [...]»; Júlio DANTAS, «O Alemão Link em Portugal» in: Lisboa dos nossos avós, 
Lisboa 1966 (pp. 263-267) onde Link assume a estranha qualidade de «técnico alemão da 
guerra» (p. 263). Finalmente deveremos notar que hoje em dia a recepção do relato de Link 
em Portugal entrou numa nova fase, considerando-se agora a sua obra de uma maneira geral 
fidedigna em relação à realidade portuguesa que diz descrever. A este título, e para além dos 
historiadores que acima ficaram mencionados, convirá ainda salientar o estudo de Castelo 
Branco Chaves, que vê no relato de Link a descrição aproximadamente mais fiel do Portugal 
de então (Castelo Branco CHAVES, op. cit., pp. 22, 24 e 55). 
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 Mas essa eficácia da representação não é total. Há dificuldades que o autor só 
parcialmente consegue ultrapassar. Por exemplo, a poesia é traduzida literalmente. 
Mais, há poesia que parece não se conseguir traduzir: no apêndice do segundo 
volume, sobre a língua e literatura portuguesas, Link refere-se a uma poesia de 
Bocage («A rosa») nestes termos, imediatamente depois de ter traduzido outra do 
mesmo autor: 

 
In einem anakreontischen Liede an die Rose herrscht die sanfte, zarte Sprache, die 
Fülle von schönen Ausdrücken, welche nur dieser Nation eigen ist, wenn sie von 
Schönheit redet. Es verliert daher in einer Uebersetzung alles.56 

 
 O que é que a língua portuguesa tem, e este poema em particular, que se perde 

quando se traduz? É que, sublinhe-se, esta perda, esta impossibilidade, é tanto 
menos de menosprezar quanto se verifica que Link sucede, com alguma 
facilidade, em representar casos relativamente extremos de diferença, como sejam 
as realidades portuguesas que não têm correspondentes alemãs. Um caso: 

 
Ich werde mich in der Folge des Worts Quinta (sprich Kinta) bedienen, da uns das 
Wort und die Sache fehlt. Die portugiesische Sprache ist reich an Wörtern für 
Gärten. Außer quinta nennt man noch einem Garten hinter dem Wohnhause, 
quintal; einen Garten zu einem bestimmten Zwecke, jardin (sprich schardin) z.B. 
o jardin botanico [...].57 

 
 Por intermédio de uma primeira analogia (jardim), e depois percorrendo e 

delimitando as zonas de significação contíguas, isto é, caminhando ao longo do 
 

[...] eixo semelhança-contraste [que] é o dispositivo primordial da organização da 
significação e da recepção de quaisquer formas,58 

 
chega-se no texto à identificação dessa realidade portuguesa diferente que se diz 

ser a quinta, assim se confirmando o papel extraordinariamente importante que o 
conhecimento da língua portuguesa desempenha no relato deste autor, uma vez 

 
56. H. F. LINK, Bemerkungen, II, pp. 242-243 (sublinhados nossos). 
57. Ibidem, I, p. 190 (sublinhados no alfabeto latino no original). 
58. Fernando GIL, op. cit., p. 91. 
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que, através dela, se superam muitas das dificuldades de representação da 
diferença. 

 No entanto, a nossa questão mantém-se. É certo que essa impossibilidade de 
traduzir aquela poesia se pode dever ao facto de Link ser, essencialmente, um 
homem das ciências, e não das letras. Mas não seria mais verosímil ver aí a causa 
das traduções literais e sem rima das outras poesias?59 Além disso notar-se-á que 
essa impossibilidade parece não dizer respeito à compreensão da poesia, mas sim 
à perda total que uma reprodução da mesma acarretaria, e à consequente 
incompreensão por parte do público leitor, não do sentido, mas dessa língua 
«suave e delicada, repleta de belas expressões, que é característica exclusiva 
desta nação».60 

 A perda parece portanto dizer respeito a esta característica nacional, a este 
«Geist der Sprache», como Link sintomaticamente a apelida num outro episódio 
onde, significativamente, também se aborda o problema da tradução.61 

 
 Por detrás desta impossibilidade parece estar o conceito de linguagem 

(conceito este sobre o qual adiante nos debruçaremos mais pormenorizadamente) 
tão em voga nos círculos académicos europeus desta época, a saber, que no «Geist 
der Sprache» está reflectido o «Charakter der Nation» e vice-versa, donde resulta 
que é de certo modo impossível traduzir ou dar a conhecer o carácter de um povo 
ou de uma nação a não ser através da sua própria língua, o que desde logo implica 
que para conhecer um povo é, não só necessário, como absolutamente 
imprescindível, conhecer, em primeiro lugar, a sua língua, sendo esta a versão 
mais popular, e afinal ainda hoje observável, de filosofias da linguagem de 
autores como Herder, Humboldt, Adam Smith e Fichte, entre outros62. 

 Versão e perspectiva que se confirma serem as adoptadas por Link quando, no 
seu princípio de ensaio sobre a língua portuguesa, escreve: 

 

 
59. Para além da poesia de Bocage a que nos temos vindo a referir, Link traduz ainda outras do 

mesmo autor e também alguns excertos d'Os Lusíadas, traduções essas que, note-se, são 
sempre acompanhadas dos originais em português. Veja-se H. F. LINK, Bemerkungen, II, pp. 
242 e segs. (em relação a Bocage) e 45-46 e 227 (relativamente a Camões). 

60. Ibidem, II, pp. 242-243 (sublinhados nossos). 
61. Ibidem, II, p. 162. 
62. Vide Hans Helmut CHRISTMANN, Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der 

Sprache von _____ in: Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 
1966. Nr. 7, Mainz 1967 (pp. 441-469). 



 

47 

Die portugiesische Sprache gehört zu den Sprößlingen der römischen Sprache. Sie 
hat die Wörter ihrer Ursprache größentheils beybehalten, aber einen davon ganz 
verschiedenen nordischen Character angenommen, wie die spanische, 
italiänische, französische, und sogar neugriechische.63 

 
 Para além da ideia de filiação das línguas, que também faz parte das filosofias 

da linguagem humana características das academias europeias do século XVIII, 
há, neste passo, que salientar uma outra: a da atribuição de um «carácter nórdico», 
quer dizer também, alemão, a várias línguas predominantemente românicas, entre 
elas a portuguesa. 

 Ora esta noção de, permita-se-nos o termo, «nordicidade» das línguas 
europeias não-nórdicas, para além de evidenciar semelhanças de relevo com a 
ideia de germanidade fundamental da Europa, veiculada por Fichte alguns anos 
mais tarde,64 condiciona desde logo a percepção que o autor tem (ou virá a ter) 
das língua, literatura e cultura portuguesas, na medida em que, ao pretender 
descrever essas realidades, Link recorrerá com maior frequência às supostas 
analogias com o espaço cultural alemão e, desta vez, não para melhor explicitar 
ao leitor a individualidade da diferença portuguesa, mas sim para constatar, 
confirmar e verificar a veracidade daquela teoria. 

 
 O que deste modo pretendemos sublinhar é que estas e outras noções (algumas 

ficaram já atrás referidas) são autênticas idiossincrasias da mentalidade da época 
e, enquanto tal, constitutivas dos óculos dos indivíduos. Formadora, esta 
mentalidade é simultaneamente perturbadora da sua visão e, por conseguinte, 
deformadora da imagem do Portugal de finais do século XVIII projectada por 
estes relatos. 

 
 Uma outra dificuldade que Link regista parece estar directamente ligada com a 

sua (de)formação profissional individual.  
 Não é frequente neste relato dizerem-se as dificuldades, mas um desses 

momentos de excepção ocorre, novamente, a propósito da representação da 
diferença linguística: 

 

 
63. H. F. LINK, Bemerkungen, II, pp. 254-255 (sublinhados nossos). 
64. Vide Johann Gottlieb FICHTE, loc. cit. in: op. cit., pp. 311-327; cf. também Ortega y GASSET, 

«De Europa meditatio quaedam» in: _____, op. cit. (pp. 29-119), veja-se em especial a p. 103. 
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Es ist sehr schwer, zwey Sprachen, in Rücksicht des Wohlklangs, mit einander zu 
vergleichen. Der Wohlklang hängt zu sehr von der Gewohnheit ab [...].65 

 
 A dificuldade, aqui, reside claramente na fixação do fenómeno; sem essa 

fixação (que reduz a ambiguidade do fenómeno e é, por conseguinte, o primeiro 
passo da metodologia naturalista do século XVIII),66 as fases subsequentes 
(classificação e representação) tornam-se impraticáveis. 

 O que quer dizer que, qualquer fenómeno, por exemplo do domínio subjectivo 
e portanto de fixação problemática, ou é silenciado, ou é dito com dificuldades e 
perdas, pelo que é possível, provável e mesmo previsível virmos a encontrar 
outras zonas de silêncio(s) na escrita redundante e pedagógica de Link. 

 
 Ora essas zonas silenciosas são para nós de extrema importância67, uma vez 

que indiciam, ou uma impossibilidade demonstrada pelo sujeito de perceber e 
representar a diferença, ou então uma vontade de a silenciar. 

 Quanto ao silêncio que se funda na impossibilidade de representar a diferença, 
ficou já atrás ilustrado. Convirá apenas acrescentar que o própio Topos do deserto 
(«o vazio e negro deserto do Alentejo») se insere, em parte, neste tipo de 
impossibilidade, que no autor tem uma origem complexa, para a qual concorrem a 
idiossincrasia profissional (a impossibilidade de representar a «uniformidade» da 
planície alentejana, onde a fixação de um fenómeno de uma paisagem, por 
exemplo é sempre problemática, na medida em que é impossível distingui-lo, isto 
é, diferenciá-lo, de outros) e um misto de idiossincrasias individuais e iluministas 
(o verdadeiro medo pelas zonas despovoadas, isto é, «sem vestígios de 
cultura»).68 

 Mas há também no relato zonas de silêncio voluntário, zonas de apagamento 
do sujeito a que já atrás, embora superficialmente, aludimos. 

 Referimo-nos a um tipo de apagamento do sujeito que, na verdade, se 
pressente ao longo de quase todo o relato: de facto, 

 

 
65. H. F. LINK, Bermerkungen, II, p. 255. 
66. Vide Fernando GIL, op. cit., p. 148. 
67. Essas zonas, esse silêncio, como refere Sartre (Jean-Paul SARTRE, Qu'est-ce que la 

littérature?, Paris 1981, p. 32) «[sont] un moment du langage; se taire ce n'est pas être muet, 
c'est refuser de parler, donc parler encore». 

68. Ibidem, II, pp. 173, 177 e 219. Cf. Alfred OPITZ, loc. cit. in: op. cit., p. 213. 
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Link erzählt chronologisch, der Reiseverlauf liefert ein topographisches Raster für 
die Beschreibung, in der vor allem die geographischen Etappen und weniger die 
Reise selbst, oder gar die subjektiven Reaktionen des Reisenden, thematisiert 
werden.69 

 
 Por exemplo, o percurso Condeixa-Coimbra é (d)escrito em duas linhas 
 

(Ein fruchtbare hügelichte Gegend mit Bächen durchschnitten, gut bevölkert und 
angebauet, hält bis Coimbra an [...]);70 

 
e há casos bem mais extremos, particularmente evidentes durante a travessia do 
Alentejo, onde se juntam dois silêncios (o da impossibilidade e o da vontade), 
dizendo-se então, quando muito, os nomes das povoações por onde se passa.71 

 
 Era precisamente deste carácter redutivo da escrita de Link que Schiller se 

queixava, e criticava, em carta a Goethe, que lhe havia enviado o relato, 
recomendando-lhe a sua leitura.72 Essa redutividade, esse «recalcamento» da 
condição subjectiva do homem, no dizer de Bachelard,73 é afinal «[...] o preço que 
o sujeito paga para se alçar à racionalidade [...]»74 da ciência, isto é, o preço que o 
sujeito paga por e para se sujeitar ao objecto, pelo que este silêncio voluntário que 
percorre o texto de Link é ainda o resultado óbvio de um saber científico, saber a 
partir do qual aqui se constrói a imagem de Portugal. 

 
 Em suma, a eficácia da imagem de Portugal projectada pelo relato de Link 

parece resultar: (1) por um lado, explicitamente, do seu conhecimento da língua 
portuguesa, que é, sem dúvida, o factor que auto-legitima o seu discurso e, (2) por 
outro lado, implicitamente, das suas capacidades e aptidões (profissionais) para 
perceber e representar a diferença. 

 Mas, a construção da imagem de Portugal, muito embora parta também desse 
conhecimento da língua portuguesa, parece bem mais profundamente 

 
69. Alfred OPITZ, loc. cit. in: op. cit., p. 211 (sublinhados nossos). 
70. H. F. LINK, Bemerkungen, II, p. 26. 
71. Exemplar, a este nível, é quase todo o capítulo XII do vol. II. Vide ibidem, II, pp. 168-180. 
72. Vide Alfred OPITZ, loc. cit. in: op. cit., p. 213 (nota 62) e Emil STAIGER (Hrsg.), Der 

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Frankfurt am Main 1987, pp. 908 e segs. 
73. Vide Gaston BACHELARD, La psychanalyse du feu, Paris 1985, pp. 9-16. 
74. Fernando GIL, op. cit., p. 385. 
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condicionada por um olhar que, no essencial, é produto da ciência (naturalista) do 
século XVIII, e este tipo de percepção da realidade implica, como vimos, não 
apenas um apagamento do sujeito, mas também, e aparentemente como 
consequência, um outro apagamento, de certas zonas do objecto. 

 
 Assim, partindo da legitimidade e capacidade para representar demonstradas 

pelo sujeito, fomos levados a verificar a aparente eficácia dessa representação, ou 
seja, fomos levados a constatar a semelhança entre representante e representado. 

 
 Mas, a nossa análise também nos conduziu, no final, por outros caminhos. 

Verificámos então que o sujeito demonstrava por vezes uma incapacidade para 
representar algumas das coisas que dizia observar. Verificámos ainda que essa 
incapacidade se fundava, paradoxalmente, no mesmo modo de observar que era, 
anteriormente, responsável pela eficácia da imagem de Portugal projectada por 
este relato: o olhar e o método «fixistas» da ciência do século XVIII. 

 Por outro lado, conviria sublinhar, mais uma vez, que a escrita de Link é uma 
escrita distanciada, no espaço e no tempo: o autor escreveu esta sua obra na 
Alemanha, pouco mais de um ano depois de ter realizado a viagem que nela é 
referida, o que significa que há uma clara distância entre aquele que viu e aquele 
que (d)escreve. E sendo assim, as estratégias de observação que temos vindo a 
analisar são, na verdade, estratégias descritivas e, portanto, discursivas. 

 Para além da dificuldade, daqui decorrente, que há em distinguir, no texto de 
Link, o nível discursivo ou descritivo dum hipotético e abstracto nível 
contemplativo, isto é, para além da óbvia dificuldade que há em distinguir no 
texto aquele que (d)escreve daquele que vê, o que aqui e deste modo nos interessa 
salientar é a omnipresença, na construção da imagem de Portugal, das 
estratégias discursivas e argumentativas. 

 Assim se compreende e justifica, aliás, que esta obra seja apelidada pelo 
próprio autor de apologia, quer dizer, de exercício literário e discursivo que 
desenvolve uma argumentação em favor ou defesa de alguém. 

 
 Donde, a construção, neste relato, da imagem de Portugal, para além da 

contribuição frequente e marcante da metodologia e do saber científicos da época, 
encontra, na realidade, o seu eixo fundamental nas intenções e elementos de 
ordem argumentativa que o autor desenvolve desde o prefácio. 
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* * * 
 
 Esther Bernard chega a Portugal de barco e, mais uma vez, este primeiro 

contacto com a diferença da realidade portuguesa lisboeta, parece ser 
paradigmático, tanto do olhar da autora, como do seu relacionamento futuro com 
essa realidade. 

 Observemos o episódio: depois do barco ancorado, 
 

[...] kommt nämlich ein portugiesischer Arzt an Bord [...] und untersucht, ob es 
keine ansteckende Kranke mitgebracht habe; 

 
o procedimento parece ser usual e rotineiro, mas o que Bernard a seguir escreve 

já não: 
 

Diese Untersuchungen geschehen zuweilen auf eine sehr komische Art; der Arzt 
bleibt am Ufer stehen, sieht von weiten die Reisenden der Reihe nach an, und 
giebt ihnen dann ein Zeugniß, daß sie gesund sind.75 

 
 Há uma mudança de plano entre as duas frases, e é essa mudança que é 

fundamental, porque característica, quer do ponto de vista preferencialmente 
adoptado pela autora, quer ainda do seu tipo de escrita.  

 
 Em primeiro lugar salientar-se-á que da primeira para a segunda frase se passa 

daquilo que é experimentado pelo próprio para aquilo que, «por vezes», é 
experimentado por outros76. Donde se infere, por um lado, que a sua visão de 
Portugal está já, a priori, condicionada por outras imagens do país por outros 
anteriormente produzidas e, por outro lado, que, neste relato, a imagem de 

 
75. Esther BERNARD, Briefe, I, p. 212. 
76. O «outro», no caso acima mencionado, é James Murphy. O episódio que a autora relata é, na 

realidade, uma sintética e não muito modificada tradução/transcrição daquilo que se terá 
passado com o autor inglês aquando da sua chegada (também de barco) a este país. Vale a 
pena citar esse passo do texto daquele arquitecto inglês (James MURPHY, op. cit., pp. 5 e 6, 
sublinhados no original): «[...] we were in expectation of [the visit] of the physician; but as his 
personal attendance was prevented by indisposition, he dispatched a certain deputy to supply 
his place. This illigitimate son of Esculapius commanded every person on board to appear on 
the deck, whilst he surveyed them from the opposite shore, at a distance of about two hundred 
yards; [...] Having considered a few minutes, he took a pinch of snuff, then nodding his head, 
pronounced a few words to this effect: I certify that ye are all in good health». 
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Portugal vai ser construída através, não apenas das experiências vividas pela 
própria autora, mas simultaneamente com a importante contribuição de 
experiências tidas por terceiros (que raramente são identificados), experiências 
essas cujos relatos são, recorde-se, perfeitamente legítimos na perspectiva de 
Esther Bernard.  

 Em segundo lugar salientar-se-á que esse facto que se (d)escreve sem se ter 
experimentado pode ser tomado alegoricamente, em função do relacionamento 
que a autora irá manter com a realidade portuguesa: de um lado está uma distância 
que não comunica, que apenas observa; do outro a anotação crítica ao que se diz 
ter sido visto. Isto é, o que ao relato interessará, e do que ele dará conta, é da 
visão, mas principalmente da anotação crítica a essa visão, confirmando-se assim 
que a escrita de Bernard se desenvolve a partir dos efeitos que a observação do 
objecto desencadeia na interioridade do sujeito. 

 Finalmente, e em terceiro lugar, resta salientar que os dois níveis de discurso, 
de que atrás falávamos, se fundem no texto da autora, apagando-se 
deliberadamente qualquer diferenciação entre eles, pelo que se torna 
extremamente difícil distinguir neste relato aquilo que é produto da experiência 
directa da autora, daquilo que poderá eventualmente ser experiência de terceiros. 

 A incomunicabilidade latente entre sujeito e objecto torna-se notória quando, 
logo após o desembarque, a autora vai a uma estalagem de ingleses onde, para sua 
desilusão, apenas o dono e uma das criadas são dessa nacionalidade, 

 
Alles andere ist portugiesisch darin; die Sprache, die Langsamkeit aller 
Aufwärter, der Schmutz und die Theurung.77 

 
 A língua portuguesa é, mais do que uma dificuldade, uma contrariedade, já 

que é posta no discurso ao mesmo nível das outras contrariedades portuguesas. 
 No entanto, o desconhecimento da língua por parte da autora, que aqui se 

deixa adivinhar, só é explicitamente dito mais tarde, e é dito de tal forma que se 
fica com a sensação da sua irrelevância para o relacionamento de Bernard com a 
realidade portuguesa: 

 

 
77. Ibidem, I, p. 214. 
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Ich sah die Vorstellung einer Uebersetzung von Voltaire's Indiscret, so daß ich, 
ungeachtet meiner Unbekanntschaft mit der portugiesischen Sprache, das Stück 
verstehen konnte.78 

 
 Note-se que aproveitando o espaço de significação que a representação teatral 

sugere (o espaço, por excelência, da multiplicidade de formas de comunicação, 
onde a comunicação linguística é apenas mais uma), a autora supera a 
negatividade que é o seu desconhecimento da língua portuguesa colocando-a, 
subordinada, entre a positividade de uma acção que começa no ver («Ich sah») e 
acaba na capacidade para entender («verstehen konnte»). 

 
 Ora, a partir deste momento (e independentemente de verificarmos a forma 

como se supera, de facto, a incomunicabilidade linguística, questão sobre a qual 
adiante nos debruçaremos), teremos que considerar quaisquer conversas ou 
diálogos transcritos nestas cartas como: (1) ou tidos através de um intérprete (que 
poderia perfeitamente ser o «acompanhante português» a que a autora algumas 
vezes se refere),79 e então indirectos, sempre que o seu interlocutor só saiba falar 
português: (2) ou tidos numa outra língua, quando o seu interlocutor a saiba; (3) 
ou tidos por terceiros que os relataram, directa ou indirectamente, à autora; (4) ou 
ainda, pura e simplesmente imaginados, e nesse caso de valor exclusivamente 
moral, literário ou alegórico. 

 É dentro deste último género, pelo menos em parte, que nos parece ser de 
incluir um curto diálogo que a autora diz ter travado com «um camponês de 
Cintra», a propósito de uma inscrição numa das pedras trazidas da Índia depois da 
morte de D. João de Castro, inscrição essa que Murphy reproduziu no seu relato. 
Perguntada, pelo seu interlocutor, se também desejaria copiar a inscrição, Bernard 
diz que não e, o camponês de Sintra, concorda... 

 
Sie haben Recht, daß Sie es nicht thun, denn was hülft das kopiren, wenn Sie es 
nicht lesen können? 

 
e, de seguida, a autora retoma o seu estilo habitual, comentando: 

 

 
78. Ibidem, I, p. 266 (sublinhados nossos). 
79. Ibidem, I, p. 286. 
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Der gesunde Menschenverstand in dieser Aeusserung sollte jeden 
Reisebeschreiber leiten; er sollte nur das anführen, was er lesen, das heißt, was er 
verstehen konnte.80 

 
 Tomemos o episódio alegoricamente: Bernard também não percebe o 

português (assim como Murphy não percebia a inscrição), logo é inútil transcrevê-
los. E é o que ela faz. 

 As suas fontes bibliográficas sobre Portugal são incomparavelmente pequenas, 
quando consideradas as de Link. Resumem-se a dois livros franceses 
(L'administration du Marquis de Pombal e Les conquêtes des Portugais dans le 
Nouveau Monde)81 e têm ainda a contribuição frequente e de fundo das Lettres 
Persanes de Montesquieu. Quanto a fontes portuguesas são inexistentes, como se 
poderia deduzir do que atrás fica dito, excepção feita para a referência a um livro 
sobre a vida de D. João de Castro que se diz ser de Jacinto de Andrado82 [sic], 
mas, não sendo verdadeiramente feita qualquer citação do mesmo, pode concluir-
se que esta referência surge, fruto, não duma experiência directa da autora, mas 
sim duma experiência eventualmente tida por terceiros. Também as transcrições 
em língua portuguesa, muitíssimo frequentes em Link, limitam-se aqui a um outro 
topónimo, e nem o habitual provérbio «quem não tem visto Lisboa, não tem visto 
cousa boa» é impresso em português83. Enfim, ainda aqui encontramos a mesma 
obliquidade na maneira da autora se relacionar com a realidade portuguesa. 

 Daí que sejam fáceis de prever os múltiplos desentendimentos e problemas de 
comunicação que têm Esther Bernard como protagonista. Todas as suas conversas 
com residentes em Portugal (residentes já que a maioria das pessoas com quem a 
autora se relaciona são efectivamente estrangeiros aqui residentes, o que desde 
logo limita a visão da autora84, também já limitada espacialmente porquanto ela 
permanece apenas na zona de Lisboa e arredores), mas, dizíamos, todas as suas 

 
80. Esther BERNARD, Briefe, I, p. 315. 
81. Ibidem, I, citados respectivamente a pp. 243 a 248 e 413. As obras a que a autora se refere são 

ANÓNIMO [= Pierre Marie Félicité DESOTEUX], L'administration de Sebastien-Joseph de 
Carvalho et Mélo, comte d'Oeyras, marquis de Pombal [...], Amsterdam: 1786-1787 (4 vols.) 
e Joseph-François LAFITAU, Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le 
Nouveau Monde [...], Paris: 1733 (2 vols.). 

82. Ibidem, I, p. 302. O autor é, de facto, Jacinto Freire de Andrade (1597-1657) e o livro, 
publicado em 1651, intitula-se Vida de D. João de Castro, Quarto Vizo-Rei da Índia. 

83. Ibidem, I, p. 230. 
84. Vide ibidem, II, p. 216. 
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conversas são problemáticas sempre que o seu interlocutor, menos versado em 
algumas das línguas mais usadas internacionalmente, tenha necessidade de 
recorrer ao português, como é o caso da Signora Mariandel [sic]: 

 
Unter diese Sprachen [sc. inglês, francês e italiano] mischt sie ein wenig 
portugiesisch, und so entstehen oft solche kleine Verwirrungen unter uns, wie 
ehemals beym Bau des Babylonischen Thurms.85 

 
 É sob o pano de fundo da ironia e do humor aqui patentes (que assim parecem 

confirmar a irrelevância da comunicação linguística para a autora) que Bernard 
transpõe literariamente os seus problemas de comunicação, oscilando, ora entre a 
parodização alegórica ao «tempo em que os animais falavam», ora deixando 
simultaneamente entrever algumas preocupações pela sua incapacidade de 
comunicar leia-se de entender os portugueses.86 Porque esses estranhos e curiosos 
«figurantes»,87 que também falam, ao fazê-lo, só superficialmente afectam a 
interioridade subjectiva da autora, tornando assim, por vezes, silêncio sem sentido 
aquilo que poderia ser escrita sentida, e por conseguinte tornando em parte estéril 
aquela que se adivinhava poder vir a ser uma fonte inesgotável de (pre)textos para 
a sua escrita. 

 
 A este respeito dois exemplos, que pela similaridade das situações mais 

acentuam essa (im)produtividade: um em Sintra, numa estalagem – 
 

Als ich ins Wirthshaus trat, begrüßte mich ein amerikanischer Papagey mit 
freundlichen Worten in englischer Sprache, die er fast so deutlich aussprach, wie 
ein Mensch,88 

 
e a autora prossegue, a propósito deste episódio, com um comentário sobre a 
possível influência do clima no «Sprachwerkzeug»; o outro em Belém, num misto 
de jardim zoológico e botânico – 

 

 
85. Ibidem, I, p. 276. 
86. Vide ibidem, I, p. 337, o episódio passado em Sintra com um burro, onde se tornam bem 

claras essas duas vertentes/oscilações patentes na transposição dos seus problemas de 
comunicação. 

87. Ibidem, I, p. 334. 
88. Ibidem, I, p. 358 (sublinhados nossos). 
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Ein paar brasilianische Papageyen schwatzten mir etwas hinter einem Gitter in 
einer Sprache vor, die ich nicht verstand,89 

 
e a autora, sem qualquer comentário a propósito, prossegue na sua escrita sobre o 
jardim. 

 
 A impossibilidade de encontrar um sentido na realidade (linguística) 

portuguesa não é no entanto problemática para Bernard, a não ser a este nível da 
produtividade da escrita, porque esse sentido já está encontrado ao nível da 
interioridade da autora. Daí que uma das vertentes da imagem de Portugal 
projectada por este relato se construa a partir das impressões que a visão 
(fundamentalmente esta) do objecto provoca no sujeito: esta é a vertente crítica, 
moralizante e moralizadora (mas, simultaneamente, caricatural, irónica e satírica 
sempre que se trata de representar a especificidade da diferença portuguesa), que, 
apoiada também no seu ponto de vista burguês, procura dar sentido ao objecto. 

 Assim, significativamente, são os portugueses que se entende terem de 
aprender línguas estrangeiras (o movimento, notar-se-á, é inverso, do objecto para 
o sujeito, confirmando-se deste modo, como já atrás notáramos, o papel central 
que este último desempenha na obra) porque só desta maneira podem resolver 
parte daquele que se entende ser o seu (dos portugueses) duplo problema de 
comunicação. É que Portugal «[...] ist mehr als irgend ein anderer Staat, ein 
beständiger Sammelplatz von Ausländer [...]»90, e aprendendo a falar uma das 
línguas mais usadas internacionalmente, os portugueses resolvem a primeira face 
daquela que Bernard entende ser a sua dupla dificuldade em comunicar. 

 Resolvido o problema da comunicação linguística, o outro, que na perspectiva 
da autora é muito mais importante, terá a sua solução facilitada: falando outras 
línguas e (subentende-se) viajando, 

 
Denn im Auslande, wo immer die Töne der Muttersprache dem Ohre lieblicher 
klingen als im Vaterlande, bahnen sie [os portugueses] sich auch leichter den Weg 
zum Herzen.91 

 

 
89. Ibidem, I, p. 405 (sublinhados nossos). 
90. Ibidem, II, p. 216. 
91. Ibidem, II, p. 126 (sublinhados nossos). 
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 Porque este é de facto o nível que, no entender da autora, substitui e supera a 
comunicação linguística. Daí a irrelevância, atrás mencionada, que se atribui à 
comunicação por palavras e, subsequentemente, ao conhecimento da língua 
portuguesa, irrelevância essa bem patente, como vimos, nas formas irónica e 
paródica como a autora trata e com que transpõe literariamente os seus problemas 
de comunicação. 

 Para Bernard a comunicação deve ser, isso sim, 
 

[...] ohne Wahl der Worte, ja ohne Worte selbst [...] so will ich mich an Ihr Herz 
wenden, wo Ihr Ohr mich nicht versteht.92 

 
 Não nos surpreende pois que o seu relato dedique grande parte das suas 

páginas a histórias que, como as de Pedro e Inês de Castro,93 ou as de Fernando e 
Clara,94 possam proporcionar este tipo de «comunicação sentimental», tão ao 
gosto da Empfindsamkeit da época. 

 E esta parece-nos ser a segunda vertente da imagem de Portugal que ressalta 
do relato, imagem que se impõe sempre que, para além de haver a possibilidade 
de comunicação linguística, haja esta capacidade de comunicar interiormente, de 
«coração a coração», por parte dos interlocutores. 

 
 Em suma, a impossibilidade de comunicar linguisticamente com a realidade 

portuguesa parece revelar-se, em Bernard, um dos factores determinantes da sua 
visão, a partir da qual a autora constrói a imagem de Portugal, imagem essa que 
nos surge animada por duas vertentes, que alternam consoante essa 
incomunicabilidade se supera ou não. 

 
 Numa dessas vertentes, a que é provocada pela impossibilidade de encontrar 

um sentido na realidade humana portuguesa, deparamo-nos com um discurso do 
tipo caricatural e/ou irónico, com um silêncio ou ainda com um estranhamento, 
isto é, uma espécie de alheamento provocado pela impossibilidade de uma 
correcta e completa integração espácio-temporal da autora, (des)integração essa a 
que não é alheia a incapacidade para escutar, ou seja, para encontrar um sentido 

 
92. Ibidem, II, p. 78. 
93. Ibidem, I, pp. 348-381. 
94. Ibidem, II, pp. 74-111. 
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nos sons da língua portuguesa95. A imagem de Portugal daqui resultante é uma 
imagem caricatural, como vimos, ou mesmo (algumas vezes) satírica, na qual a 
autora, pretendendo retratar a especificidade portuguesa, acaba no entanto por 
exaltar e dar especial relevo apenas àquilo que ela entende ser a diferença da 
realidade portuguesa, ainda que a não compreenda. 

 Na outra dessas vertentes encontramos um discurso e uma escrita expansivos 
que claramente reflectem um modo estético de conhecimento e representação do 
mundo96. A autora, pretendendo relacionar-se directamente com a realidade, sem 
a intermediação da linguagem habitual de todos os dias, (re)cria uma outra 
linguagem que transcende e supera a vulgar comunicação linguística e que se 
pretende seja dirigida, não ao ouvido, isto é, não à sensibilidade experimental e 
material dos cinco sentidos do homem, mas à alma ou espírito do leitor, quer 
dizer, a uma (meta)sensibilidade (a um sexto sentido, metaforicamente «o 
coração») que, sendo ainda essencial e caracteristicamente humana, transcende, 
no entanto, aquela sensibilidade material. A imagem de Portugal projectada por 
esta segunda vertente do discurso de Bernard serve, no fundo, apenas para 
confirmar a universalidade daquele tipo de sentimentalismo transcrevendo-se, 
com esse intuito, algumas histórias portuguesas que se afiguram exemplares 
daquele tipo de (meta)sensibilidade. 

 
 Partindo assim da legitimidade para representar o objecto, acabámos por 

constatar a incapacidade, demonstrada pela autora, para representar a diferença 
desse mesmo objecto, tendo ainda sido levados a verificar a ineficácia dessa 
representação e, por conseguinte, a provável inexistência de semelhanças entre 
representante e representado. 

 Mas, por outro lado, a própria autora também nos conduziu para um nível 
preferencial e alternativo de comunicação, que pretende transcender a mera e 
banal representação linguística e relacionar-se directamente com os objectos sem 

 
95. Cf. Roland BARTHES/Roland HAVAS, «Escuta» in: Enciclopédia Einaudi volume 11. 

Oral/Escrito-Argumentação, trad. Teresa Coelho, Lisboa 1987 (pp. 137-145), pp. 137-139: 
«[...] a audição [...], juntamente com a vista no homem e o olfacto nos animais, parece estar 
essencialmente ligada à avaliação da situação espácio-temporal [...]. Tal como para o 
mamífero o território é demarcado por cheiros e sons, também, para o homem – facto que é 
frequentemente subestimado –, a apropriação do espaço é em parte também sonora [...]». 
Donde, a integração da autora no espaço (linguístico) português, quer dizer, a sua 
compreensão desse espaço, é parcialmente deficiente, e essa deficiência reflecte-se no texto 
como um silêncio ou um estranhamento. 

96. Cf. Alberto PIMENTA, op. cit., pp. 92-93. 
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passar pela intermediação da linguagem de todos os dias, nível esse que, como 
vimos, paradoxalmente só surge quando há a possibilidade de comunicar numa 
língua que a autora de algum modo domine, nível e modo de comunicação esse 
que é característico da corrente literária e estética que a autora claramente abraça 
ao longo das páginas que compõem o seu relato de viagem. 

 
 Donde, a construção, neste relato, da imagem de Portugal verifica-se então 

estar profundamente condicionada por dois factores que se nos afiguram 
fundamentais: o desconhecimento da língua portuguesa que a autora denota, por 
um lado, e as teorias morais, estéticas e literárias próprias da Empfindsamkeit, por 
outro. 





 

61 

 
III. A GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS 
 
 Vimos, nas páginas anteriores, a importância que o factor conhecimento / 

desconhecimento da língua portuguesa tem, ao nível dos argumentos de 
veracidade de um dos relatos, e parece ter, em ambos, quer ao nível da construção 
da imagem de Portugal, quer ainda ao nível da própria percepção e representação 
da diferença da realidade portuguesa da época. 

 Interessar-nos-á por isso agora, analisar, mais aprofundadamente, essa questão 
já que ela se nos afigura determinante na construção da imagem de Portugal e 
fundamental na relação entre o sujeito/escritor/viajante e o objecto/país revelada 
por estes relatos. Voltemos por isso um pouco atrás. 

 
 Quando em 1801 surgem os dois primeiros volumes da obra de Link sobre 

Portugal o autor impõe, desde o prefácio, as suas páginas como únicas e 
verdadeiramente legítimas sobre o país. Naturalmente, já que este é um 
procedimento relativamente habitual neste género de literatura1. 

 Mas o que já não é natural, nem muito frequente nas obras da época, são os 
seus argumentos. Muito especialmente um que atrás salientámos:2 a grande 
maioria dos viajantes seus antecessores evidenciava um desconhecimento 
completo da língua portuguesa e, desse modo, não poderia traçar um quadro 
minimamente fiel do país que visitava. 

 Curiosamente, este argumento, a que parece não ser alheio, como vimos3, o 
pensamento filosófico e gramático da época, é retomado, a propósito do mesmo 
tema, num livro editado quase duzentos anos mais tarde que se debruça 
exactamente sobre os relatos de viagem no Portugal oitocentista e a sua projecção 
europeia4. Tudo indica que num e noutro caso estejamos perante metodologias 

 
1. Cf. a nota 11 da Introdução e o passo a que ela se refere. De facto, a questão da verdade e 

legitimidade do discurso neste género literário sobrevive até bastante tarde e parece entroncar, 
por um lado, no experimentalismo característico do século XVIII a que já atrás aludimos e, 
por outro lado, numa certa trivialização do saber do século XVI onde não há lugar para uma 
clara distinção «[...] entre o que se lê e o que se vê, entre o observado e o relatado [...]» 
(Michel FOUCAULT, As palavras e as coisas, trad. Isabel D. Braga, Lisboa 1988, p. 94). 

2. Vide supra, p. 33. 
3. Vide supra, pp. 45 e segs. 
4. Vide Castelo Branco CHAVES, op. cit., p. 13. Queremos deste modo fundamentalmente 

sublinhar a falta de distanciamento crítico que parece caracterizar, em termos globais, o 
discurso deste autor. Quer o seu posicionamento face à suposta veracidade / historicidade das 
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críticas sensivelmente semelhantes que, considerado o espaço de tempo que 
medeia entre os dois textos, se nos afiguram de todo o interesse questionar. 

 Qual, de facto, a validade desse argumento? Será o (des)conhecimento da 
língua portuguesa por parte dos autores um factor, por si só, suficientemente 
válido para aferir do grau de veracidade dos seus relatos, e subsequentemente da 
sua potencial utilidade enquanto fontes históricas? E, em caso afirmativo, será 
possível, a partir daí, estabelecer graus ou níveis de legitimidade e fidelidade dos 
discursos aplicáveis a este género de produção literária? 

 Para tentar resolver estas questões teremos então que tomar como 
acontecimento fundamental o aparecimento das duas primeiras gramáticas 
portuguesas escritas por e para alemães. Ou seja, teremos que tomar como 
acontecimento fulcral o surgimento da possibilidade de aprender português sem 
que essa aprendizagem esteja dependente do convívio directo com falantes dessa 
língua. 

 A partir desse momento, a partir da vulgarização da língua portuguesa na 
Alemanha, o viajante tem bastante mais facilitada a comunicação com a 
generalidade dos falantes de português, nomeadamente com o homem do povo e 
não está, como porventura estaria antes, limitado a contactos directos com a 
nobreza ou alguma burguesia (classes cuja internacionalização, também 
linguística, é já notória na época), de modo que, comunicando com o país desde 
este nível «interior» é perfeitamente possível e provável que se venham a esvair 
destes relatos de viagem em Portugal, não apenas algumas das vastas zonas de 
silêncios por nós anteriormente detectadas, mas também o modo caricatural que 
toma conta de alguns destes discursos sempre que é (re)tratada a diferença 
portuguesa. 

 As gramáticas de que nos ocuparemos não devem ser encaradas a partir de 
uma única perspectiva redutora. Elas não são apenas gramáticas portuguesas 
escritas para alemães (ou indivíduos de língua germânica residentes em Portugal), 
nem obras dirigidas exclusivamente para auxílio e uso dos viajantes, nem, 

 
obras que analisa, quer os argumentos que para o efeito usa, não diferem substancialmente dos 
dos autores dessas mesmas obras pelo que não é de estranhar que, no prefácio à tradução 
portuguesa de um desses relatos, Castelo Branco Chaves significativamente justifique assim os 
critérios e métodos adoptados (Carl Israel RUDERS, Viagem em Portugal. 1798-1802, trad. 
António Feijó, pref. e notas de Castelo Branco Chaves, Lisboa 1981, p. 24, sublinhados 
nossos): «Adoptei o método que tenho seguido na publicação de outros trabalhos da mesma 
natureza, anotando os textos para que o leitor se possa certificar da verdade histórica ou da 
veracidade da informação [...]». 
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finalmente, métodos didácticos de vocação e intenções meramente pedagógicas. 
Nelas participam e entrelaçam-se todas estas vertentes, de tal modo que, sendo 
gramáticas da língua portuguesa, são ao mesmo tempo veículos fundamentais de 
projecção de uma primeira imagem do país: ensinando a língua portuguesa, estas 
gramáticas desvendam simultaneamente o mundo português. 

 Se entendermos dever fazer a análise destas obras a partir da tripla perspectiva 
atrás mencionada, verificaremos então que, num primeiro momento, estas 
gramáticas funcionam para os viajantes como uma série de outros livros que, 
pretendendo ajudá-los, aconselhá-los e orientá-los na arte de viajar, proliferam na 
Alemanha, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII. 

 Referimo-nos obviamente aos variados Reisehandbücher, Reiseführer e 
Apodemiken que, de um modo geral, têm o objectivo de, no dizer de Gilbert, um 
dos muitos autores deste género de manuais, 

 
Das Reisen zu einer Art von Wissenschaft, zu einer Schule zu erheben, worin so 
viele, vornehmlich aus höhern Ständen sich Kenntnisse [aneignen] könnten, die 
sie aus Büchern mühsam zu schöpfen, schwerlich jemahls geneigt seyn dürften.5 

 
 Encaradas a partir deste ponto de vista, ou seja, enquanto preciosos auxiliares 

do viajante, estas gramáticas tendem a assumir um papel fundamental na viagem 
já que por um lado permitem ao viajante comunicar com a totalidade dos 
habitantes do país que visitam e, por outro lado, projectam ainda, como iremos 
ver, uma série de imagens sobre os usos, costumes, literatura e arte desse mesmo 
país. 

 A questão do conhecimento da língua do país em que se viaja ou em que 
momentaneamente se reside não é, de forma nenhuma, de somenos importância, 
conforme refere o Conde Berchtold num breve prefácio a outro desses guias para 
viajantes: 

 
Il est impossible de voyager avec utilité, si on ignore les langues des pays que l'on 
veut parcourir pour son instruction. Les langues latine et française n'y sont pas 
toujours suffisantes [...]6. 

 

 
5. L. W. GILBERT, Handbuch für Reisende durch Deutschland, 3 vols., Leipzig 1971, vol. I, p. 

XII apud Uli KUTTER, loc. cit. in: op. cit., p. 116. 
6. Leopold BERCHTOLD, loc. cit. in: op. cit., p. VII (sublinhados nossos). 
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 Ora, se, como aqui de certo modo se deixa entender, a língua latina tinha 
vindo, desde o século XVI, claramente a perder o seu estatuto de língua franca 
europeia (mesmo entre a comunidade científica) e se, por outro lado, o uso da 
língua francesa, muito embora conhecendo na época uma óbvia ascensão 
enquanto substituto mais eficaz e corrente do latim, estava ainda circunscrito à 
nobreza e a alguma burguesia, não permitindo por isso a comunicação com a 
generalidade dos habitantes da grande maioria dos países europeus, então, só com 
a imprescindível ajuda deste género de gramáticas, é que o viajante estaria 
verdadeiramente em condições de 

 
[...] comprendre tout ce qui se dit dans les sociétés, et on lui marquera d'autant 
plus de confiance, qu'il sera à même de prendre part à la conversation. S'il ignore 
la langue, il se trouvera dans l'impossibilité de se faire entendre à ce que l'on 
nomme les gens du peuple, ou de traiter avec eux [...]7. 

 
 Em suma, estas gramáticas e, por conseguinte, o conhecimento da língua 

falada no país em que se viajava, apesar de se inserirem numa perspectiva mais 
geral, no âmbito da qual o viajante do século XVIII deveria preocupar-se em 
adquirir um conhecimento prévio da região que planeava visitar, desempenhavam 
um papel extraordinariamente relevante na medida em que permitiam o acesso a 
uma mais vasta (também porque «interior») realidade do país que se visitava, 
conforme, de resto, sublinha ainda o mesmo autor: 

 
On devrait être instruit d'avance de la manière des peuples étrangers, de 
s'exprimer proverbialement et par sentences, parcequ'elles font connaître en peu 
de mots leur manière de juger des choses, et donnent une juste idée de leur façon 
de penser.8 

 
 No mesmo sentido se pronuncia igualmente August Ludwig Schlözer, 

professor em Göttingen, que no semestre de 1795/1796 orienta naquela 
universidade um curso sobre a arte de viajar. Durante a viagem, refere Schlözer, 

 

 
7. Ibidem, p. IX. 
8. Ibidem, p. XVI. Convirá desde já salientar esta última frase, que claramente põe ao mesmo 

nível linguagem e pensamento, associando o conhecimento da língua ao conhecimento do 
modo de pensar dos falantes dessa língua, ideia esta tão característica das filosofias de 
linguagem do século XVIII. 
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Man muss sehen, hören, sammeln und schreiben. Auf ieden Fall muss man die 
Landessprache können [...].9 

 
 E o mesmo autor prossegue, diferenciando em seguida os vários graus de 

conhecimento da língua estrangeira que o viajante pode eventualmente (ob)ter; 
simultaneamente (como que partindo do princípio que a um determinado grau de 
conhecimento da língua corresponde um outro grau de conhecimento do país), 
ficam também registados os vários e correspondentes níveis de acesso à realidade 
do país visitado proporcionados pelos conhecimentos linguísticos dos viajantes: 

 
Man unterscheide: Die Grade der Sprachkunde. 
a) Man versteht mit mehr oder weniger Leichtigkeit, besonders Zeitungen. Damit 
kann sich ziehmlich der historisch-statistische Gelehrte helfen. 
b) Man versteht andere. Man besuche zum Beispiel die Prediger wegen distincter 
Sprache und der Büchersprache. [...] Oder man gehe in Theater und lese das Stück 
nach. 
c) Man schreibt Erfordet eigene Uebung. 
d) Man spricht selbst. Die table d'hôte, häufiger Umgang tut das meiste. [...] 
Selbst der gemeine Mann freut sich über den, der seine Sprache die Ehre gibt, sie 
zu lernen. [...] 
e) Gute Aussprache und Conversationsstil, verschieden von der Büchersprache, 
die doch meistens der gemeine Mann nicht versteht.10 

 
 Dir-se-ia que para ver, observar ouvir e escrever é importante (talvez mesmo 

fundamental) conhecer a língua do país em que se viaja. Como daqui se 
depreende, as gramáticas, qualquer que seja a perspectiva adoptada, 
desempenham potencialmente um papel deveras crucial na relação estabelecida 
entre o sujeito/viajante e a realidade do objecto/país: um maior ou menor grau de 
conhecimento da língua do país que se visita parece determinar igualmente um 
maior ou menor grau de conhecimento dessa realidade estrangeira (estranha e 
ao mesmo tempo diferente), tal como de certo modo tínhamos pressentido 
aquando da análise dos dois relatos que anteriormente nos ocuparam. 

 

 
9. August Ludwig SCHLÖZER, Vorlesungen über Land- und Seereisen gehalten von Herrn 

Professor _____. (Wintersemester 1795/96). Hrsg. von Wilhelm Ebel, Göttingen 1962, p. 54. 
10. Ibidem, p. 55. 
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 Então, quer porque permitem a comunicação com a generalidade dos 
habitantes do país, quer porque permitem o acesso a uma mais vasta realidade 
social, cultural e humana da região, quer ainda porque desde logo projectam 
uma primeira e importante imagem desse mesmo país, estas gramáticas tornam-
se desde logo instrumentos fundamentais para os viajantes, instrumentos de 
auxílio e de apoio, mas também instrumentos (de)formadores da sua visão e 
percepção da nova realidade em que vivem ou viajam. 

 
 Se, por outro lado, num segundo momento, quisermos olhar estas obras a 

partir duma perspectiva exclusivamente gramatológica teremos, evidentemente, 
que tentar enquadrá-las no pensamento gramático europeu de meados do século 
XVIII (época em que se inserem as gramáticas que aqui serão tratadas), mas, para 
que esse enquadramento seja minimamente correcto e fidedigno, a verdade é que 
somos forçados a recuar até à Renascença, altura em que, surgindo as primeiras 
gramáticas das línguas nacionais, se funda também toda a problemática destas 
gramáticas portuguesas para alemães. 

 É de facto nessa época quinhentista que são lançados por toda a Europa os 
grandes temas que o pensamento gramático do século XVIII irá desenvolver e 
aprofundar. O caso português, sobre o qual aqui nos debruçaremos em particular, 
já que é a ele que os autores destas gramáticas maioritariamente se referem, o caso 
português, dizíamos, muito embora não sendo percursor da gramatologia 
quinhentista, é, no entanto, exemplar a vários níveis. Temas como a «questão da 
língua», o problema das nacionalidades, a origem e diversidade das línguas, a 
gramática universal e, em certo sentido, a gramática comparada, constituem a 
problemática fundamental dos gramáticos portugueses do século XVI, que 
publicam as suas obras fundamentais (as primeiras gramáticas e ortografias da 
língua portuguesa) entre 1536 e 157611. 

 
 O surgimento das primeiras gramáticas de língua vulgar inaugura, ao mesmo 

tempo que despoleta, a chamada «questão da língua» a que se liga, aliás, a 
questão das nacionalidades12. 

 
11. Vide M.L. Carvalhão BUESCU, op. cit.; idem, Gramáticos portugueses do século XVI, Lisboa 

1978. 
12. Cf. idem, A língua portuguesa, espaço de comunicação, Lisboa 1984, pp. 78-79 (de ora em 

diante esta obra será abreviadamente referida por A língua portuguesa): «[...] duma tomada de 
consciência que fora, talvez, lenta durante os séculos preparatórios do Renascimento, passa-se, 
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 De acordo com Riccardo Picchio, o nó fundamental desta problemática, tal 
como foi definida pelos seus principais participantes nas controvérsias clássicas 
medievais e humanistas, 

 
[...] peut-être vu dans la constante préoccupation des différentes communautés à 
travers les siècles de trouver une réponse à ces deux questions: 
a) Quel medium linguistique doit devenir la langue officielle et/ou littéraire de la 
communauté? [...] 
b) [...] quelle portion de ce patrimoine doit être acceptée généralement et que doit-
on en rejeter comme inadéquat?13 

 
 No caso português a resposta a estas perguntas é dada, segundo M.L. 

Carvalhão Buescu, de forma ligeiramente diferente, em três momentos distintos: 
numa primeira fase trata-se de confirmar a autonomia (duma consciência) 
nacional em relação ao castelhano. 

 
Neste primeiro momento distingue-se com evidência, uma componente político-
cultural; a língua é o instrumento de criação duma literatura e esta serve a 
superação duma possível indiferenciação cultural [...]. 
Mas, num segundo momento, a «Questão da Língua» inserida já em diferente 
contexto político-social, corresponde ao conceito de Império, torna-se num 
instrumento novo duma ideia nova [...]. 
Mais tarde, num terceiro momento, porém, a «Questão da Língua» surge de novo 
metamorfoseada, mas sempre articulada ao binómio português/castelhano. E é 
após a instauração da dinastia filipina que a consciência do factor linguístico 
como factor de autonomia política surge com maior agudização.14 

 
 Surgindo embora em torno das duas grandes questões atrás descritas por 

Riccardo Picchio, a «questão da língua» rapidamente se transforma, como vemos, 
numa questão das nacionalidades, isto é, numa questão (de autonomia) política, 

 
na primeira metade do século XVI, para uma consciência nacional, desde a Itália, a Castela, a 
Portugal e à França: é de facto na primeira metade do século que se desencadeia na Europa 
românica o esforço de codificação das línguas vulgares, após a abertura precoce dos italianos e 
da gramática de Nebrija, em 1492». 

13. Riccardo PICCHIO, «Introduction à une étude comparée de la Question de la Langue chez les 
Slaves» in: Études Littéraires Slavo-Romanes, p. 160 apud M.L. Carvalhão BUESCU, Babel, 
pp. 219-220. 

14. M.L. Carvahão BUESCU, A língua portuguesa, p. 74 (sublinhados no original). 
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inaugurando-se assim uma temática que tão cara irá ser aos filósofos e pensadores 
do século XVIII15. 

 
 Outro dos temas que de certo modo vai ser (re)lançado pelos gramáticos 

quinhentistas é o problema da origem e natureza das línguas vulgares16. 
 É certo que, como observa ainda Carvalhão Buescu, os gramáticos 

renascentistas, 
 

divididos entre o dogma [religioso] e um posicionamento marcadamente crítico, 
tomam como ponto de partida o passo do Génese segundo o qual Adão dá nome 
às coisas [...]17, 

 
mas também não é menos verdade que ao questionarem a natureza e origem da 

linguagem humana são de imediato remetidos para outras áreas que levantam 
outros tantos problemas: a constatação da diversidade e universalidade das línguas 
(universalidade e diversidade essas que o próprio mito de Babel parece confirmar) 
conduzem-nos tantas vezes, não ainda à feitura de gramáticas comparadas, mas à 

 
15. De facto, o século XVIII empresta ao binómio língua/nação uma relevância desusada e até aí 

desconhecida (cf. a este respeito John EDWARDS, loc. cit. in: op. cit., pp. 23-46; Maria Teresa 
CRUZ, «Língua e Nação» in: Prelo, nº 9-Outubro/Dezembro 1985, Lisboa 1985, pp. 35-44; 
Ortega y GASSET, op. cit., pp. 29-119). Mas a verdade é que esta íntima ligação entre 
linguagem e (autonomia) política é já descortinável nos séculos XVI e XVII. Ortega Y 
GASSET (op. cit., p. 85) refere a este propósito um episódio, que se nos afigura significativo, 
passado com Henrique IV nos inícios do século XVII – depois de, através do tratado de paz 
firmado com Carlos-Emmanuel de Saboya, integrar na coroa francesa a povoação de Bugey, 
Henrique IV dirigia-se aos habitantes daquela povoação, justificando a nova soberania com 
um argumento convincente: «Il était 'raisonnable' que, puisque vous parlez naturellement le 
français, vous fussiez sujets au roi de France. Je veux bien que la langue espagnole demeure a 
l'Espagne, l'allemande a l'Allemagne, mais la françoise doit estre a moi». 

16. Com (re)lançado queremos sublinhar exactamente a recorrência deste tema ao longo da 
história da filosofia. Na verdade, conforme observa Cassirer (Ernst CASSIRER, Philosophie der 
Symbolischen Formen 1. Die Sprache, Darmstadt 81985, p. 55), «Die philosophische Frage 
nach dem Ursprung und dem Wesen der Sprache ist im Grunde so alt, wie die Frage nach dem 
Wesen und Ursprung des Seins». No entanto, os gramáticos renascentistas retomam este tema 
a partir duma perspectiva substancialmente diferente. O caso do espanhol Juan Luis de Vives é 
exemplar: no entender deste autor do século XVI não interessa tanto o problema da origem e 
essência da linguagem, mas sim a questão da origem e essência duma língua em particular, de 
cada uma das línguas vulgares em particular. A mudança de ponto de vista é notória: como 
justamente refere Eugenio Coseriu (Eugenio COSERIU, Die Geschichte der Sprachphilosophie 
von der Antike bis zur Gegenwart. Eine Übersicht, Teil I, Tübingen [1975], p. 162), Vives (e 
com ele os gramáticos renascentistas) «[...] will nicht den Weg von der Grammatik zur 
Sprache, sondern umgekehrt, von der Sprache zur Grammatik gehen». 

17. M.L. Carvalhão BUESCU, Babel, p. 245. 
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comparação de algumas línguas no interior das suas próprias gramáticas 
nacionais, atribuindo simultaneamente, a cada uma delas, um carácter próprio e 
diferenciado (que apelidam de génio da língua18, um termo que o século XVIII vai 
aproveitar com um sentido muito particular mas não muito distanciado daquilo 
que nesta época significa) e um carácter que quase diríamos universal. 

 Origem e diversidade da linguagem humana, gramática universal, gramática 
comparada eis, por excelência, a problemática que vai ocupar todo o século 
XVIII. 

 Não podemos, evidentemente, falar nesta época duma gramática universal 
(pelo menos na acepção que o século XVIII emprestou a este termo), mas 
podemos assistir, sem dúvida, ao desenhar dos seus contornos. Ouçamos, por 
exemplo, João de Barros (no seu Diálogo em louvor da nossa línguagem) elogiar 
as virtudes, inclusive as virtudes pedagógicas, das gramáticas em língua vulgar: 

 
se eu não soubera da gramática portuguesa o que vossa mercê ensinou, parece-me 
que em quatro anos soubera da latina pouco e dela muito menos. Mas como saber 
a portuguesa, fiquei muito alumiado em ambas19. 

 
 Existe portanto uma semelhança entre o latim e o português, assim como entre 

o português e o castelhano, e o castelhano e o latim20 (a par das características 
inerentes a cada uma dessas línguas, que, diferenciando-as, simultaneamente as 
identificam) mas, o que é um facto é que se pressente já uma espécie de 
universalidade da linguagem humana21, universalidade essa da qual o latim parece 
ser ainda o fiel depositário e que se constitui como uma espécie de luz, com que 
as várias línguas se «alumiam» umas às outras. Curiosamente, quando os homens 
do Renascimento sublinham as semelhanças entre as línguas, não é este o 
caminho que segue o seu raciocínio. De facto, como sublinha ainda Carvalhão 
Buescu, 

 
18. É ainda o caso de Juan Luis VIVES (apud Eugenio COSERIU, op. cit., I, p. 162): «Jede Sprache 

hat ihr autochthones Genie, das die Griechen 'idioma' nannten, und jedes Wort hat seine 
eigenen Bedeutung und seine expressive Wirksamkeit». 

19. João de BARROS, Diálogo em louvor da nossa línguagem apud M.L. Carvalhão BUESCU, A 
língua portuguesa, p. 15. 

20. A propósito desta complexa relação, estabelecida pelos gramáticos portugueses, entre os 
binómios português / latim e português / castelhano, veja-se M.L. Carvalhão BUESCU, A 
língua portguesa, pp. 71 e segs. 

21. No mesmo sentido se pronuncia também M.L. Carvalhão BUESCU, Babel, pp. 170 e segs. 
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quando os humanistas [portugueses] acentuam e exaltam a semelhança com o 
latim, implicitamente querem sublinhar a diferença mais ainda, reinvindicam o 
direito à diferença em relação às outras línguas [...]22, 

 
nomeadamente, no caso português, em relação ao castelhano. Ora, é exactamente 
através deste jogo comparativo de semelhanças e diferenças (que parece pôr a 
claro a universalidade e diversidade das línguas), mas partindo sempre duma 
perspectiva que privilegie a questão da autonomia nacional e da especificidade do 
carácter da língua em que se expressam, que se joga toda a problemática 
renascentista da linguagem. 

 
 O século XVII é, ao nível do tratamento das questões linguísticas, um século 

de certa forma paradoxal. Por um lado porque parece esquecer a temática que 
ocupava os gramáticos anteriores, por outro lado porque nesse seu esquecimento 
acaba por criar condições para um aprofundamento significativo das ideias 
renascentistas, iniciando-se assim uma viragem que se revelou irreversível no 
pensamento gramático europeu. 

 Se é certo que durante todo o século XVII se assiste a uma actividade 
desusada na área lexicográfica, que a feitura e dinamização de uma série de 
dicionários e vocabulários das línguas nacionais ilustra bem23, (confirmando-se 
assim que uma das características do saber do século anterior, característica essa 
que continua por toda a época setecentista, é a adição, ou seja, a soma e a listagem 
dos elementos que constituem o saber),24 o mesmo século XVII conhece, não 
obstante, uma viragem essencial e decisiva no que respeita ao pensamento 
gramático com a publicação, em 1660, da Grammaire Générale et Raisonnée de 
Port-Royal. 

 É frequente atribuir-se a esta obra um papel fundamental, porque percursor em 
relação ao pensamento gramático do século XVIII e, mais genericamente, em 
relação a toda a linguística da actualidade25, mas o que nela entendemos dever 
salientar e o que nela, de facto, mais nos interessa é a inclusão de alguns capítulos 

 
22. M.L. Carvalhão BUESCU, A língua portuguesa, p. 70. 
23. Cf. idem, ibidem, p. 15; Harald WEINRICH, «Die Wahrheit der Wörterbucher» in: Ladislav 

ZGUSTA (Hrsg.), Probleme des Wörterbuchs, Darmstadt 1985 (pp. 248-276), pp. 251 e segs. 
24. Cf. Michel FOUCAULT, op. cit., p. 86. 
25. Cf. especialmente Noam CHOMSKY, op. cit. 
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dessa mesma gramática na Logique ou l'art de penser dos mesmos autores26. Com 
este simples facto começa claramente a vislumbrar-se uma mudança que a nosso 
ver se revelará extraordinariamente importante: a linguagem deixava de ser 
exclusivamente tratada no âmbito do pensamento gramático ou retórico para 
passar a fazer parte, também, das preocupações dos filósofos, voltando a inserir-se 
numa área que afinal já tinha sido a sua nos primeiros tempos da filosofia. 

 Por outro lado, se algumas partes duma obra que trata da linguagem servem 
para, sem alterações, serem inseridas numa obra que trata do pensamento, então é 
porque as fronteiras entre linguagem e pensamento se tinham desvanecido ou 
deixado de fazer sentido.27 Dir-se-ia pois que a linguagem teria deixado de ser 
encarada como mera expressão do pensamento para, no dizer de Leibniz, assumir 
o papel de espelho do próprio pensamento, confundindo-se com ele. 

 Paralelamente, o estudo da linguagem sob a tutela da filosofia inicia também 
um processo gradual de cientifização. Longe de estar ligado à arte de bem falar, 
agora, o estudo da linguagem tende a assumir um papel de maior importância, já 
que, dum ponto de vista filosófico, a sua intrínseca ligação ao pensamento28 lhe 
irá proporcionar um lugar de relevo no âmbito de uma qualquer teoria do 
conhecimento.29 

 
26. Na 5ª edição desta obra, publicada em 1683, são acrescentados 6 capítulos, todos eles 

respeitantes a questões linguísticas, inspirados ou mesmo transcritos directamente da 
Gramática dos mesmos autores: são eles os capítulos IV e XV da primeira parte, e I, II, XII e 
XIV da segunda parte. Cf. Louis MARIN, «Introduction» in: Antoine ARNAULD/Pierre NICOLE, 
La Logique ou l'Art de Penser, contenant, outre les règles communes, plusieurs observations 
nouvelles, propres à former le jugement. Introd. Louis Marin, Paris 1970, pp. 18 e segs. 

27. Aliás, deve sublinhar-se que já Platão indiciara esta falta de nitidez nas fronteiras entre 
linguagem e pensamento (PLATÃO, Teeteto ou da Ciência, trad. pref. e notas Fernando Melro, 
Lisboa s/d, p. 130): «TEETETO: Que entendes tu por «pensar»? SÓCRATES: Um discurso que a 
alma faz a si mesma sobre os objectos que examina. Dou-te esta explicação sem estar bem 
seguro. Mas parece-me que a alma, quando pensa, não faz senão conversar consigo mesmo 
[...]. Deste modo para mim opinar é falar e a opinião é um discurso pronunciado, não, 
certamente, para outra pessoa e de viva voz, mas em silêncio e para mim próprio». Ainda a 
respeito do problema da relação entre linguagem e pensamento veja-se Noam CHOMSKY, 
Language and Mind. Enlarged Edition, San Diego/New York 1972. 

28. De facto, «[...] a questão da linguagem e das suas relações com o pensamento atravessa todo o 
século XVII e todo o século XVIII» (Fernando BELO, Linguagem e Filosofia. Algumas 
questões para hoje, Lisboa 1987, p. 117). 

29. Veja-se a este respeito a exemplar inclusão de capítulos sobre a linguagem humana em obras 
especialmente devotadas ao estudo do «entendimento humano» escritas durante os finais do 
século XVII, início do século XVIII: cf. John LOCKE, Essai Philosophique concernant 
l'Entendement Humain, trad. Coste, ed. Emillienne Naert, Paris 1983 (Livro III, pp. 322-426), 
cuja primeira edição data de 1690; Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Neue Abhandlungen über den 
menschlichen Verstand. Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Ernst Cassirer, Hamburg 
1976 (Livro III, pp. 295-410), escritos em 1703 mas só publicados pela primeira vez, 
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 Se, por um lado, a linguagem deveria estar subordinada à filosofia, então, por 
outro lado, também o estudo das questões linguísticas nestas condições não 
poderia deixar de ser influenciado pela temática e preocupações filosóficas da 
época, ao mesmo tempo que, reciprocamente, as influenciaria. E é então, deste 
modo, que a ideia duma língua universal, primeiro, e duma gramática universal, 
posteriormente, surgem no conjunto das preocupações de filósofos e gramáticos.30 

 Ora, é exactamente esta mudança de perspectiva, esta ligeira e súbtil 
deslocação da gramática para a alçada da filosofia (que se revelará determinante 
para as filosofias da linguagem do século seguinte), que é característica, quer do 
pensamento filosófico, quer do pensamento gramático do século XVII. 

 
 Ao retomar muitos dos temas renascentistas, o século XVIII, vai pensar as 

questões linguísticas adoptando preferencialmente o ponto de vista filosófico. E 
esta mudança de perspectiva vai revelar-se, não apenas muito interessante, mas 
também consideravelmente eficaz e produtiva no tratamento da temática 
renascentista. Salientem-se, a título de exemplo, as palavras de Herder no final do 

 
postumamente, em 1763. A importância crescente que o estudo da linguagem adquire no 
âmbito duma teoria do conhecimento é particularmente interessante de verificar no caso de 
Locke, onde a dada altura se salienta, deste modo, a inevitabilidade da abordagem das 
questões linguísticas (John LOCKE, op. cit., pp. 395-396): «J'avoue donc que, lorsque je 
commençai cet Ouvrage, & long-tems après, il ne me vint nullement dans l'esprit qu'il fut 
nécessaire de faire aucune réflexion sur les mots pour traiter cette matiére. Mais quand j'eus 
parcouru l'origine & la composition de nos idées, & que je commençai à examiner l'étendue & 
la certitude de nos connoissances, je trouvai qu'elles ont une liaison si étroite avec nos paroles, 
qu'à-moins qu'on n'eut considéré auparavant avec exactitude, quelle est la force des mots, & 
comment ils signifient les choses, on ne sauroit guére parler clairemente & raisonablement de 
la Connoissance [...]». 

30. A este título não podem deixar de ser justamente citados, entre outros, os nomes de Descartes, 
Locke e Leibniz. De Descartes, por um lado, por ter, no campo filosófico, alçado a Razão à 
universalidade e, por outro lado, de Descartes ainda se entendermos seguir o pensamento de 
Chomsky num livro ainda hoje polémico, que atribui àquele autor um papel verdadeiramente 
percursor no âmbito duma filosofia da linguagem (cf. Noam CHOMSKY, Cartesian Linguistics. 
A Chapter in the History of Rationalist Thought, Laham/New York/London s/d); de Locke, em 
segundo lugar, pela consciência da inevitabilidade do estudo da linguagem no âmbito duma 
teoria do conhecimento (vide supra a nota 29); e, por último, de Leibniz por ter, por um lado, 
transposto a universalidade latente da Razão para as questões linguísticas e por ter, por outro 
lado, consequentemente pressentido uma gramática universal (isto é, uma ordem e/ou unidade 
linguística universal), sendo a este nível particularmente significativas, quer as suas tentativas 
de criar uma caractheristica universalis, quer alguns dos seus estudos que parecem 
antecipadamente inaugurar a filosofia da linguagem dos séculos XVIII e XIX (cf. Gottfried 
Wilhelm LEIBNIZ, op. cit., pp. 295-410; idem, «Bref essai sur l'origine des peuples déduite 
principalement des indications fournies par les langues» in: André JACOB, Genèse de la 
Pensée Linguistique, Paris 1973, pp. 46-62; Fernando BELO, op. cit., pp. 117-120). 
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século (em 1799), palavras essas que ilustram bem a importância que o estudo da 
linguagem tinha entretanto adquirido no âmbito da filosofia ao mesmo tempo que, 
enquanto propostas, denotam um avanço notável para a época: Herder entendia 
que o estudo da linguagem deveria assumir um carácter primordial, e por isso 
primeiro, sempre que de algum modo estivesse em causa o estudo do 
conhecimento humano, pelo que, a própria metafísica, deveria tornar-se, antes do 
mais, numa filosofia da linguagem humana. E as razões eram simples: 

 
Die menschliche Seele denkt mit Worten; sie äußert nicht nur, sondern sie 
bezeichnet sich selbst auch und ordnet ihre Gedanken mittelst der Sprache [...] 
Mithin wird Metaphysik eine Philosophie der menschlichen Sprache.31 

 
 O estudo da linguagem tem indubitavelmente um papel central na filosofia 

iluminista. Prova disso mesmo são as várias questões que as Academias europeias 
(principalmente as francesas e as alemãs) lançam na época, especialmente 
dedicadas aos problemas linguísticos e, em particular, à questão da origem 
(natureza e essência) da linguagem. Retoma-se assim, afinal, um dos temas dos 
gramáticos renascentistas partindo-se, no entanto, dum ponto de vista 
substancialmente diferente: 

 
[...] ao problema específico, já colocado anteriormente, da origem das línguas 
vulgares, vai suceder-se [no século XVIII] o problema da origem e essência da 
linguagem humana, como capacidade universal [...]32. 

 
 Longe de analisar o mito de Babel, de interpretar o sentido do Verbo bíblico, 

ou ainda de indagar sobre as origens de cada uma das línguas vulgares, os autores 
do século XVIII parecem agora muito mais preocupados em explicar o 
surgimento da linguagem enquanto capacidade universal, isto é, enquanto 
potencialidade caracteristicamente humana. Sem que haja propriamente uma 
ruptura em relação aos séculos anteriores,33 os filósofos iluministas, em virtude 
das questões colocadas pelas Academias, mas também mercê dum interesse que é 

 
31. Johann Gottfried HERDER, Sprachphilosophische Schriften. Aus dem Gesamtwerk ausgewählt, 

mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Erich Heintel, Hamburg 1975, 
pp. 183-184 (sublinhados no original). 

32. M.L. Carvalhão BUESCU, A língua portuguesa, p. 17 (sublinhados nossos). 
33. Cf. Ernst CASSIRER, La Philosophie des Lumières. Traduit de l'allemand et présenté par 

Pierre Quillet. Paris 1966, pp. 63 e segs. 
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generalizado na época, mostram-se agora novamente pródigos na elaboração de 
obras sobre a origem da linguagem.34 Paralelamente, nesta área da investigação 
linguística, começam a utilizar-se, enquanto fontes de saber e instrumentos de 
trabalho, as primeiras gramáticas das línguas americanas e os relatos de viagens 
no Novo Mundo.35 Ora, se esta utilização de obras tão variadas, de origens tão 
diversas e frutos de experiências, por vezes, tão díspares, torna óbvio, por um 
lado, que nos encontramos perante uma tentativa de universalização das teorias 
propostas, não deixará ainda de ser interessante sublinhar, por outro lado, a 
importância crescente que o trabalho descritivo e o experimentalismo começam a 
ter, quer ao nível linguístico, quer a um nível que podíamos apelidar já de pré-
antropológico. 

 É portanto deste modo, partindo da investigação sobre a origem e natureza da 
linguagem humana, que se vão desenvolvendo as ideias de gramática universal e 
de gramática comparada. Por gramática universal dever-se-á entender, de acordo 
com o pensamento iluminista aqui modelarmente expresso por Court de Gébelin, 
o conjunto das regras imutáveis que 

 
[...] sont de tous les lieux, de tous les tems, de toutes les Langues, et que lorsqu'on 
les possede pour une Langue, on les possede pour toutes, pour la Langue du 
Peuple le plus sauvage, de même que pour celle du Peuple plus éclairé [...].36 

 
 Como se vê, o que agora importa (para onde o século XVIII preferencialmente 

dirige o seu olhar crítico) não é tanto a diversidade das variadíssimas línguas 

 
34. Vejam-se, entre muitos outros, Johann Gottfried HERDER, Abhandlung über den Ursprung der 

Sprache, Berlin 1772; Johann Peter SÜßMILCH, Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache 
ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, Berlin 
1766; TIEDEMANN, Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache, Riga 1772; Jean-
Jacques ROUSSEAU, Essai sur l'Origine des langues où il est parlé de la Méthode, et de 
l'imitation musicale, 1ª ed. (póstuma) 1782; Étienne de CONDILLAC, Essai sur l'origine des 
connaissances humaines. Ouvrage où l'on réduit à un seul principe tout ce qui concerne 
l'entendement, Amsterdam 1746; Pierre-Louis Moreau de MAUPERTUIS, Réflexions 
philosophiques sur l'origine des langues et la signification des Mots, Lyon 1756; Adam 
SMITH, A Dissertation on the Origin of Languages, London 1761. 

35. Cf. supra, a nota 27 da Introdução e o passo a que ela se refere, p. 12. Veja-se, ainda a este 
propósito, Jean-Jacques ROUSSEAU, Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade 
entre os homens, trad. M. Campos, Lisboa 1976, especialmente a nota 8, pp. 108-113. No que 
diz respeito ao estudo das línguas exóticas no caso português, veja-se M.L. Carvalhão 
BUESCU, O Estudo das Línguas Exóticas no Século XVI, Lisboa 1983. 

36. Court de GÉBELIN, Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, T. I [1773] 
apud André JACOB, op. cit., p. 78. 
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nacionais, mas sim a uniformidade intrínseca, a universalidade, que nessas 
mesmas línguas se pressente. As gramáticas nacionais, por outro lado, adquirem, 
apesar de tudo, um interesse renovado na medida em que, através duma 
comparação das regras de todas as línguas, ou seja, através duma gramática 
comparada, pode chegar-se, não apenas ao conhecimento das regras da gramática 
universal, mas também ao modo como a partir duma língua primitiva se 
desenvolveram as várias línguas nacionais. Ouçamos ainda o mesmo autor: 

 
Les Grammaires particulieres ne sont en effet que les principes de la Grammaire 
Universelle et primitive, modifiés par le génie particulier de chaque Langue; elles 
peuvent donc toutes se ramener à une mésure générale; ainsi se formera la 
Grammaire Comparative qui fait voir les raports de toutes les Grammaires 
particulieres, et de quelle maniere les principes communs à toutes se modifient 
dans chacune [...] Spectacle brillant et unique, où l'oeil aperçoit la raison du tou 
[...].37 

 
 Descortinar a razão do todo, imaginar a universalidade dessa mesma razão, 

enfim, aperceber-se da uni(formi)dade da floresta sem descurar as necessárias 
análise e observação de cada uma das árvores que a compõem, eis, por excelência, 
a perspectiva dos filósofos das Luzes.38 

 Dentro deste olhar adquirem especial relevância e significado expressões 
como «génio da língua» (veja-se o passo acima citado), expressões essas que, 
como vimos, podem ser consideradas, em parte, heranças da época 
renascentista.39 Evidentemente, o século XVIII emprestar-lhes-á uma significação 
muito particular, e por conseguinte distinta daquela que tinham durante o 
Renascimento, mas, o que aqui deste modo pretendemos salientar, é ainda o 
(re)aproveitamento, por parte dos filósofos iluministas, da temática renascentista, 
agora, sob uma perspectiva diferente.  

 
37. Ibidem, T. IV [1775] apud André JACOB, op. cit., p. 82 (sublinhados nossos). 
38. Exemplares desta preferência dos autores iluministas por um ponto de vista que claramente 

privilegie a visão unitária e uniforme do todo (uma visão que se pretende verosímil na época) 
são as palavras de Herder, ao formular a sua quarta lei da natureza (Johann Gottfried HERDER, 
Abhandlung über den Ursprung der Sprache, hrsg. von Hans D. Irmscher, Stuttgart 1966, p. 
113, sublinhados nossos): «So wie nach aller Wahrscheinlichkeit das menschliche Geschlecht 
ein progressives Ganze von einem Ursprunge in einer großen Haushaltung ausmacht, so auch 
alle Sprachen und mit ihnen die ganze Kette der Bildung». 

39. Cf. supra a nota 18 e o passo a que ela se refere. 
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 A expressão «génio da língua» é, a este título, exemplar, na medida em que 
surge intimamente ligada a outro dos temas renascentistas que o século da Razão 
retoma (o da existência duma estreita ligação entre a língua de uma nação, o 
carácter do seu povo e a sua autonomia política)40 e, simultaneamente, 
metamorfoseada pela diferença de perspectiva por que é responsável a filosofia 
setecentista. Por «génio» duma língua dever-se-á entender, no século XVIII, o 
conjunto das regras gramaticais dessa língua que a distinguem, por um lado, das 
outras línguas e, por outro, do conjunto das regras da gramática universal;41 por 
«língua» (e na sequência da viragem produzida pelo século XVII)42 «o órgão 
formador do pensamento (das bildende Organ des Gedanken)», salientando-se 
assim a «unidade inseparável» que língua e actividade intelectual formam.43 

 
40. No que diz respeito à estreita relação que o século XVIII estabelece entre a língua duma nação 

e a sua autonomia cultural e política, relação essa de que aqui não nos ocuparemos, veja-se, 
para o caso francês, o caso do inquérito promovido pelo Abade Grégoire, no sentido de 
inventariar, por um lado, os dialectos falados em França e, simultaneamente, de uniformizar o 
uso da língua francesa por todo o país (cf. Michel de CERTEAU/Dominique JULIA/Jacques 
REVEL, Une politique de la langue. La Révolution française et les pâtois: L'enquête de 
Grégoire, Paris 1986); para o caso alemão são a este título exemplares os Discursos à Nação 
Alemã de Fichte (Johann Gottlieb FICHTE, loc. cit. in: op. cit., pp. 311-327; cf. também para o 
caso alemão Fernando CLARA, «Linguagem e Política» in: Runa. Revista portuguesa de 
estudos germanísticos, nº 4/1985, Lisboa 1985, pp. 139-161, em especial as pp. 146-157; 
Friedrich MEINECKE, Weltbürgertum und Nationalstaat, hrsg. und eingel. von Hans Herzfeld, 
in: _____, Werke, Band V, R. München 1969, particularmente as pp. 9-39); para o caso 
português, veja-se a importância desusada que um decreto de Pombal (de 30 de Setembro de 
1770) atribui às questões linguísticas ao tornar obrigatório o uso da gramática da língua 
portuguesa de Reis Lobato nos estabelecimentos de ensino (vide Collecção das Leys, Decretos 
e Alvarás que comprehende o Feliz Reinado DelRei Fidelíssimo D. José I. Nosso Senhor. 
Desde 31 de Julho de 1769 até 25 de Janeiro de 1777. Lisboa. na Officina Regia 
Typographica. Anno MDCCXCVIII [1798]). 

41. Cf. Court de GÉBELIN, op. cit., T. IV apud André JACOB, op. cit., pp. 82-85. Condillac formula 
igualmente o problema duma forma ligeiramente diferente, mas interessante, salientando em 
particular as relações estabelecidas entre (o génio dum)a língua e o pensamento (do povo 
falante dessa língua); cf. Étienne de CONDILLAC, Ensaio sobre a origem dos conhecimentos 
humanos, trad. J. Bragança de Miranda e J. A. Santos, Lisboa 1979, p. 275 apud Fernando 
BELO, op. cit., p. 137: «Eu pergunto se não será natural cada nação combinar as suas ideias 
segundo o génio que lhe é próprio e juntar a um determinado fundo de ideias principais 
diferentes ideias acessórias, consoante for afectada diferentemente. Ora, essas combinações, 
autorizadas por um longo uso, são propriamente aquilo a que se chama o génio da língua». 

42. Referimo-nos aqui em especial à perspectivação dos problemas linguísticos a partir dum ponto 
de vista filosófico e à consequente problematização das relações entre linguagem e 
pensamento que, a nosso ver, caracterizam o pensamento setecentista. Cf. supra, pp. 88 e segs. 

43. As expressões são de Wilhelm von HUMBOLDT, «Sobre a Diversidade da Estruturação das 
Línguas Humanas e sua Influência sobre o Desenvolvimento Espiritual do Género Humano» 
(selecção, tradução e notas de José M. Justo) in: José M. JUSTO (org.), Ergon ou Energeia – 
Filosofia da Linguagem na Alemanha (Sécs. XVIII e XIX), Lisboa 1986 (pp. 109-135), p. 128. 
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 Ora, se o génio duma língua serve para, no dizer do Iluminismo, identificar 
essa mesma língua em função de e por oposição a outras, e se, ao mesmo tempo, 
se considera que 

 
pelo mesmo acto com que tece a língua, o homem tece-se a si próprio nela; e cada 
língua traça, à volta do povo a que pertence, um círculo do qual só é possível sair 
se se entra imediatamente no círculo de uma outra,44 

 
então, o génio da língua dum povo não poderá deixar, não apenas de moldar a 

forma de pensamento desse povo, como também de reflectir o próprio carácter e 
modo de pensamento desse povo. Na verdade, como refere Humboldt, na 
sequência de Herder, nos inícios do século XIX, 

 
a especificidade espiritual de um povo e a configuração da sua língua estão de tal 
modo intimamente fundidas que, se nos fosse dado conhecer uma delas, 
estaríamos necessariamente em condições de deduzir integralmente a outra. E isto 
porque o plano da língua e o da vida intelectual oferecem e exigem formas que 
nunca podem deixar de ser mutuamente adequadas. A língua é, por assim dizer, a 
manifestação externa do espírito dos povos; a língua de um povo é o seu espírito 
e o espírito de um povo é a sua língua [...].45 

 
 As implicações deste tipo de correspondência linear, que a filosofia da 

linguagem pretende ver, entre a língua dum povo e o seu carácter são 
extraordinariamente importantes para a nossa análise: se conhecer o génio da 
língua dum povo corresponde ao conhecimento do carácter desse mesmo povo, 
então, quanto maior for o conhecimento da língua desse povo, maior será o 

 
44. Ibidem, p. 133. 
45. Ibidem, p. 120 (sublinhados nossos). Muito embora voltemos aqui a socorrer-nos de 

Humboldt, a verdade é que este tipo de nivelamento e de perfeita correlação que se pretende 
ver entre a língua de um povo e o seu espírito ou carácter é característico das filosofias da 
linguagem do século XVIII, a quem este autor deve grande parte da sua produção nesta área. 
Veja-se, muito em especial, Johann Gottfried HERDER, Sprachphilosophische Schriften. Aus 
dem Gesamtwerk ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von 
Erich Heintel, Hamburg 1975, p. 143, onde esta correlação está bem patente (note-se que 
língua, nação e carácter nacional são postos ao mesmo nível na frase), como, de resto, em 
quase todos os outros autores desta época: «Kein größerer Schade kann einer Nation zugefügt 
werden, als wenn man ihr den Nationalcharakter, die Eigenheit ihres Geistes und ihrer Sprache 
raubt; überdenke dies und du wirst den unersetzlichen Schaden sehen. Nun suche in 
Deutschland den Charakter der Nation, den ihnen eignen Ton der Denkart, die wahre Laune 
ihrer Sprache, wo sind sie?» 
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conhecimento do seu carácter e, por conseguinte, maior será o conhecimento da 
globalidade (do carácter) da nação. E esta é afinal a lógica que parece presidir à 
unanimidade dos raciocínios da grande maioria dos autores aqui referidos, desde 
os argumentos de Link até aos de Castelo Branco Chaves,46 com relevância 
especial para Schlözer e Berchtold (cf. supra). 

 Mas, talvez mais importante que este salto quantitativo que o conhecimento da 
língua parece proporcionar, é o salto qualitativo correspondente: se, como vimos, 
o conhecimento da língua dum povo implica o conhecimento do carácter desse 
povo, dos seus modos de pensar, da sua forma particular e diferente de 
percepcionar a realidade que o envolve, então, o observador que se encontre de 
súbito nessa posição de falante da língua do país em que se encontra, passa dum 
conhecimento que parte do «exterior» dessa realidade (estranha e estrangeira) 
para um conhecimento que parte do «interior» da mesma. 

 Ora, é exactamente a esta importante mudança de ponto de vista que Reichard 
parece aludir, ao enumerar as múltiplas vantagens da viagem: 

 
Die Erlernung der Sprachen der verschiedenen Völker, ist ein andrer, bekannter, 
Vortheil der Reisen. Nichts schmeichelt einen Fremden mehr, er sey von welcher 
Nation er wolle, als mit jemand umzugehn, der seine Sprache spricht; man glaubt 
sich, wechselsweise, einander wenig fremd.47 

 
 Estas gramáticas, enquanto potenciais eliminadoras da diferença, enquanto 

virtuais eliminadoras do estranhamento que a percepção da diferença da realidade 
portuguesa provoca no viajante, desempenham então, se adoptarmos o ponto de 
vista do século XVIII, um papel extraordinariamente importante: elas não são 
apenas, como vimos no início, gramáticas portuguesas escritas por e para alemães, 
elas são, isso sim, portadoras duma primeira e importante imagem do país, 
proporcionando simultaneamente o código que permitirá ao viajante aceder à 
realidade portuguesa a partir dum ponto de vista «interior» a essa mesma 
realidade, que poderá eventualmente anular, em grande parte, o estranhamento 
acima referido. 

 
46. Cf. supra, o passo a que se refere a nota 4. 
47. Heinrich August Ottokar REICHARD, Handbuch für Reisende aus allen Ständen, nebst zwey 

Postkarten zur großen Reise durch Europa, von Frankreich nach England und einer Karte 
von der Schweiz und den Gletschern von Faucigny, Leipzig 1784, p. 9 (sublinhados nossos). 
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 Muito mais do que meras gramáticas da língua portuguesa, estas obras 
parecem agora ser, na verdade, gramáticas de todo o mundo português, isto é, 
obras que, no dizer do século XVIII, descrevem o conjunto das regras que 
determinam e regem a realidade portuguesa da época. 

 
 Eis, pois, em breves traços, o quadro do pensamento filosófico, linguístico e 

cultural em que surgem e se inserem as primeiras gramáticas de língua portuguesa 
expressamente dirigidas a alemães. Delas trataremos em seguida tentando 
salientar três aspectos que, do nosso ponto de vista, se nos afiguram essenciais: a 
sua estrutura organizativa, a sua componente lexicográfica e a imagem de 
Portugal por elas projectada. 

 
 Víramos no início que o interesse por Portugal na Alemanha é 

substancialmente maior na segunda metade do século XVIII, como o prova um 
salto qualitativo e quantitativo nas obras e traduções, de algum modo relacionadas 
com Portugal, publicadas na época. Ora, a esse interesse não são alheias uma série 
de ocorrências que têm lugar no Portugal e também, mais genericamente, na 
Europa de meados do século XVIII. Referimo-nos à curiosidade provocada pelo 
terramoto de Lisboa, que mais justamente poderia ser considerado um verdadeiro 
abalo europeu, a vários níveis (filosófico, científico, das mentalidades); ao 
desenvolvimento de uma mentalidade pedagógica, característica da época, que 
dava um relevo especial à viagem de formação cultural que o jovem burguês 
deveria realizar após o final dos estudos; ao desenvolvimento rápido das vias de 
comunicação europeias com o consequente desenvolvimento comercial, que traz à 
Península Ibérica cada vez mais viajantes interessados nas relações comerciais 
com as nossas colónias americanas; e, finalmente, ao desenvolvimento daquilo a 
que poderemos chamar uma política diplomática das coroas europeias (exemplo 
disso é, entre outros, a vinda para Portugal, com as funções de chefe do exército 
português, do Conde de Lippe, nos finais da Guerra dos Sete Anos).48 

 É justamente da estadia em Portugal do Conde de Lippe que resulta, embora 
de uma forma indirecta, a gramática de Johann Andreas von Jung (ou von Junk, 
ou ainda von Junck), o primeiro método para aprender português expressamente 

 
48. Cf. a propósito deste episódio Pedro Soares MARTÍNEZ, História Diplomática de Portugal, 

Lisboa 1987, pp. 200-201. 
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dirigido a falantes do alemão49, uma vez que o seu autor veio para Portugal com 
aquele Conde, exercendo no seu exército, ao que tudo indica, o posto de Major.50 

 A primeira parte da gramática, intitulada «Einige Nachrichten von der 
portugiesischen Litteratur, und von Büchern die über Portugall geschrieben 
sind», serve fundamentalmente dois objectivos: justificar o surgimento duma obra 
deste género sobre a língua portuguesa e, simultaneamente (bem à maneira dos 
livros de viagens), dar uma imagem do país, com especial relevo para a sua 
cultura e literatura, servindo-se para isso, quer dos conhecimentos que o autor terá 
conseguido reunir sobre a literatura portuguesa, quer dos acontecimentos políticos 

 
49. A obra foi pela primeira vez publicada, sob anonimato, em 1778: Portugiesische Grammatik. 

Nebst einigen Nachrichten von der portugiesische Litteratur, und von Büchern die über 
Portugall geschrieben sind. Frankfurt an der Oder, bei Carl Gottlieb Strauß. 1778. Dividida 
em duas partes distintas, uma primeira onde se dão, como o título indica, algumas notícias da 
literatura portuguesa da época e, uma segunda, que corresponde à gramática propriamente 
dita, a primeira parte foi ainda reimpressa, no ano seguinte, no último duma série de volumes 
(organizados e em parte escritos por Christoph Heinrich KORN) inteiramente dedicados a 
Portugal: Merkwürdigkeiten von Portugall oder Kurzgefaßte Nachricht von der Beschaffenheit 
des Landes, dem Karakter der Einwohner, und den vielfältigen Staatsveränderungen dieses 
Königreichs mit einigen Anekdoten neuerer Zeiten. Viertes Stück. Frankfurt und Leipzig. 
1779. Desta obra valerá a pena salientar as significativas palavras que Korn (um autor 
experiente neste género de literatura sobre países estrangeiros; veja-se a sua bibliografia em 
Johann Georg MEUSEL, Lexicon der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
Schriftsteller, Hildesheim 1967-1968, vol. VII, 1967, pp. 273-275) escreve no prefácio, 
justificando a sua obra, por um lado, e, simultaneamente, dando conta das razões e motivos do 
interesse que Portugal suscita na Alemanha da época (Christoph Heinrich KORN, op. cit., 
Erstes Stück. Frankfurt und Leipzig, 1777, pp. I-II): «Portugall, eines der kleinsten Reiche in 
Europa, ist durch seine vielfältige Staatsveränderungen, und andre wichtige Auftritte für den 
Liebhaber der Geschichte so merkwürdig, als die große, ältere und neuere Königreiche, von 
deren Anfang, Fortgang und Untergang, wir schon so viele, durch eine große Zahl von 
Bänden, oft bis zum Eckel ausgedehnte Beschreibungen haben. Von Portugall aber haben wir 
wenig Ganzes und Zusammenhangendes, und in deutscher Sprache nichts als Fragmente, 
welche sich noch dazu höchstens auf das vergangene und jetzige Jahrhundert beziehen. [...] 
Mich dünkt, ein Volk, welches in älteren Zeiten seine Freyheit so lange gegen Karthaginenser 
und Römer vertheidigt, welches in den mittlern Zeiten das Joch der Araber, so bald und so 
muthig abgeschüttelt, und welches in neuern Zeiten, sich der Herrschaft Spaniens, ungeachtet 
der überwiegenden Macht desselben, mit solcher Herzhaftigkeit entzogen hat: verdiene es in 
allwege, daß man seine Geschichte und den Karakter desselben in beßers Licht zu setzen 
suche». 

50. Veja-se Johann Georg MEUSEL, op. cit., vol. VI, 1967, p. 339. Curiosamente o nome de von 
Jung não é referido em obras que descrevem o exército do Conde de Lippe em Portugal, 
fazendo-nos pensar que o seu papel, em termos exclusivamente militares, foi de menor 
importância (cf. Ernesto Augusto Pereira SALES, O Conde de Lippe em Portugal, Vila Nova 
de Famalicão 1936; António Pedro VICENTE, Memórias políticas, geográficas e militares de 
Portugal 1762-1796 (Separata do vol. 41 do Boletim do Arquivo Histórico Militar, Lisboa 
1971); ANÓNIMO, «Mémoire militaire sur le Portugal, Fait en 1762» in: ANÓNIMO, Mémoires 
sur le Portugal. A Paris, de l'imprimerie de la République. Floréal an IX [1802], pp. 27-44). 
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e militares de que von Jung foi testemunha em 1762, quer ainda dos relatos de 
outros viajantes que, na mesma época, estiveram em Portugal. 

 
 Escrita e publicada, por motivos que se dizem conjunturais, somente passados 

mais de quinze anos da estadia do seu autor em Portugal51, nela von Jung começa 
por salientar que, 

 
Wenn in irgend einer der bekannten europäischen Sprachen, außer etwa der 
englischen, eine Anleitung das Portugiesische zu erlernen heraus wäre, würde ich 
die Arbeit, die ich an diese Grammatik gewandt, für überflüssig gehalten und sie 
gewiß unterlassen haben. Eigne Noth hat mich gegen das Bedürfniß anderer 
empfindlich gemacht.52 

 
 Nascida, então, da necessidade de comunicar (leia-se também conhecer e 

colaborar mais eficazmente) com os portugueses sentida pelo autor e, mais 
genericamente, pelas tropas alemãs e suíças que em 1762 estavam em Portugal 
sob o comando de Lippe, destinada por isso, prioritariamente, a essas tropas,53 
mas publicada apenas em 1778, fruto dum renovado interesse por Portugal 
manifestado pela opinião pública alemã da época, esta gramática (e a sua escrita) 
parecem constituir-se a um nível essencialmente funcional, isto é, em função de e 
para suprir as necessidades sentidas por um público específico e bem delimitado. 
Modesta e simples nas suas intenções e objectivos, esta obra foi coligida, segundo 
o seu autor, a partir de duas ou três fontes fundamentais: 

 
Dem Mangel der [Sprachlehren] einigermaßen abzuhelfen, schaffte ich mir so viel 
portugiesisch-französische und italiänische Grammatiken an, als in den 
Buchläden zu haben waren; ich nahm Ausländer an, die sich lange in Portugall 
aufgehalten, und lernte von ihnen so viel, oder vielmehr so wenig sie mich lehren 

 
51. Cf. Johann Andreas von JUNG, op. cit., p. 5. Os acontecimentos que o autor refere como tendo 

despertado de novo, depois da Guerra de 1762, o interesse por Portugal na opinião pública 
alemã (acontecimentos esses que parecem estar na origem do interesse pela publicação desta 
gramática) são, indubitavelmente, a morte de D. José e a susbsequente exoneração do Marquês 
de Pombal do seu cargo em 1777, isto é, no ano anterior ao da publicação da gramática. 
Saliente-se, aliás, que von Jung publicou em 1783, no historischen Portefeuille, um artigo 
exactamente sobre o Marquês de Pombal (cf. Johann Georg MEUSEL, op. cit., vol. VI, 1967, p. 
339). 

52. Johann Andreas von JUNG, op. cit., p. 3. 
53. Cf. ibidem, p. 6. 
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konnten, sammlete so viel Regeln, als ich besonders in spanischen Grammatiken 
auf das Portugiesische anwendbar fand, und suchte daraus, wenn es möglich, eine 
portugiesische Sprachlehre zusammenzusetzen [...].54 

 
 Não deixa de ser interessante notar que este passo não torna perfeitamente 

óbvio e evidente que von Jung saiba (ou tenha sabido), de facto, falar e entender 
português. Esta impressão resulta, sem dúvida, de uma certa obliquidade das 
fontes que o autor diz terem sido suas e da forma indirecta como o autor diz ter 
composto o seu método para aprender português: partindo, por um lado, de 
gramáticas das línguas francesa, italiana e espanhola e, por outro lado, dos 
conhecimentos linguísticos revelados por estrangeiros residentes no país há já 
algum tempo, von Jung, curiosa mas significativamente, omite a referência a uma 
qualquer gramática portuguesa, não se socorre da autoridade que um falante nato 
do português lhe poderia emprestar, nem sequer parece tomar como testemunho 
suficientemente fidedigno para ser citado a sua própria experiência neste campo.  

 Na verdade, por detrás das palavras deste Major alemão parece desenhar-se 
um quadro (de lógica) mental (a que ainda falta a nitidez, é certo) em que 
predomina um tipo de saber de certa forma alheio aos critérios e às práticas da 
ciência iluminista. Recorde-se e sublinhe-se que o autor parece entender mais 
fiáveis os conhecimentos encerrados nos livros do que a observação e 
experimentação levadas a cabo pelo próprio indivíduo, remetendo-nos assim para 
um tipo de (lógica do) saber que se nos afigura bem mais característico do século 
anterior.55 

 A confirmação de que de facto nos encontramos perante um autor que parece 
adoptar maioritaria e preferencialmente um ponto de vista característico do saber 
dos finais da época seiscentista, saber esse que privilegia um tipo de observação 
que poderíamos apelidar de estatística (ou seja, um tipo de observação que 
valoriza a descrição e enumeração exaustiva e quantificada) da realidade, saber 
esse que aceita como mais fidedignos os (antigos e muitas vezes obsoletos) 
testemunhos impressos do que a experiência e observação críticas levadas 
directamente a cabo pelo próprio indivíduo, a confirmação de que estamos, em 
grande parte, perante uma perspectiva deste género, dizíamos, surge ainda nesta 

 
54. Ibidem, pp. 4-5. 
55. Cf. supra, pp. 87-88 e em especial a nota 24. 
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primeira parte da gramática, logo que o autor inicia a sua extensa descrição da 
literatura portuguesa. 

 Ocupando a maior parte desta introdução (desde a página 7 até, sensivelmente, 
à página 88), a temática da literatura portuguesa, composta, desta vez, a partir de 
fontes maioritariamente portuguesas,56 é, no entanto, tratada de um modo que não 
podemos deixar de considerar de certa forma estranho (no sentido de desusado e 
antiquado) em relação à época em que se insere: atente-se, por exemplo, na 
exaustiva descrição do número dos autores portugueses e do número das suas 
obras;57 atente-se na importância que o autor parece dar ao número e, por 
conseguinte, a uma descrição estatística e quantificada da literatura portuguesa 
quando, logo no início, começa por referir que 

 
Portugall hat, mit Inbegriff aller in den drei übrigen Welttheilen ihm 
unterworfenen Reiche und der Inseln von Christi Geburt bis 1759 nicht mehr als 
5592 Schriftsteller hervorgebracht.58 

 
 Sublinhe-se neste último passo, por entre o pretenso rigor descritivo dos 

números, o comentário que von Jung deixa escapar: Portugal tem apenas 5592 
escritores, ou seja, Portugal tem, na opinião do autor, poucos escritores (e homens 
de letras de um modo geral). Donde se infere que o aparente rigor da estatística 
não é totalmente incompatível, neste texto, com os comentários e opiniões do seu 
autor, sendo esta vertente opinativa, que subtil mas eficazmente projecta uma 
imagem do país (que em termos globais é negativa), extraordinariamente 
importante. A par dum método de análise que se diria científico, e por isso mesmo 
supostamente objectivo, com que se entende dever tratar a temática literária 
portuguesa, veiculam-se também opiniões, opiniões essas que parecem perder a 
subjectividade que lhes é inerente, na medida em que se encontram perfeitamente 
integradas num discurso aparentemente científico, como acontece no caso acima. 
Deste modo se constrói uma imagem de Portugal que, muito embora pretenda ser 
homogénea, «apartidária» (para utilizar uma expressão de Link) e objectiva, na 
realidade, é animada pelas duas vertentes que referimos. 

 
56. Cf. Johann Andreas von JUNG, op. cit., p. 13. A sua principal fonte, a este respeito, é a 

Bibliotheca Lusitana, historica critica e cronologica de Diogo Barbosa Machado. 
57. Cf. ibidem, pp. 16-44. 
58. Ibidem, p. 14. 



 

84 

 Aliás, esta segunda vertente opinativa, subjectiva e crítica do discurso do autor 
começa logo por ser notória quando e no modo como se referem as Academias 
portuguesas. Mais uma vez, pretende fazer-se apenas uma simples listagem dos 
temas e das questões tratados naquelas instituições portuguesas, mas o que dessa 
intenção inicial resulta é algo totalmente diferente. É um quadro estranho, 
absurdo, que raia por vezes o ridículo, como esta descrição dos temas que se 
dizem ter sido propostos e tratados pela Academia dos Generosos: 

 
Untersuchung, ob der Elephant das größeste vierfüßige Thier sei? [...] Wird mit 
nein beantwortet: der Girafa ist es.  
Untersuchung, welcher Theil des menschlichen Leibes seit vielen Jahrhunderten 
dem Staat sehr gleichgültig gewesen, jetzt aber ihm am nothwendigsten 
geworden? Die Nase [...]. 
Untersuchung, ob seit dreitausend Jahren das Leben der Menschen Kürzer 
geworden, als es gewesen? Nein. 
Untersuchung, ob seit Adam sich die Länge des Menschen vermindert habe? Ja.59 

 
 Independentemente de se verificar a veracidade deste quadro,60 o que aqui nos 

interessa salientar é o modo caricatural como são descritos os temas tratados 
nessas academias, onde o absurdo e a inutilidade, que o leitor alemão de meados 
do século XVIII não poderia deixar de ver nas questões propostas, são ainda 
realçados pela primitividade das soluções, dadas através da simples asserção 
negativa ou positiva. 

 
 Este é o tipo de discurso, este é o tipo de imagem de Portugal (da sua literatura 

e cultura) que von Jung preferencialmente veicula, como mais adiante se verifica 
quando, a propósito do escasso número de autores portugueses que escreveram 
sobre a arte da Guerra (73) e o reduzido número de obras que daí resulta (93), o 
autor, no âmbito dum tema que certamente lhe era caro, não deixa de comentar: 

 
Vergleicht man die Anzahl der Schriften, die über alle diesen Wissenschaften [sc. 
cosmografia, geografia, corografia, naútica e arte da guerra] geschrieben, mit den 

 
59. Ibidem, pp. 9-11. 
60. Quadro que aliás não deve diferir substancialmente do que de facto se passava (ou pelo menos 

tinha passado) na Academia dos Generosos (em actividade desde 1686); cf. João Palma-
FERREIRA, op. cit., pp. 31-38. 
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297 Leben der heil. Jungfrau, so kann man bald abnehmen, worinn die 
Portugiesen am stärksten sind.61 

 
 A imagem da cultura e literatura portuguesas e, por conseguinte, a imagem de 

Portugal projectada por este género de discurso, é uma imagem não apenas 
diferente (ou seja, não é uma imagem que retrata a globalidade da realidade 
portuguesa, anotando tanto as semelhanças como as diferenças em relação às 
realidades do autor e dos seus possíveis leitores), mas, como já tínhamos visto que 
acontecia com Esther Bernard, é uma imagem caricaturalmente diferente (quer 
dizer, é uma imagem que acentua, exalta e exacerba a diferença da realidade 
portuguesa, omitindo, a maior parte das vezes, as semelhanças e as analogias que 
essa realidade porventura poderia ter com as realidades do autor e dos seus 
leitores). 

 Não deixa por isso de ser significativo e, simultaneamente, exemplar que a 
introdução a esta gramática termine com uma citação que, do ponto de vista do 
autor, explica historicamente a diferença portuguesa com base nos contactos que 
os portugueses mantiveram (e mantêm ainda na época) com o exotismo de 
costumes dos povos africanos e asiáticos: 

 
Bei dem langen Aufenthalt der Mohren ehemals in Portugal, und nachgehends der 
Portugiesen in Indien, haben die letztern vieles von der africanischen und 
asiatischen Art zu denken und zu handeln angenommen; Sitten, welche noch die 
Oberhand behalten, und aus allen ihren Handlungen hervorleuchten. Woferne 
man sich dieser Umstände nicht erinnert, so wird man sich in das Sonderbare 
unzähliger Begebenheiten, so hier erzählet werden, schwerlich finden können, 
indem wahrscheinlicher Weise keine Person aus irgend einer andern Nation in 
Europa bei ähnlicher Gelegenheit eben so würde gehandelt haben.62 

 
 É portanto envolvida e integrada num cenário caricaturalmente pintado com as 

cores da Europa do Sul, mas a que não faltam os ambientes exóticos africanos e 
asiáticos, que surge, em seguida, a segunda parte desta obra e, com ela, a 
gramática portuguesa propriamente dita. 

 
61. Johann Andreas von JUNG, op. cit., p. 33. 
62. Ibidem, p. 144. Trata-se, como o autor indica, de uma citação de Nachrichten von dem 

portugiesischen Hofe und der Staatsverwaltung des Grafen von Oeyras. Aus Originalbriefen. 
Aus dem Englischen übersetzt. Frankfurt und Leipzig 1768, uma obra que von Jung considera 
merecer toda a atenção (cf. ibidem, p. 128). 
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 Revelando-se, no essencial, uma versão, melhorada pelo autor, duma 
gramática inglesa do princípio do século,63 com uma estrutura rígida e dual (numa 
primeira parte tratam-se «das Letras, da sua Pronúncia e das partes do Discurso», 
numa segunda parte «da Sintaxe ou «von der Syntax oder Wortfügung»), esta 
gramática distingue-se dos outros métodos para aprender português de princípios 
do século fundamentalmente pela inclusão de um vocabulário dialectal do Norte 
de Portugal, duma amostra de versos da região de Castelo Rodrigo e ainda dum 
vocabulário português-alemão. 

 Independentemente do inegável interesse que uma detalhada análise 
gramatical da mesma teria (análise essa que, aliás, já está em grande parte 
elaborada),64 o que aqui preferencialmente nos ocupará, tendo em conta o nosso 
intuito de tentar explorar e pôr a claro a imagem de Portugal projectada por estas 
obras, será uma análise, ainda que breve, dos vocabulários incluídos nesta 
gramática (em especial do vocabulário português-alemão). É que, se o léxico, no 
dizer de Giulio Lepschy, pode ser justamente considerado «[...] um espelho fiel da 
vida de um povo, sobre cuja cultura material, organização social e mundo 
intelectual oferece informações preciosas»,65 então, uma análise do mesmo não 
deixará de nos proporcionar uma melhor e mais correcta percepção, não apenas do 
ponto de vista do autor, como também da imagem que o autor projecta da 
realidade (linguística e cultural) portuguesa da época. 

 Neste sentido convirá começar por salientar que, quer o vocabulário dialectal 
que se diz do Norte de Portugal,66 quer ainda os versos da região de Castelo 
Rodrigo,67 não são (como seria lógico e legítimo esperar, tendo em conta que as 

 
63. ANÓNIMO, Grammatica Anglo-Lusitanica: Or a short and Compendious System of an English 

and Portugueze Grammar. Containing All the most Useful and Necessary Rules of the Syntax, 
and Construction of the Portugueze Tongue. Together with some Useful Dialogues and 
Colloquies, agreable to common Conversation. With a Vocabulary of Useful Words in English 
and Portugueze. Designed for, and fitted to all Capacities, and more especially such whose 
Chance or Business may lead them into any part of the World where that Language is used or 
esteemed. Lisboa. Na Officina de Miguel Manescal, Impressor do Santo Officio. Anno de 
1705. 

64. Vide Stefan ETTINGER, «Friedrich Diez und die Anfänge des Portugiesischunterrichts im 
deutschsprachigen Raum» in: Leipziger Romanistische Beiträge, hrsg. von K. Bochmann, M. 
Perl und G. Wotjak, Leipzig 1988 (pp. 11-31), em especial as sinopses comparativas das seis 
primeiras gramáticas portuguesas para alemães, pp. 21-31. 

65. Giulio LEPSCHY, «Léxico» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. Linguagem-Enunciação, trad. 
Luíz F. Duarte, Lisboa 1984, p. 158). Cf. também Patrick DRYSDALE, «Lexicography: Statics 
and Dynamics» in: Ladislav ZGUSTA (Hrsg.), op. cit. (pp. 99-114), p. 100.  

66. Vide Johann Andreas von JUNG, op. cit., pp. 220-231. 
67. Ibidem, pp. 231-233. 
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tropas de Lippe ficaram longo tempo estacionadas nas Beiras) fruto da 
experiência do autor mas sim, mais uma vez, transcrições de outras obras68, ou 
seja, testemunhos de terceiros, confirmando-se assim, de novo, a obliquidade 
característica com que este autor se relaciona com a realidade portuguesa, por um 
lado, e a utilização preferencial de fontes impressas em detrimento dos 
testemunhos e experiências directos do próprio autor, por outro. 

 No que diz respeito ao vocabulário português-alemão que se inclui nesta 
gramática.69 convirá começar por referir que as 1870 entradas de que se compõe 
se organizam em 41 núcleos temáticos (veja-se o quadro I do Apêndice). A 
organização e disposição destes núcleos segue uma rígida hierarquia, que 
indubitavelmente lembra a ordem universal e cósmica isabelina, de finais do 
século XVI70: em primeiro lugar surgem os núcleos ou conjuntos de vocábulos 
relativos a Deus e às entidades celestes e divinas, em seguida os vocábulos 
respeitantes às «Dignidades Ecclesiasticas» e às «Dignidades Seculares», depois 
as palavras relativas aos homens e às suas artes, actividades e ofícios, em seguida 
os vocábulos relativos à Natureza e aos animais e, finalmente, dois núcleos de 
ordem exclusivamente gramatical ou lexical, onde são dados uma «Collecção de 
Verbos» e um conjunto de «Nomes Adjectivos». Este tipo de hierarquia, com base 
na qual se organiza a globalidade dos núcleos temáticos que compõem este 
primeiro vocabulário bilingue português-alemão, está ainda patente na própria 
organização interna de alguns desses núcleos. Exemplar, a este nível, é o modo 
como se dispõe o conjunto de vocábulos respeitante ao «Hemispherio Superior»:71 
em primeiro lugar surge «Deos», depois a «Trindade», o «Padre», o «Filho», o 
«Espirito Sancto», a «Virgen SS.», os «Archanjos», os «Anjos» e os «Sanctos». 

 Queremos com isto fundamentalmente sublinhar que o autor, à semelhança 
aliás do que acontece com outros métodos para aprender português de inícios do 
século XVIII, organiza e estrutura este seu vocabulário a partir de uma rígida 
ordem hierárquica que pouco tem a ver com o saber da época em que é publicada 
a sua gramática e que é, no essencial, fruto das ideias, do saber e da ordem 

 
68. Desta vez, o autor tem como fonte Rafael BLUTEAU, Supplemento ao Vocabulario Portuguez, 

e Latino, que acabou de sahir a luz, anno de MDCCXXI. Dividido em outo volumes dedicados 
ao Magnifico Rey de Portugal, D. João V. Parte II. pelo Padre D.______. Lisboa Occidental, 
na Patriarcal Officina da Musica Anno de MDCCXXVIII [1728], pp. 501-505. 

69. Johann Andreas von JUNG, op. cit., pp. 241-311. 
70. Cf. E. M. W. TILLYARD, The Elizabethan World Picture, London 41948. 
71. Johann Andreas von JUNG, op. cit., p. 241. 
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cósmica de finais do século XVI, como já atrás apontámos. Saliente-se que apenas 
uma pequena percentagem destes núcleos temáticos tem uma estrutura interna que 
se organiza alfabeticamente (veja-se o quadro I do Apêndice), ordem e 
organização essa que são já vulgares e habituais nos dicionários desde o século 
XVII. 

 Mas, atentemos ainda neste vocabulário, partindo agora de uma perspectiva 
ligeiramente diferente. Se entendermos, como Nida, que «[...] the extent of 
vocabulary relating to any phase of culture is directly proporcionate to its cultural 
relevance»,72 então, uma análise que privilegie e se detenha em particular sobre os 
núcleos temáticos que apresentam um maior índice de entradas não deixará de ter 
o seu interesse e a sua relevância. De facto, se considerarmos que as culturas (ou 
subculturas) «[...] have proportionately more extensive vocabularies in the area of 
their distinctiveness»73, então a diferença e a especificidade da realidade cultural 
portuguesa não pode deixar de estar espelhada nos núcleos temáticos que 
apresentem um maior número de entradas, e nesse caso poderíamos ver reflectida 
neste vocabulário e nesta gramática uma imagem razoavelmente fidedigna, não 
apenas da língua portuguesa, mas, fundamentalmente, da realidade (social, 
cultural, intelectual) do mundo português de meados do século XVIII. 

 Se excluirmos a «Collecção de Verbos» e os «Nomes Adjectivos», núcleos 
que podemos considerar pouco ou mesmo não determinantes para a construção da 
imagem do país projectada por esta gramática, os núcleos com maior número de 
entradas (veja-se o quadro II do Apêndice) são os «Termos militares» (149), os 
«Termos pertencentes à Medecina» (82) e os «Termos nauticos» (75). 

 É muito provável que o lugar de destaque dado aos termos militares não seja 
alheio aos interesses profissionais do autor desta gramática, é igualmente possível 
que a arte de navegar faça parte dos interesses característicos e particulares dos 
portugueses, e não é de todo improvável que a medicina seja objecto dum vasto e 
generalizado interesse na época, mas a verdade é que a verificação (e eventual 
confirmação) destas hipóteses só poderá ser feita quando comparado este 
vocabulário com outros da época, nomeadamente com o vocabulário de 
português-alemão incluído na gramática de que nos ocuparemos a seguir. 

 

 
72. Eugene A. NIDA, «Analysis of Meaning and Dictionary Making» in: Ladislav ZGUSTA (Hrsg.), 

op. cit. (pp. 21-39), p. 23. 
73. Ibidem, p. 23. 
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 Em suma, a gramática de von Jung, constituindo-se, como vimos, a um nível 
eminentemente funcional e partindo de um tipo de saber que é, no essencial, fruto 
do pensamento dos século anteriores, isto é, partindo de uma lógica do saber em 
que os testemunhos directos e a experiência do autor são quase constantemente 
secundarizados e preteridos em relação aos testemunhos recolhidos em fontes 
impressas (fontes essas que são muitas das vezes originárias do século XVII), 
projecta uma imagem de Portugal muito provavelmente desactualizada, complexa 
(onde, por exemplo, a diferenciação entre passado e presente da cultura e 
literatura portuguesas não surge suficientemente explícita ao nível do discurso) e, 
de certo modo, caricatural (onde não só se sobrevaloriza e exacerba a diferença 
portuguesa, como se tenta ainda explicá-la a partir das semelhanças com as 
culturas árabes e africanas que o autor, por razões históricas, nela pretende ver). 

 
 Sete anos mais tarde, em 1785, é publicada em Hamburgo, a custas do seu 

autor, a Nova Grammatica Portugueza de Abraham Meldola,74 que Link refere na 
sua obra como sendo melhor e mais actualizada que a de von Jung.75 O seu autor, 
membro da sinagoga portuguesa de Altona, era descendente de judeus 
portugueses que se estabeleceram em Itália nos finais do século XV, estando deste 
modo explicado o seu conhecimento da língua portuguesa.76 Nascido em 
Amsterdão em data desconhecida nos finais do século XVII, Meldola viveu 
grande parte da sua vida em Hamburgo, onde exerceu as profissões de notário e 
tradutor, tendo vindo a falecer, de novo em Amsterdão, depois de 1832. Dentro da 
sua escassa obra, fundamentalmente composta por traduções e retroversões de 
cartas e documentos mercantis, adquire, sem dúvida, especial relevo esta 
gramática portuguesa,77 uma obra substancialmente diferente do que é habitual na 

 
74. Abraham MELDOLA, Nova Grammatica Portugueza dividida em VI Partes a saber: 1 

Ortographia. 2 Etymologia. 3 Syntaxe. 4 Prosodia com Supplemento. 5 Lavores da Lingoa. 6 
Miscellanea. Composta por _____, Impreso na Officina de M. C. Bock, a custas do Author, 
em Hamburgo 1785. Neue Portugiesische Grammatik in sechs Theilen als: 1 Rechtschreibung. 
2 Wortforschung. 3 Wortfügung. 4 Tonmessung und Anhang. 5 Sprachübungen. 6 Miscellanie. 
von _____, Auf Kosten des Verfassers, gedruckt bey M. C. Bock. Hamburg 11785. 

75. Heinrich Friderich LINK, Bemerkungen, II, pp. 262-263. 
76. Vide Alfonso CASSUTO, «Contribuição para a história dos judeus portugueses em Hamburgo» 

in: Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. IX (1933), 
Coimbra 1933 (pp. 657-670); idem, Gedenkschrift über der portugiesisch-jüdischen Gemeinde 
in Hamburg, Amsterdam 1927. 

77. Vide Lexicon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Im Auftrage des Vereins 
für hamburgische Geschichte, ausgearbeitet von Hans Schröder. Fortgesetzt von C. R. W. 
Klose, Fünfter Band. Maack-Pauli. Hamburg 1870, pp. 185-186. 
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época, quer nos seus aspectos formais, quer nos princípios que toma como base 
fundadora. 

 Pretendendo preencher uma lacuna que se julga ainda não totalmente 
colmatada pela obra de von Jung78 e especialmente dirigida a comerciantes,79 esta 
gramática adopta uma forma dialógica e bilingue, pouco usual na época:80 
construída a partir de um diálogo entre um mestre e um aluno, diálogo esse que é 
inicialmente apresentado em português e alemão mas donde progressivamente vai 
desaparecendo o alemão à medida que o leitor/aluno avança no conhecimento e 
estudo do português81 (tornando-se assim claras as preocupações pedagógicas do 
autor que, ao mesmo tempo que fornece um método de aprendizagem, fornece 
também os meios para testar essa aprendizagem),82 esta gramática constitui-se 
portanto a um nível caracteristicamente pedagógico, que é notório, quer nas 
figuras escolhidas para protagonistas do seu diálogo, quer ainda nas intenções e 
objectivos, que o autor diz terem sido seus, de unir o utile ao dulce: 

 
A obra he tratada de sorte que com quaes quer olhos que a contemplares, sempre a 
encontraràs apta para instruirte, & guiarte [...]. Segundo meu parecer deve conter 
huma Grammatica diversidade, naõ se ha de nella somente cuidar em instruir, 
devese tambem pensar em entreter.83 

 
 Ao contrário do que sucedia com von Jung, as suas fontes dizem-se quase 

exclusivamente portuguesas84 e a lógica do saber, a partir da qual se constitui a 

 
78. Obra essa a que aliás, e para além do mais, Meldola aponta alguns erros de índole gramatical 

(cf. Abraham MELDOLA, op. cit., p. 8). 
79. Vide ibidem, p. 7. 
80. De resto, as críticas que Meldola mais insistentemente recebe dizem quase exclusivamente 

respeito a este aspecto formal da sua gramática, que é, na época, considerado desactualizado e 
pouco prático. Veja-se a este respeito a recensão crítica a esta obra publicada em Friedrich 
NICOLAI (Hrsg.), Allgemeine Deutsche Bibliothek, vol. 74, Kiel 1787 pp. 554-556, e ainda 
Heinrich Friedrich LINK, Bemerkungen, II, pp. 262-263. 

81. O alemão, ou melhor, a tradução alemã do que é referido em português, desaparece total e 
definitivamente do texto a partir da p. 539, altura em que termina a gramática propriamente 
dita e se inicia uma colectânea de pequenos textos sob o título de «Historias Moraes & 
Curiosas». 

82. Veja-se, a este respeito, a curiosa «Instrucçam para os aprendizes, no modo que haõ de uzar 
esta Grammatica» (ibidem, p. 14), onde são igualmente evidentes as intenções e preocupações 
pedagógicas de Meldola. 

83. Ibidem, p. 670. 
84. Vide ibidem, p. 11. 
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perspectiva do autor, parece ter também diferenças consideráveis quando 
comparada com a daquele Major alemão. Essas diferenças são desde logo 
evidentes no prefácio, quando o autor, ao identificar a língua portuguesa, 
comparando-a com a latina, primeiro, e com a língua alemã, em segundo lugar, 
refere: 

 
He a lingoa Portugueza filha da Latina, 
por cuia causa a veràs concordar com 
ella quazi em todas suas regras. No 
demais tem como todos os Idiomas 
seus Idiotismos, ou expreçoens 
próprias a o genio da lingoa. 

Die Portugiesische Sprache ist eine 
Tochter der Lateinischen, und kommt 
daher auch mit jenen in den mehrsten 
Regeln überein. Uebrigens hat sie wie 
jede andere Sprache ihre Idiotismi, 
oder eigenthümliche Redensarten;85 

 
e, mais adiante, 

 
[...] quem observar sómente, que o 
genio da lingoa Portugueza he pór no 
Modo afirmativo o Verbo logo depois 
do Nominativo, e no idioma Allemaõ, 
se poem o mesmo as mais vezes no fim 
do periodo; poderà acharse no estado 
de a verter verbalmente. 

[...] wenn mann die Ordnung der 
Portugiesischen Sprache bemerkt, wo 
nämlich, in der bejahenden Art, das 
Zeitwort gleich, in der Nennendung im 
Deutschen aber mehrentheils am Ende 
der Periode stehet, so wird man fähig 
seyn, sie von Wort zu Wort zu 
übersetzen.86 

 
 Sublinhe-se nestas duas frases a expressão «genio da lingoa», uma expressão e 

um conceito que, como vimos anteriormente, são característicos do conhecimento 
linguístico do século XVIII, pelo que a lógica do saber a partir da qual se constitui 
este discurso sobre a língua portuguesa parece, sem dúvida, fundar-se nas 
perspectivas linguísticas de meados do século XVIII. Sublinhe-se ainda, na 
segunda frase, a importância que é dada ao conhecimento do «genio da lingoa», 
dele se fazendo inclusive depender a possibilidade de uma correcta e escorreita 
tradução e compreensão do português. 

 Desta diferença de perspectiva resulta uma estrutura organizativa global da 
gramática, não apenas mais simples, mas fundamentalmente mais completa que a 
de von Jung. Dividida em seis partes, ortografia, etimologia, sintaxe e prosódia 

 
85. Ibidem, pp. 8-9. 
86. Ibidem, p. 13. 
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(que inclui um suplemento sobre a ortografia do português), o autor acrescenta-
lhe ainda um quinto e um sexto capítulos a que chama respectivamente «Lavores 
da Lingoa» e «Miscellanea». 

 Para além do tratamento da problemática questão da ortografia da língua 
portuguesa no «Supplemento da Arte Portugueza»,87 uma questão actual e ainda 
polémica no Portugal da época, convirá igualmente salientar a inclusão, no 
capítulo que toma o nome de «Lavores da Lingoa», não somente do já usual 
vocabulário de português-alemão (de que adiante nos ocuparemos em pormenor), 
mas também de uma série de «Historias Moraes & Curiosas»88 (totalmente 
transcritas em português, destinadas sem dúvida ao entretenimento dos leitores e, 
simultaneamente, possibilitando a verificação, bem como o aperfeiçoamento, dos 
conhecimentos da língua portuguesa entretanto adquiridos) e de uma outra série 
de «Cartas & dictas mercantis, & moraes, & Discursos moraes»89 (destinadas ao 
público comerciante que, como se referira no início, seria o destinatário 
preferencial desta gramática), fazendo-se deste modo jus à clássica, agora tornada 
pedagógica, regra de aliar o utile ao dulce. 

 
 O sexto e último capítulo, a que se deu o nome de «Miscellanea» inclui um 

conjunto de textos (na sua grande maioria do século XVII) de autores quase 
exclusivamente portugueses onde, a par de uma descrição geográfica do país90 e 
de uma série de cartas e notícias sobre a história, usos e costumes portugueses,91 
são transcritas (em português e portanto sem qualquer tradução alemã) as 
primeiras estrofes d'Os Lusíadas, alguns poemas de Camões92 e ainda algumas 
poesias de outros autores onde, curiosamente, se inclui o próprio Meldola.93 

 
87. Ibidem, pp. 339-396. 
88. Cf. ibidem, pp. 539-546. 
89. Ibidem, pp. 547-586. 
90. Ibidem, pp. 589-595. Trata-se duma transcrição parcial de uma obra publicada em Lisboa em 

1757 (Descrição da terra ou método breve de Geografia), cujo autor, João Baptista Bonavia 
(ou Bonavie), de origem provavelmente italiana, residiu em Lisboa no tempo de Pombal. 

91. Vide Abraham MELDOLA, op. cit., pp. 595-637. Meldola transcreve aqui partes de obras de 
autores portugueses, a maioria das quais publicadas em meados do século XVII. Desses 
autores convirá destacar Francisco Rodrigues Lobo (1574?-1622?), Diogo Ferreira de 
Figueiroa (1604-1674), o Padre António Vieira (1608-1697) e o Padre Mateus Ribeiro (1620-
1693). Veja-se o Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, vol. I, Lisboa 1985. 

92. Abraham MELDOLA, op. cit., pp. 638-662. 
93. Vide ibidem, p. 668. 
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 No que diz respeito ao vocabulário português-alemão incluído nesta gramática 
convirá começar por referir que, muito embora se encontre organizado como o de 
von Jung, a partir de núcleos temáticos, parece ser bem mais completo pois os 37 
núcleos de que se compõe são constituídos por 2708 entradas (veja-se o quadro III 
do Apêndice). À semelhança ainda do que acontecia com von Jung, também aqui 
se segue uma rígida hierarquia que lembra a estrutura organizacional do mundo 
isabelino de inícios do século XVI,94 estrutura essa que rege a globalidade deste 
vocabulário, incluindo a organização interna de cada um desses núcleos 
temáticos, já que só os «Nomes Adjectivos» se apresentam ordenados 
alfabeticamente. Exemplar deste tipo de estrutura organizacional é, mais uma vez, 
o modo como estão ordenados os vocábulos que constituem o primeiro núcleo 
temático que diz respeito ao «Ceo & Ellementos»: em primeiro lugar surge 
«Deos», depois os «Anjos», em seguida os «Arcanjos», os «Santos» e os 
«Bemaventurados».95 

 Se, ao contrário do que seria legítimo esperar, não se encontram aqui 
diferenças substanciais e significativas em relação à gramática de von Jung, a 
verdade é que, após uma análise que dê o devido relevo aos núcleos temáticos que 
neste vocabulário apresentam um maior número de entradas, também essas 
diferenças não são muito significativas (veja-se o quadro IV do Apêndice). Os 
termos respeitantes à navegação (com 303 entradas) e à guerra (com 247) surgem 
igualmente em lugar de destaque, a que acresce aqui um núcleo que trata das 
«Acçoens do Homem». No entanto, este último é na realidade composto por um 
conjunto de vocábulos que von Jung indubitavelmente reuniria sob o título de 
«Collecção de Verbos», o que quer dizer que se trata de um núcleo de cunho 
eminentemente gramatical e, por conseguinte, indeterminante em termos de 
imagem do país, pelo que, tendo em conta os nossos interesses e objectivos, 
melhor será que consideremos o núcleo seguinte, «do Commercio e do que lhe 
pertence» (com 202 entradas). Assim aliás se torna evidente a omnipresença das 
intenções do autor, que desde o início apostava no comerciante como destinatário 
preferencial da sua gramática. 

 De facto, estes vocabulários parecem reflectir essencialmente as 
preocupações, interesses e objectivos dos seus autores e, muito embora em ambos 
os casos neles possamos detectar, em posição de destaque, núcleos temáticos 

 
94. Cf. E. M. W. TILLYARD, op. cit. 
95. Vide Abraham MELDOLA, op. cit., p. 436. 
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comuns (como a navegação e a guerra), isso deve-se provavelmente a 
preocupações epocais e não individuais. Estas últimas serão porventura mais 
visivelmente notórias na importância e relevo que Meldola (em consonância com 
o meio em que vive e na sequência do anunciado objectivo da sua obra) atribui ao 
comércio e von Jung (na sequência de uma actividade profissional que tem na 
saúde um elemento fundamental) à medicina. Por outro lado, convirá ainda referir 
que não se nos afigura de todo impossível considerar que a diferença e 
especificidade da realidade portuguesa de meados do século XVIII esteja de certo 
modo reflectida no destaque dado em ambas as gramáticas aos termos respeitantes 
à navegação, uma actividade corrente e importante a vários níveis na época, a que 
aqui se viriam juntar as já longas tradição e vocação portuguesas neste domínio. 
Em qualquer dos casos estas conjecturas, que pouco mais são do que meras 
hipóteses, necessitariam ainda de ser confrontadas e submetidas à prova que a 
análise dos outros vocabulários bilingues da época, de português-francês, 
português-inglês ou de português-italiano constituiria, por forma a poderem ser 
confirmadas. 

 
 Em suma, a gramática de Meldola constituindo-se ao nível de uma escrita que 

se pretende essencialmente pedagógica e assumindo uma forma dialógica, parece 
partir de um tipo de saber característico do século XVIII mas, a imagem Portugal 
por ela projectada, baseada em textos que são, na sua grande maioria, dos séculos 
XVI e XVII, surge, por isso mesmo, desactualizada, à semelhança do que 
acontecia com von Jung. A este respeito, a diferença que se nos afigura mais 
marcante entre as duas obras reside, por um lado, na não existência, aqui, do traço 
caricatural (tão característico do discurso do Major alemão) e, por outro lado, 
como vimos atrás, no facto da obra de Meldola se apresentar consideravelmente 
mais completa. 

 
 Resta por último referir que, logo após a sua publicação, estas gramáticas 

foram objecto de recensões críticas que deixam antever uma recepção 
completamente diferente, por parte do público alemão, em relação a cada um 
destes trabalhos, colhendo von Jung os louros de uma obra que adopta e aposta 
numa perspectiva sobre Portugal que parece ser predominante na Alemanha da 
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época,96 e Meldola as críticas da forma dialógica eleita para transmitir o saber da 
sua «Muttersprache» que o seu recensor aliás, prudentemente, diz não pôr em 
causa.97 

 Ora, o que também estas recensões inabalavelmente demonstram é que nos 
encontramos perante duas obras que podem ser consideradas muito mais do que 
simples gramáticas de iniciação à língua portuguesa. De facto, 
independentemente de acreditarmos, como muitos dos filósofos e gramáticos da 
época, que na língua de um povo está reflectido o seu carácter e vice-versa, a 
verdade é que estas gramáticas, sendo, como são, potenciadoras da possibilidade 
de acesso ao «interior» da realidade portuguesa, ou seja, constituindo-se como 
gramáticas da globalidade do mundo português, dos seus costumes, usos, 
organização social e linguagem, projectam, simultaneamente, uma primeira 
imagem de Portugal que se irá revelar determinante para os viajantes na medida 
em que, constitutiva do seu olhar, essa imagem irá, por certo, (pré-)determinar a 
sua percepção e apreciação da realidade portuguesa. 

 
 No que à caracterização dessa imagem diz respeito, convirá desde logo 

salientar, por um lado, que, quer no caso de von Jung, quer no caso de Meldola, se 
trata, no essencial, de uma imagem relativamente desactualizada do país e da 
realidade cultural portuguesa da época a que os autores se pretendem referir, 
desactualidade da imagem essa a que não serão porventura alheias, em primeiro 
lugar, a estrutura organizativa (que se poderá dizer próxima das primeiras 
gramáticas nacionais escritas durante os finais do século renascentista) a partir da 
qual estas obras se constituem e, em segundo lugar, as próprias fontes literárias (a 
maioria das quais portuguesas e provenientes do século XVII) que aqui se usam 
com o objectivo de proporcionar ao leitor alemão uma mais completa imagem da 
cultura e literatura portuguesas. Por outro lado, e referidas que estão as 
semelhanças fundamentais entre as imagens de Portugal veiculadas por estes dois 

 
96. Vide Friedrich NICOLAI (Hrsg.), op. cit., vol. 37, Kiel 1779, pp. 268-273. Significativamente, 

o seu recensor, como que autorizando e confirmando a perspectiva adoptada por von Jung, 
começa por referir-se (ibidem, p. 268) a um Portugal «[...] das zwar in Europa liegt, aber noch 
halb barbarisch ist, und das wir auch noch nicht besser, als die halb barbarischen Länder 
kennen». E muito embora se admita e se saliente que «Des V. Schreibart ist hin und wieder 
mit Spott und scharfem Salze gewürzt», a verdade é que, logo de seguida, se desculpabiliza o 
autor, considerando que «difficile est satyram non scribere», nomeadamente em relação a este 
país, uma vez que se entende que «In Portugall sind die gewöhnlichsten Sachen immer anders, 
als in andern Ländern» (Ibidem, p. 268). 

97. Vide Friedrich NICOLAI (Hrsg.), op. cit., vol. 74, Kiel 1787, pp. 554-556. 
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textos, restará finalmente salientar as diferenças entre ambos que, em nosso 
entender, são mais significativas: a este nível, será de sublinhar o modo e o tom 
caricatural que o discurso de von Jung invariavelmente toma (como vimos) 
sempre que se trata de retratar a especificidade da diferença portuguesa, em face 
de um tipo de discurso que, por parte de Meldola, preferencialmente procura 
explicar essa mesma diferença partindo, no entanto, dos múltiplos interesses 
comuns, semelhanças e analogias que o autor entende ver na imagem que faz das 
realidades portuguesas e alemãs da época. 
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IV. A EUROPA DA DIFERENÇA 
 

 Aqui, já no final do nosso caminho, recordemos de novo o ponto de partida, 
recapitulemos a problemática inicial. 

 Tínhamos então considerado, que, do nosso ponto de vista, a representação (e 
em particular a questão da representação da diferença) assumia um papel de 
extraordinária relevância, em virtude da sua centralidade, na literatura de viagens. 
Admitimos no início que, muito embora à representação parecesse ser inerente 
uma unidade fundamental, nela eram aparentemente discerníveis duas vertentes 
que correspondiam aos dois elementos e às duas realidades em jogo no processo 
representativo ou (se quisermos alargar o âmbito desta reflexão) no processo 
cognitivo – a do sujeito e a do objecto. 

 
 Nesse sentido e num primeiro momento, vimos, por um lado, que 
 

Por definição, a representação testemunha uma eficácia daquilo que é 
representado sobre o representante. Mas [verificámos também, por outro lado, 
que] ela é igualmente produto da actividade construtiva do sujeito [...].1 

 
 Ora, nas páginas anteriores ficaram referidas algumas das zonas que, nestas 

obras, se nos afigura poderem e deverem ser consideradas «produto da actividade 
construtiva do sujeito» e esperamos tenha ficado óbvia, pese embora a brevidade 
e especificidade desta nossa análise, a função verdadeiramente primordial que 
essas zonas desempenham na construção da imagem de Portugal. 

 Cumpre-nos então agora voltar à questão que nos propusemos inicialmente e 
perguntar, por um lado, se, partindo da representação, existe a possibilidade de 
estabelecer e determinar graus de «eficácia daquilo que é representado sobre o 
representante» e, por outro lado, indagar sobre a possibilidade de discernir, na 
relação sujeito/objecto (ou, se quisermos, representante/representado), níveis de 
homogeneidade (e portanto também de objectividade), que sejam passíveis de ser 
testemunhados pela e na representação. 

 

 
1. Fernando GIL, op. cit., p. 37. 
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 A este título convirá justamente observar que, quer em função dos problemas 
levantados na nossa reflexão inicial, quer ainda em função da análise que fizemos 
das quatro obras de que nos ocupámos, fomos sendo progressivamente levados a 
constatar que, mesmo quando se tratava de tentar descortinar o objecto (isto é, a 
objectividade) no processo representativo era inevitavelmente necessária «[...] 
uma homogeneidade entre o sujeito e o objecto, que apenas [podia] assentar sobre 
a organização da representação pelo sujeito»,2 daí que a nossa análise tenha 
procurado dar especial atenção a esta fundamental subjectividade que parece ser 
inerente a todo o acto cognitivo, subjectividade essa onde afinal todo este 
processo parece, de facto, encontrar a sua unidade original. 

 Por outro lado, se a homogeneidade entre sujeito e objecto só pode assentar na 
organização a que o sujeito (isto é, a subjectividade) submete a representação, 
então, não podemos deixar de notar que qualquer tipo de conhecimento (mesmo o 
científico) longe de se fundar e ter como requisito essencial a objectividade, 
assenta isso sim na intersubjectividade, ou seja, no consenso entre os sujeitos 
àcerca de um mesmo objecto. Aliás, também na literatura de viagens verificámos 
na verdade não estar a lidar directamente com a «realidade» portuguesa de 
meados ou finais do século XVIII, mas sim com uma outra «realidade», 
discursiva, (re)criada pelos autores, composta por imagens (subjectivas e, 
sublinhe-se, muito pouco consensuais) de uma realidade que se diz ter sido 
experimentada e observada. 

 Neste sentido, não podemos deixar de concluir, num primeiro momento, que a 
utilização destas imagens enquanto fontes historiográficas directas terá de ser 
considerada incorrecta ou até abusiva, sempre que nessa utilização não seja 
devidamente contemplada e ponderada a complexa e intrínseca subjectividade 
das mesmas. 

 Esta posição, no entanto, muito embora se nos afigure correcta em termos 
absolutos, peca na medida em que levada ao seu extremo acabaria por retirar a 
estas obras (desse modo inutilizando-as em grande parte) os seus múltiplos 
valores documentais e informativos, literários, estéticos e culturais que elas apesar 
de tudo, como nos foi dado verificar, parecem ter. Convirá por isso reapreciar 
todas estas questões. 

 Refira-se, a este propósito, que já Platão notara que os olhos, ao mesmo tempo 
que vêem, reflectem a imagem daquilo que vêem: 

 
2. Ibidem, p. 37 (sublinhados nossos). 
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SÓCRATES: Na realidade, deves ter observado que, quando dirigimos o nosso 
olhar sobre o olho de alguém, vemos a nossa própria cara reflectir-se no orgão 
visual daquele que está à nossa frente como se fosse um espelho? Assim, naquilo 
a que precisamente chamamos pupila, não há, pois, uma imagem daquele que 
olha?3 

 
 Tornando-se duplamente visível, o objecto parece dar-se em excesso ao 

sujeito. Ora quando analisamos a representação é, muito provavelmente, essa 
imagem em excesso que encontramos. 

 Donde, se por um lado podemos deste modo constatar que «o representante é 
um duplo do representado»,4 por outro, torna-se evidente que este aspecto 
mimético da representação não se refere à totalidade da realidade do objecto, mas 
apenas à excessividade (caricatural) dessa mesma realidade. Entre outras 
implicações, esta nova perspectiva aponta também claramente para a não 
existência de um isomorfismo entre o representante e aquilo que por ele é 
representado. De resto é isso mesmo que as metáforas dizem. Elas não denotam 
uma eficácia, uma semelhança ou uma homogeneidade entre sujeito e objecto, 
mas sim, como refere Haas, uma perda e um estranhamento.5 

 É ainda essa inexistência de isomorfismo que as próprias palavras 
testemunham, essas «metáforas das coisas», no dizer de Nietzsche,6 que, entre o 
viajante e a realidade, entre o homem e o mundo, e usadas por aquele para 
descrever este, fracassam porque «não correspondem de forma nenhuma às 
entidades originais».7 

 Assim, quer a inexistência de um isomorfismo entre a palavra e a coisa a que 
ela se refere, quer ainda a característica e intrínseca subjectividade dos próprios 
processos cognitivo e representativo, desde logo nos eliminam a possibilidade de 
distinguir e determinar, pelo menos directamente, níveis de objectividade nos 
discursos. Mas, se seguirmos, como procurámos fazer, uma estratégia inversa, e 
perguntarmos pela possibilidade de discernir graus ou níveis de subjectividade 

 
3. PLATÃO, Alcibíades (132e-133a) apud Fernando GIL, op. cit., p. 65, nota 13. 
4. Fernando GIL, op. cit., p. 39. 
5. Norbert HAAS, loc. cit. in: op. cit., p. 11. Cf. também a nota 11 da Introdução e o passo a que 

ela se refere. 
6. Friedrich NIETZSCHE, O Livro do Filósofo, trad. Ana Lobo, Porto 1984, p. 93. 
7. Ibidem, p. 93. 
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nesses mesmos discursos, então podemos provavelmente, não apenas determinar 
com alguma acuidade e segurança esses níveis, como ainda, por oposição, 
delimitar as zonas que menos susceptíveis se encontram de terem sido sujeitas a 
este tipo de actividade construtiva do sujeito. 

 Dir-se-ia pois, que o que podemos eventualmente esperar ver, em termos de 
realidade do objecto, nestas imagens do Portugal de meados e finais do século 
XVIII, depois de eliminadas as zonas subjectivas e idiossincráticas de maior e 
mais evidente actividade construtiva do sujeito, são, quando muito, vestígios 
caricaturais e metafóricos dessa realidade. No entanto, este é um aspecto de 
muito relativa importância e significado nestas obras, particularmente quando 
comparado com a outra vertente que as constitui e que lhes dá forma, vertente 
subjectiva e individual8, é certo, mas que é simultaneamente testemunho dos 
interesses, motivações, preferências e gostos de uma época. 

 Olhadas a partir desta perspectiva, o que estas obras seguramente revelam é a 
mentalidade (social, cultural, estética e literária) europeia da época podendo, 
agora sim, neste sentido, ser consideradas importantes e mesmo imprescindíveis 
fontes historiográficas, não tanto de uma qualquer História Nacional, mas sim de 
uma História das Ideias ou das Mentalidades que à Europa, e em particular à 
Alemanha, diga respeito. 

 No que se refere à possível utilidade destas obras em termos de uma História 
Nacional, nomeadamente em termos duma História de Portugal, deve ainda 
salientar-se o potencial interesse das imagens de Portugal por elas projectadas, se 
e quando enquadradas no âmbito de uma análise que se proponha fazer o 
inventário das imagens de Portugal, da sua produção e da sua recepção no 
estrangeiro. 

 Valerá a pena referir a este respeito que nas obras aqui tratadas parece ser 
clara a existência de duas vertentes, em torno das quais essas imagens 
tendencialmente se organizam e se constituem. 

 

 
8. De facto, como observa Michael Harbsmeier («Reisebeschreibungen als mentalitätsgeschicht-

liche Quellen: Überlegungen zu einer historisch-anthropologischen Untersuchung frühneu-
zeitlicher deutscher Reisebeschreibungen» in: Antoni MACZAK/Hans Jürgen TEUTEBERG 
(Hrsg.), Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und 
Möglichkeiten der historischen Reiseforschung, Wolfenbüttel 1982, p. 1.), «Es gibt wohl 
kaum eine Reisebeschreibung, von der nicht schon einmal behauptet worden wäre, sie sage 
mehr über ihren Verfasser aus als über die Länder und Kulturen, die sie zu beschreiben 
vorgibt». 
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 Numa dessas vertentes (onde sem dificuldade incluiremos obras como as de 
Meldola ou Link) parece haver uma particular preocupação em representar a 
especificidade da diferença portuguesa de preferência através de analogias, isto é, 
através da procura e descoberta de similitudes entre as realidades portuguesa e 
alemã (ou europeia) da época, ao mesmo tempo que claramente se opta por uma 
descrição do vivido, ou seja, da experiência de que os autores foram testemunhas 
directas em detrimento de testemunhos relatados por terceiros. Daí que estas obras 
projectem, por um lado, uma imagem globalmente positiva do país e, 
simultaneamente, pareçam indiciar um corte com as tradições literárias e culturais 
em que se inserem, uma vez que a experiência adquire nelas um papel a todos os 
títulos fundamental. 

 Na outra dessas vertentes (onde se incluem obras como as von Jung e Esther 
Bernard) observa-se uma preocupação especial em seguir motivações e tradições 
literárias, parecendo a descrição da diferença portuguesa ser apenas um mero 
pretexto para um exercício que se pretende fundamentalmente literário: as 
experiências dos autores são, muitas das vezes, intencionalmente silenciadas e a 
especificidade da diferença portuguesa é dita e explicitada através de um discurso 
que funciona contrastivamente, por oposição em relação às realidades originais e 
originárias dos autores. Fundando-se numa tradição literária a que pretendem dar 
continuidade e constituindo-se a partir duma perspectiva em que a literatura e as 
imagens do país por outros anteriormente produzidas têm um peso substancial, 
estas obras projectam, consequentemente, uma imagem globalmente negativa de 
Portugal, imagem distorcida e caricatural com a diferença portuguesa a ser dita 
por oposição e, por conseguinte, em excesso. 

 
 Por outro lado, convirá ainda notar que estas duas vertentes ou, talvez melhor, 

estas duas imagens do país, parecem ser condicionadas por uma série de factores 
que lhes determinam os graus ou níveis de conhecimento bem como o tipo de 
imagem de Portugal por elas veiculado. De entre esses factores destacaremos 
quatro que se nos afiguram particularmente óbvios e evidentes nas obras aqui 
tratadas: referimo-nos às categorias espaço e tempo, ao (des)conhecimento da 
língua portuguesa evidenciado pelos autores e a toda a problemática de índole 
profissional, estética, cultural ou social que constitui a perspectiva dos viajantes. 

 Em primeiro lugar, não nos parece oferecer qualquer dúvida de maior que a 
homogeneidade entre sujeito e objecto, e portanto também o grau de objectividade 
da representação em relação àquilo que nela está representado, é tanto maior, por 
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um lado, quanto maior for o espaço percorrido pelos viajantes no país que lhes é 
estranho e, por outro lado, quanto mais tempo esses mesmos viajantes aí 
prolonguem a sua estadia. De resto, já Link mencionava que uma curta estadia 
aliada a um conhecimento de apenas uma pequeníssima parte do território 
português (a maior parte das vezes apenas a sua capital) se reflectia, nos relatos de 
viagens, numa tendência para a generalização abusiva. 

 Em segundo lugar, vimos ainda que o factor conhecimento/desconhecimento 
da língua portuguesa parece desempenhar um papel de extraordinária importância 
durante a viagem, papel esse que inevitavelmente tem significativas repercussões 
nos relatos: por um lado, é ele que condiciona a possibilidade do viajante 
contactar com a globalidade da dimensão humana que constitui a nação 
portuguesa; por outro lado, verificámos que é ainda ele que, frequentemente, 
determina a eficácia da representação da diferença. A este nível valerá a pena, de 
novo, relembrar a obra de Link onde, como vimos, muitas das dificuldades de 
representação da diferença são superadas com o recurso aos conhecimentos que o 
autor demonstra ter da língua portuguesa. E deve igualmente sublinhar-se a 
importância que o conhecimento da língua portuguesa tem a outro nível, na 
própria (des)integração espácio-temporal dos autores: Link, ao contrário de 
Bernard, raramente se sente um estranho no meio de estranhos e, quando isso 
acontece, as causas devem ser procuradas em factores de ordem social, mental ou 
mesmo cultural. 

 Finalmente, recordemos a importância fulcral que as idiossincrasias, tanto as 
dos autores como as da época, desempenham quer, desde logo, na percepção da 
realidade portuguesa, quer ainda na representação da mesma: é certamente a 
partir delas, com elas e através delas que os viajantes percebem, reproduzem e 
recriam a realidade portuguesa que os envolve. 

 
 Estes factores, no entanto, não devem pura e simplesmente ser encarados 

(provavelmente à excepção do último) como fazendo parte duma definitiva grelha 
analítica, como constituintes duma rígida proposta metodológica a partir da qual 
se poderia aferir e avaliar com alguma segurança os níveis de subjectividade ou 
objectividade destas obras, o grau de conhecimento por elas veiculado e o tipo de 
imagem de Portugal por elas projectado. 

 Registe-se, a título de exemplo da falibilidade duma proposta deste género, 
que o discurso e o tom caricaturais detectados em Esther Bernard estão, como 
vimos, igualmente presentes em von Jung, não se desvanecendo com o 
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conhecimento da língua portuguesa evidenciado por este militar; registe-se ainda 
que esse tipo de discurso não se desvanece também, apesar daquele autor ter 
percorrido uma grande parte do país durante um espaço de tempo considerável. E 
isto porque na realidade, este género de discurso e o tom caricatural que lhe é 
característico encontram a sua base e origem numa imagem de Portugal que é 
corrente na Europa de inícios do século XVIII: referimo-nos a um tipo de imagem 
de Portugal (em sentido lato de toda a Península Ibérica) que tem, no essencial, a 
sua origem na França  da primeira metade do século XVIII, e a que não são 
alheios, entre outros, nomes como os de Montesquieu e Voltaire.9 

 
 Em suma, as imagens do Portugal de meados e finais do século XVIII 

projectadas pelos dois relatos de viagem e pelas duas gramáticas sobre os quais 
nos debruçámos, são complexas, e a sua complexidade é talvez um dos poucos 
factores comuns aos textos. 

 Elas não são apenas imagens de uma realidade portuguesa que se diz ter sido 
percebida: nelas têm desde logo um papel decisivo, como vimos, as próprias 
capacidades de percepção e representação evidenciadas pelos sujeitos; nelas têm 
ainda um papel significativo as motivações e interesses profissionais, estéticos, 
culturais e sociais característicos, quer da época em que são produzidas, quer dos 
seus autores; nelas têm finalmente um papel preponderante outras imagens, por 
outros anteriormente produzidas. 

 Imagens de imagens, que evocam e convocam outras imagens, lembram 
aqueles jogos de espelhos, autênticos aglomerados de metáforas que, reflectindo 
uma mesma imagem inicial e original, a deformam caricaturalmente, cada um 
deles de uma forma diversa, sempre que a reproduzem. Cada relato de viagem em 
Portugal parece ser como uma destas imagens-reflexo, cada imagem diferente, 
com as suas deformações próprias. Distinguir nelas, em cada uma delas, as 
realidades que lhes estão subjacentes, as realidades que lhes estão na origem, 
passará, indubitavelmente, por uma análise comparada dessas imagens. 

 
9. Veja-se Charles Secondat Baron de MONTESQUIEU, Lettres Persanes, Chronologie et préface 

de Jacques Roger, Paris 1964, em especial a carta LXXVIII; idem, De l'Esprit des Lois, 
Chronologie, introduction, bibliographie par Victor Goldschmidt, Paris 1979 (2 vols.), em 
especial o capítulo XIII do livro XXV; VOLTAIRE, Candide ou l'Optimisme, Paris s/d, em 
especial os capítulos V a VIIII. Para uma breve análise das imagens de Portugal na cultura e 
literatura francesas e das relações históricas e interculturais entre os dois países veja-se 
Daniel-Henri PAGEAUX, Imagens de Portugal na cultura francesa, Lisboa 21984. 
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 Combinar imagens-reflexo, delimitar-lhes as zonas caricaturais, as que têm 
origem nos sujeitos e as que são provocadas pela própria representação, enfim, 
jogar com os espelhos – só desse modo se poderá entrever, por momentos, um 
pouco desta Europa da diferença, só desse modo poderemos aqui reconhecer 
alguns vestígios e desvendar novos traços das realidades portuguesa, alemã e, 
mais genericamente, europeia de meados e finais do século XVIII. 
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HERDER, Johann Gottfried, Journal meiner Reise im Jahr 1769, (historisch-kritische 

Ausgabe), Hrsg. von Katharina Mommsen, Stuttgart 1983. 
 
POSSELT, Franz, Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum 

Gebrauch junger Reisender aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender 
Gelehrter und Künstler insbesondere, Leipzig 1795 (2 vols.). 

 
REICHARD, Heinrich August Ottokar, Guide des Voyageurs en Europe. Avec une carte 

itineraire de l'Europe, et une carte de la Suisse, Weimar 1793 (2 vols.). 
 
_____, Handbuch für Reisende aus allen Ständen, nebst zwey Postkarten zur großen 

Reise durch Europa, von Frankreich nach England und einer Karte von der Schweiz 
und den Gletschern von Faucigny, Leipzig 1784. 

 
STERNE, Lawrence, A Sentimental Journey through France and Italy, introd. by A. 

Alvarez, Harmondsworth 1984 [11768]. 
 
 
2.2.3. Viajantes alemães em Portugal 
 
ANÓNIMO, Reisen durch Spanien und Portugal. Zweite Abtheilung. in: ANÓNIMO, 

Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Zwei und zwan zigster Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage F. A. Schrämble. 1787. 

 
HOFFMANSEGG, J[ohann] C[enturius] Comte de/LINK, H[einrich] F[riedrich], Flore 

Portugaise ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal 
avec figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte par _____, Tomes I 
et II. A Berlin de l'imprimerie de Charles Fréderic Amelang. 1809-1820. 

 
TILESIUS, W[ilhelm] G[ottfried], «Nachtrag zur Berichtigung einzelner Ansichten in dem 

Gemälde von Lissabon und einzelne Fragmente eines Augenzeugen zur Kenntniß dieser 
Hauptstadt hinzugefügt von ____» in: ANÓNIMO [=CARRÈRE, Joseph-Barthélémy-
François], Neuestes Gemälde von Lissabon. Bei karl Wilhelm Küchl, Leipzig 1799 (pp. 
321-504).  

 
 
 
2.2.4. Outros relatos de viagem em Portugal 
 
ANDERSEN, Hans Christian, Reisebilder aus Spanien und Portugal, Leipzig/Weimar 

1988. 
 

Tradução portuguesa:  
Uma Visita em Portugal em 1866, trad. e notas Silva Duarte, Lisboa 21984. 
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ANÓNIMO, Abrégé de l'Histoire générale des Voyages faits en Europe, contenant Ce qu'il 
y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs 
ont pénétré; les Moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts et Sciences, 
Commerce, Manufactures; enrichie de Cartes géographiques et de figures. Par le 
Continuateur de l'Abrégé de l'Histoire généra le des Voyages fait par la Harpe. A 
Paris, chez Montardier, Libraire, Tomes IX (1805), X (1804). 

 
ANÓNIMO [=CARRÈRE, Joseph-Barthélémy-François], Voyage en Portugal, et 

particulièrement à Lisbonne, ou tableau moral, civil, politi que, physique et religieux 
de cette capitale, etc. etc.; suivi de plusieurs lettres sur l'état ancien et actuel de ce 
Royaume. Chez Deterville, libraire, Paris 1798. 

 
Tradução alemã: 
Neuestes Gemälde von Lissabon. Bei Karl Wilhelm Küchl, Leipzig 1799. 
 
Tradução portuguesa: 
Panorama de Lisboa no ano de 1796, trad., pref. e notas de Castelo Branco Chaves, Lisboa 

1989. 
 
BARETTI, Joseph, Reisen von London nach Genua durch England, Portugal, Spanien und 

Frankreich, von _____. Aus dem Englischen. 2 Theile, bey Caspar Fritsch, Leipzig 
1772. 

 
Tradução portuguesa da versão italiana: 
Cartas de Portugal, trad. pref. e notas de Maria E. M. F. Ponce de Leão, Coimbra 1970. 

(Separata da Revista da Universidade de Coimbra, vol. XXI, pp. 331-515). 
 
CROKER, Richard, Travels through Several Provinces of Spain and Portugal, &c. by 

_____, Esq., Printed for the Author, London 1799. 
 
DALRYMPLE, William, Travels through Spain and Portugal, in 1774; with a short 

account of the Spanish Expedition against Algiers, in 1775: By Major _____, Printed 
for J. Almon, London MDCCLXXVIII [1778]. 

 
DIOS, Ángel Marcos de (org.), Escritos de Unamuno sobre Portugal. Estudio, 

recopilación y notas de _____, Paris 1985. 
 
MURPHY, James, Travels in Portugal; through the Provinces of Entre Douro E Minho, 

Beira, Estremadura, and Alem Tejo, In the Years 1789 and 1790. Consisting of 
Observations on the Manners, Cus toms, Trade, Public Buildings, Arts, Antiquities, &c. 
of that Kingdom. By _____, Architect. Illustrated with Plates. Printed for A. Strahan 
and T. Cadell Jun. and W. Davies (Sucessors to Mr. Cadell), London 1795. 

 
Tradução alemã: 
Reisen durch Portugal in den Jahren 1789-1790, aus dem Englischen übersetzt, in: 

SPRENGEL, Mathias Christian, Auswahl der besten ausländischen, geographischen und 
statistischen Nachrichten zur Aufklärung der Völker und Länderkunde von _____, sechster 
Band, in der Rengerschen Buchhandlung, Halle 1796. 

 
RUDERS, Carl Israel, Viagem em Portugal. 1798-1802, trad. António Feijó, pref. e notas 

de Castelo Branco Chaves, Lisboa 1981. 
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TWISS, Richard, Travels through Portugal and Spain, In 1772 and 1773 by _____, Esq., 
F.R.S. With Copper-Plates and an Appendix. Printed for the Author, London 
MDCCLXXV [1775]. 

 
 
2.2.5. Literatura Crítica 
 
BALBI, Adrien, Essai Statistique sur le Royaume de Portugal et d'Algarve, comparé aux 

autres États de l'Europe, et suivi d'un coup d'oeil sur l'état actuel des sciences, des 
lettres, et des beaux arts, parmi les Portugais des deux hemisphères, par _____, Rey et 
Gravier Libraires, Paris 1822 (2 vols.). 

 
BRANCO, Manuel Bernardes, Portugal e os estrangeiros. Obra dividida em quatro partes 

contendo os seguintes assumptos: I Diccionario dos escriptores estrangeiros, que 
escreveram obras consagradas a Portugal ou a assumptos portuguezes, com a 
tradução dos trechos mais notáveis d'essas obras; II Diccionario das obras 
portuguesas vertidas em linguas estrangeiras; III Noticia dos portugueses que no 
estrangeiro se distinguiram nas lettras, e resenha das obras portuguezas reimpressas 
nos paizes estrangeiros; IV Noticia das recordações e monumentos existentes em 
diversas partes do mundo, construidos por portugueses, ou erigidos em honra d'elles. 
Adornada de nove retratos. Estudos de _____, da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa. Livraria de A. M. Pereira, Imprensa Nacional, Lisboa 1879-1895 (4 Tomos em 
3 vols.). 

 
CHAVES, Castelo Branco, Os livros de viagens em Portugal no século XVIII e a sua 

projecção europeia, Lisboa 1977. 
 
DUPONCHEL, Aug., «Introduction» in: _____(ed.), Nouvelle Biblio thèque des Voyages 

Anciens et Modernes, contenant la relation complète ou analysée des voyages de 
Christophe Colomb, Fernand Cortez, Pizarre, Anson, Byron, Bougainville, Cook, La 
Peyrouse, Bruce, Levaillant, Mungo-Park, Burkhardt, Fraser, Richard et John Lander, 
Basil-Hall, Caillé, Ross, Baudin, Duperrey, Freycinet, Choiseuil-Gouffier, Pouqueville, 
Klaproth, Dumont-d'Urville, etc., etc. Ouvrage illustré de 100 magnifiques planches 
gravées sur acier, représentant les scènes les plus variées de la vie des différents 
peuples, telles que leurs com bats, jeux, divertissements, cérémonies religieuses, etc. et 
accompagné de 5 belles cartes géographiques coloriées. 12 forts vol. in-8o, imprimmés 
par MM. Firmin Didot Frères. Tome Premier. Chez P. Duménil, Éditeur, Paris [1841]. 

 
FIGUEIREDO, António Leitão de, Herculano e Döllinger. (Contribuição para o estudo das 

relações literárias luso-alemãs), Coimbra 1938. 
 
FLASCHE, Hans, Coimbra na opinião alemã, Coimbra 1938. 
 
JACOB, Ernst Gerhard, Der Deutsche in Portugal und Spanien. Für Volk und Jugend 

bearbeitet von _____, Langensalza/Berlin/Leipzig [1935]. 
 
KAYSER, Wolfgang, Die iberische Welt im Denken J. G. Herders, Ibero-Amerikanische 

Studien des Ibero-Amerikanischen Institut Hamburg, Nr. 17, Hamburg 1945. 
 
MACHADO, Álvaro Manuel/PAGEAUX, Daniel-Henri, Literatura Portuguesa, Literatura 

Comparada e Teoria da Literatura, Lisboa 1981. 
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MACHADO, Augusto Reis/AZEVEDO, Pedro, «Hábitos e costumes dos portugueses 

segundo os estrangeiros» in: Revista Lusitana. Arquivo de estudos filologicos e 
etnologicos relativos a Portugal. Dirigido por J. Leite de Vasconcellos, vol. XXIV, nºs 
1 a 4 (1921/22), Lisboa 1922 (pp. 35-188). 

 
MADUREIRA, Nuno Luís, «Viajantes Estrangeiros no Portugal do século XVIII: o caso do 

Duc du Chatelet» in: Prelo, nº 9, Outubro/Dezembro 1985, Lisboa 1985 (pp. 89-98). 
 
OPITZ, Alfred, «Lisboa: de longe, se faz perto. Esquemas de «Aproximação» na 

Literatura de Viagens dos Séculos XVIII e XIX» in: O Imaginário da Cidade. 
Compilação das comunicações apresentadas no Colóquio sobre o Imaginário da 
Cidade realizado em Outubro de 1985, Lisboa 1989 (pp. 235-247). 

 
RECKERT, Stephen/CENTENO, Yvette K. (org.), A viagem 'entre o real e o imaginário', 

Lisboa 1983. 
 
SALES, P. Ernesto Augusto Pereira, O Conde de Lippe em Portugal, Vila Nova de 

Famalicão 1936. 
 
STRASEN, E. A./GÂNDARA, Alfredo, Oito Séculos de História Luso-Alemã, Berlim 1944. 
 
 
 
2.3. A PROBLEMÁTICA DA LINGUAGEM 
 
2.3.1. Questões Teóricas 
 
AISSEN, Judith/HANKAMER, Jorge, «Gramática» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. 

Linguagem-Enunciação, trad. Inês S. Duarte, Lisboa 1984 (pp. 209-250). 
 
ARNAULD, Antoine/NICOLE, Pierre, La Logique ou l'Art de Penser, contenant, outre les 

règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. 
Introd. Louis Marin, Paris 1970 [de acordo com a 5ª ed. de 1683]. 

 
BARTHES, Roland/HAVAS, Roland, «Escuta» in: Enciclopédia Einaudi volume 11. 

Oral/Escrito-Argumentação, trad. Teresa Coelho, Lisboa 1987 (pp. 137-145). 
 
BELO, Fernando, Linguagem e Filosofia. Algumas questões para hoje, Lisboa 1987. 
 
BUESCU, Maria Leonor Carvalhão, Babel ou a Ruptura do Signo. A gramática e os 

gramáticos Portugueses do século XVI, Lisboa 1984. 
 
_____, A língua portuguesa, espaço de comunicação, Lisboa 1984. 
 
_____, Gramáticos portugueses do século XVI, Lisboa 1978. 
 
_____, O Estudo das Línguas Exóticas no Século XVI, Lisboa 1983. 
 
CASSIRER, Ernst, Philosophie der Symbolischen Formen 1. Die Sprache, Darmstadt 

81985 [de acordo com a 2ª ed. de 1953]. 
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CHOMSKY, Noam, «Linguagem» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. Linguagem-

Enunciação, trad. Francisca Xavier, Lisboa 1984 (pp. 11-56). 
 
_____, Language and Mind. Enlarged Edition, San Diego/New 

York/Chicago/Washington D.C./Atlanta/London/Sydney/Toronto 1972. 
 
CLARA, Fernando, «Linguagem e Política» in: Runa. Revista portuguesa de estudos 

germanísticos, nº 4/1985, Lisboa 1985 (pp. 139-161). 
 
CRUZ, Maria Teresa, «Língua e Nação» in: Prelo, nº 9, Outubro/Dezembro 1985, Lisboa 

1985 (pp. 35-44). 
 
DUCROT, Oswald, «Referente» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. Linguagem-

Enunciação, trad. Lurdes Guinote, Lisboa 1984 (pp. 418-438). 
 
EDWARDS, John, «Language and Nationalism» in: _____, Language, Society and 

Identity, 1985 (pp. 23-46). 
 
GIL, Fernando, Mimésis e Negação, Lisboa 1984. 
 
HERDER, Johann Gottfried, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Hrsg. von Hans 

D. Irmscher, Stuttgart 1966. 
 

Tradução portuguesa: 
Ensaio sobre a Origem da Linguagem, trad. de José M. Justo, Lisboa 1987. 

 
_____, Sprachphilosophische Schriften. Aus dem Gesamtwerk ausgewählt, mit einer 

Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Erich Heintel, Hamburg 1975. 
 
GASSET, Ortega y, El hombre y la gente, Madrid 21981 [11957]. 
 
JACOB, André, Genèse de la Pensée Linguistique, Paris 1973. 
 
LEPSCHY, Giulio, «Léxico» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. Linguagem-Enunciação, 

trad. Luíz F. Duarte, Lisboa 1984 (pp. 156-178). 
 
NIETZSCHE, Friedrich, O Livro do Filósofo, trad. Ana Lobo, Porto 1984. 
 
PLATÃO, Crátilo. Diálogo sobre a justeza dos nomes, versão do grego, prefácio e notas 

por Dias Palmeira, Lisboa 1963. 
 
_____, Teeteto ou da Ciência, trad. pref. e notas Fernando Melro, Lisboa s/d. 
 
ROSIELLO, Luigi, «Língua» in: Enciclopédia Einaudi volume 2. Linguagem-Enunciação, 

trad. Graça M. Vicente, Lisboa 1984 (pp. 83-131). 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre 

os homens, trad. M. Campos, Lisboa 1976 [11755]. 
 
_____, Ensaio sobre a origem das línguas, trad. Fernando Guerreiro, Lisboa 1981. 
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SCHAFF, Adam, Linguagem e Conhecimento, trad. da versão francesa Manuel Reis, 
Coimbra 1974. 

 
VASCONCELLOS, J. Leite de, Esquisse d'une Dialectologie Portugaise, Lisboa 31987 [fac-

simile da 1ª ed.: Paris 1901]. 
 
_____, «A filologia Portuguesa: Esbôço histórico» in: _____, Opúsculos IV, Coimbra 

1931 (pp. 840-915). 
 
_____, «Linguagens fronteiriças de Portugal e Hespanha» in: Revista Lusitana. Archivo 

de estudos philologicos e ethnologicos relativos a Portugal. Dirigidos por J. Leite de 
Vasconcellos, vol. VII (1902), Lisboa 1902 (pp.133-145). 

 
WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. 

Philosophische Untersuchungen in: _____, Werkausgabe Band I, Frankfurt am Main 
1984. 

 
_____, Philosophische Grammatik, hrsg. von Rush Rhees, Frankfurt am Main 1988. 
 
ZGUSTA, Ladislav (Hrsg.), Probleme des Wörterbuchs, Darmstadt 1985. 
 
 
2.3.2. Obras do séc. XVIII 
 
2.3.2.1. Gramáticas portuguesas 
 
ANÓNIMO, Compendio da Grammatica Portugueza para Instrucção da Mocidade. 

Lisboa, Na Typografia Rollandiana. 1804. 
 
ANÓNIMO [=FONSECA, Pedro José da], Rudimentos da Grammatica Portu gueza, 

Cómmodos à instrucção da Mocidade, e confirmados com selectos exemplos de bons 
Autores. Lisboa, Na Off. de Simão Thadeo Ferreira. MDCCLXXXXIX [1799]. 

 
ARGOTE, Jeronymo Contador de, Regras da Lingua Portugueza, espelho da Lingua 

Latina, Ou disposição para facilitar o ensino da Lingua Latina pelas regras da 
Portugueza, dedicada ao Principe de Portugal Nosso Senhor, pelo Padre Dom _____, 
Muyto acrescentada, e correcta. Segunda impressão. Lisboa Occidental, na Officina da 
Musica, MDCCXXV [1725]. 

 
BARBOZA, Jeronymo Soares, As duas Linguas, ou Grammatica Philosophica da Lingua 

Portugueza, comparada com a Latina, Para Ambas se aprenderem ao mesmo tempo. 
Por _____, Coimbra. Real Impressão da Universidade 1807. 

 
_____, Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza ou Principios da Grammatica 

Geral applicados à nossa linguagem por _____, setima edição, Lisboa, Typographia da 
Academia Real das Sciencias 1887 [1ª ed.: Coimbra 1822; Ms.: Coimbra 24/06/1803]. 

 
LOBATO, António José dos Reis, Arte da Grammatica da Lingua Portugueza composta, e 

offerecida ao Illmo e Excmo Senhor Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquez de 
Pombal. Pelo Bacharel _____. Segunda Impressão. Lisboa na Regia Officina 
Typografica, 1788 [11771]. 
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ROBOREDO, Amaro de, Methodo Grammatical para todas as Linguas. Consta de tres 

partes. 1.Grammatica exemplificada na Portuguesa, & Latina. 2.Copia de Palavras 
exemplificada nas Latinas, artificio experimentado para entender Latim em poucos 
meses. 3.Frase exemplificada na Latina, em que se exercitão as syntaxes ordinarias, & 
collocação rhetorica, como mostra a 3. & 4. folha. Autor _____. Em Lisboa por Pedro 
Craesbeeck. anno 1619. 

 
 
2.3.2.2. Gramáticas portuguesas para estrangeiros 
 
ANÓNIMO, Grammatica Anglo-Lusitanica: Or a short and Compendious System of an 

English and Portugueze Grammar. Containing All the most Useful and Necessary 
Rules of the Syntax, and Construction of the Portugueze Tongue. Together with some 
Useful Dialogues and Colloquies, agreable to common Conversation. With a Voca 
bulary of Useful Words in English and Portugueze. Designed for, and fitted to all 
Capacities, and more especially such whose Chance or Business may lead them into 
any part of the World where that Language is used or esteemed. Lisboa. Na Officina de 
Miguel Manescal, Impressor do Santo Officio. Anno de 1705. 

 
ANÓNIMO, Grammatica Lusitano-Anglica: or an English and Portuguese Grammar, 

containing the Declensions, Conjugations, Rules of the Syntax, Etymology, Prosodie, 
and Accenting of the Portuguese Language. Also a Vocabulary, and Dialogues on the 
most common Ocurrences in Life. With All Instructions necessary to learn this 
Language with Ease, and in a little Time. To which is added, A Compendious 
Instruction of the English Tongue, for the Benefit of the Portuguese, who have a mind 
to learn English. London, Printed for F. Fayram and W. Meadows. MDCCXXXI [1731]. 

 
LIMA, Luís Caetano de, Grammaire Françoise et Portugaise. Avec des remarques tres 

necessaires pour l'usage de l'une et de l'autre langue. A la Haye, Chez Adrian 
Moetjens. MDCCXII [1712]. 

 
von REINHARDSTOETTNER, Carl, Grammatik der Portugiesischen Sprache auf Grundlage 

des Lateinischen und der Romanischen Sprachvergleichung. Bearbeitet von _____. 
Karl J. Trübner, Straßbourg/ London 1878. 

 
TRANSTAGANO, Anthony Vieyra, A new portuguese grammar. The heighth edition, 

carefully revised and greatly improved. London; Printed for F. Wingrave, in the Strand. 
81811. 

 
 
2.3.3. Literatura Crítica 
 
CARDIM, Luís, Gramáticas anglo-castelhanas e castelhano-anglicas (1586-1828), 

Coimbra 1931. 
 
_____, «Portuguese-English Grammarians and the History of English Sounds» in: _____, 

Estudos de Literatura e de Lingüística, Porto 1929 (pp. 159-205). 
 
CERTEAU, Michel de/JULIA, Dominique/RAVEL, Jacques, Une politique de la langue. La 

Révolution française et les pâtois: L'enquête de Grégoire, Paris 1986 [11975]. 
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CHOMSKY, Noam, Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist 

Thought, Laham/New York/London [11966]. 
 
CHRISTMANN, Hans Helmut, «Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der 

Sprache» in: Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 
1966. Nr. 7, Mainz 1967 (pp. 441-469). 

 
_____, «Neue Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der Sprache: 'Praktische' 

Anwendungen in Frankreich und Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts» in: 
TRABANT, J. (Hrsg.), Logos Semantikos: studia linguistica in honorem Eugenio 
Coseriu, vol. I, Berlin/New York/Madrid 1981 (pp.85-97). 

 
COSERIU, Eugenio, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur 

Gegenwart. Eine Übersicht, Teil I, II, Tübingen [Teil I: 1975; Teil II: 1972]. 
 
ETTINGER, Stefan, «Friedrich Diez und die Anfänge des Portu giesischunterrichts im 

deutschsprachigen Raum» in: Leipziger Romanistische Beiträge, Hrsg. von K. 
Bochmann, M. Perl und G. Wotjak, Leipzig 1988 (pp. 11-31). 

 
FOUCAULT, Michel, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris 

1986 [11966]. 
 
JUSTO, José M. (org.), Ergon ou Energeia – Filosofia da Linguagem na Alemanha (Sécs. 

XVIII e XIX), Lisboa 1986. 
 
SCHEER, Brigitte/WOHLFART, Günter (Hrsg.), Dimensionen der Sprache in der 

Philosophie des Deutschen Idealismus, Würzburg 1982. 
 
WOHLFART, Günter, Denken der Sprache: Sprache und Kunst bei Vico, Hamman, 

Humboldt und Hegel, München 1984. 
 
 
3. BIBLIOGRAFIAS, DICIONÁRIOS E ENCICLOPÉDIAS 
 
Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von 

Bayern, herausgegeben durch die historische Comission bei der Königl. Akademie der 
Wissenschaften. Berlin 1967-1971 (55 vols. + Reg.). 

 
BLUTEAU, Raphael, Supplemento ao Vocabulario Portuguez, e Latino, que acabou de 

sahir a luz, anno de MDCCXXI. Dividido em outo volumes dedicados ao Magnifico Rey 
de Portugal, D. João V. Parte II. pelo Padre D.______. Lisboa Occidental, na 
Patriarcal Officina da Musica Anno de MDCCXXVIII [1728]. 

 
Catálogo da Livraria Duarte de Sousa. I – Séculos XV a XVIII; II – Séculos XIX e XX. 

Lisboa 1974-1972 (2 vols.). 
 
CHAGAS, Manuel Pinheiro (org.), Diccionario Popular, Historico, Geo graphico, 

Mythologico, Biographico, Artistico, Bibliographico e Litterario, dirigido por ____, 
Lisboa 1880. 
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Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, vol. I, org. Instituto Português do Livro, 
coordenação de Eugénio Lisboa, Lisboa 1985. 

 
Das Gelehrte Teutschland oder Lexicon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller, 

Angefangen von Georg Christoph Hamberger. Fortgesetzt von Johann Georg Meusel. 
Fünfte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. Lemgo im Verlage der 
Meyerschen Buchhandlung 1796-1834 (23 vols. + supl.).  

 
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifftums (GV) 1700-1910. Bearbeitet unter 

der Leitung von Peter Geils und Willy Gorzny. Bibliographische und redaktionelle 
Beratung: Hans Popst und Rainer Schöller, München/New York/London/Paris 1979-
1987 (160 vols. + 1 supl.). 

 
GORZNY, Willy (Hrsg.), Deutscher Biographischer Index, hrsg. von _____. Bearbeitet 

von Hans-Albrecht Koch, Uta Koch und Angelika Koller, München/London/New 
York/Oxford/Paris 1986 (4 vols.). 

 
JACOB, Ernst Gerhard, Deutschland und Portugal. Ihre kulturellen Beziehungen, 

Rückschau und Ausblick. Eine Bibliographie von _____. Leiden 1961. 
 
KAYSER, Christian Gottlob, Bücher Lexicon 1750-1832, 2er Abdruck, Graz 1969 (6 vols. 

+ 1 supl.). 
 
Lexicon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für 

hamburgische Geschichte, ausgearbeitet von Hans Schröder. Fortgesetzt von C. R. W. 
Klose, Fünfter Band. Maack-Pauli. Auf Kosten des Vereins. In Comission bei W. 
Mauke's Söhnen, Hamburg 1870. 

 
MACHADO, Augusto Reis, «Catálogo Bibliographico das obras estrangeiras sobre 

Portugal existentes na Biblioteca Nacional» in: Anais das Bibliotecas e Arquivos, 
revista trimestral de bibliografia, bibliologia, bibliotecografia, arquivologia etc., vol. I: 
nºs 3 e 4; vol. II: nºs 5, 6, 7 e 8; vol. III: nºs 9, 10 e 11, Lisboa 1920-1922. 

 
Metzler-Literatur-Lexicon, Stichwörter zur Weltliteratur. Hrsg. von Günther und Irmgard 

Schweikle, Stuttgart 1984. 
 
MEUSEL, Johann Georg, Lexicon der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 

Schriftsteller, Hildesheim 1967-1968 (15 vols.) [fac-simile da edição de Leipzig, 1802-
1816]. 

  
NÚCLEO de Estudos de Linguística Contrastiva da Faculdade de Ciên cias Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Biblio grafia de Linguística Portuguesa, 
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APÊNDICE 

 
QUADRO I – JOHANN ANDREAS VON JUNG 
 

DESIGNAÇÃO Nº de  
Entradas 

% 
TOTAL 

 1 Hemispherio Superior 56 2.99% 
 2 Hemispherio inferior 43 2.30% 
 3 Dignidades Ecclesiasticas 28 1.50% 
 4 Dignidades Seculares 16 0.86% 
 5 Do Tempo 34 1.82% 
 6 Mezes e Dias 19 1.02% 
 7 Festas do anno 23 1.23% 
 8 Partes de huma Cidade 28 1.50% 
 9 Partes de hum Edificio 41 2.19% 
10 Ornato de huma casa 27 1.44% 
11 Partes do homem 74 3.96% 
12 Qualidades do corpo e seus defeitos 27 1.44% 
13 Adorno do homem 49 2.62% 
14 Adorno de mulher 28 1.50% 
15 Graos de Parentesco 44 2.35% 
16 Idades, Estados, Condições differentes 34 1.82% 
17 Artes liberaes * 20 1.07% 
18 Officios mechanicos * 51 2.73% 
19 Nomes de Nações * 27 1.44% 
20 Varios Estados e Cidades 52 2.78% 
21 Côres 14 0.75% 
22 Metaes e Mineraes 12 0.64% 
23 Aves * 43 2.30% 
24 Animaes quadrupedes * 53 2.83% 
25 Peixes * 25 1.34% 
26 Insectos * 15 0.80% 
27 Arvores * 33 1.76% 
28 Frutas * 22 1.18% 
29 Arbustas * 12 0.64% 
30 Ortaliças e outras Plantas * 36 1.93% 
31 Flores * 15 0.80% 
32 Cheiros * 12 0.64% 
33 Nomes pertencentes a Estudo 43 2.30% 
34 Termos pertencentes a Jogos 43 2.30% 
35 Virtudes * 25 1.34% 
36 Vicios * 30 1.60% 
37 Termos pertencentes à Medecina * 82 4.39% 
38 Termos militares 149 7.97% 
39 Termos nauticos 75 4.01% 
40 Collecção de Verbos 206 11.02% 
41 Nomes Adjectivos * 204 10.91% 

TOTAL ENTRADAS: 1870  
*: ordem alfabética 
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QUADRO II – JOHANN ANDREAS VON JUNG 
 

DESIGNAÇÃO Nº de  
Entradas

% 
TOTAL 

40 Collecção de Verbos 206 11.02% 
41 Nomes Adjectivos * 204 10.91% 
38 Termos militares 149 7.97% 
37 Termos pertencentes à Medecina * 82 4.39% 
39 Termos nauticos 75 4.01% 
11 Partes do homem 74 3.96% 
 1 Hemispherio Superior 56 2.99% 
24 Animaes quadrupedes * 53 2.83% 
20 Varios Estados e Cidades 52 2.78% 
18 Officios mechanicos * 51 2.73% 
13 Adorno do homem 49 2.62% 
15 Graos de Parentesco 44 2.35% 
33 Nomes pertencentes a Estudo 43 2.30% 
 2 Hemispherio inferior 43 2.30% 
23 Aves * 43 2.30% 
34 Termos pertencentes a Jogos 43 2.30% 
 9 Partes de hum Edificio 41 2.19% 
30 Ortaliças e outras Plantas * 36 1.93% 
 5 Do Tempo 34 1.82% 
16 Idades, Estados, Condições differentes 34 1.82% 
27 Arvores * 33 1.76% 
28 Vicios * 30 1.60% 
 8 Partes de huma Cidade 28 1.50% 
 3 Dignidades Ecclesiasticas 28 1.50% 
14 Adorno de mulher 28 1.50% 
12 Qualidades do corpo e seus defeitos 27 1.44% 
19 Nomes de Nações * 27 1.44% 
10 Ornato de huma casa 27 1.44% 
25 Peixes * 25 1.34% 
35 Virtudes * 25 1.34% 
 7 Festas do anno 23 1.23% 
28 Frutas * 22 1.18% 
17 Artes liberaes * 20 1.07% 
 6 Mezes e Dias 19 1.02% 
 4 Dignidades Seculares 16 0.86% 
31 Flores * 15 0.80% 
26 Insectos * 15 0.80% 
21 Côres 14 0.75% 
32 Cheiros * 12 0.64% 
29 Arbustas * 12 0.64% 
22 Metaes e Mineraes 12 0.64% 
*: ordem alfabética 
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QUADRO III – ABRAHAM MELDOLA 
 

DESIGNAÇÃO Nº de  
Entradas 

% 
TOTAL 

 1 Ceo & Ellementos 38 1.40% 
 2 Tempo 31 1.14% 
 3 Dias da Semana 7 0.26% 
 4 Mezes e dias Santos 35 1.29% 
 5 Igreja e Dignidades ecclesiasticas 59 2.18% 
 6 Nome das Cousas que Geralmente se comem 15 0.55% 
 7 pertencente ao Serviço de huma Meza 30 1.11% 
 8 palavras ou nomes de Comer e beber 77 2.84% 
 9 Que se assão 79 2.92% 
10 o que se usa em dias de peixe ou de Jejum 58 2.14% 
11 o que se usa para temperar a Comida 28 1.03% 
12 o que se usa para Salada 7 0.26% 
13 O que se usa sobre a Meza 40 1.48% 
14 das Arvores e Arbustos 28 1.03% 
15 dos reptiles & animaes amphibios 15 0.55% 
16 dos Insectos 27 1.00% 
17 os Graos de Parentesco 50 1.85% 
18 Differentes generos de estado de hum homem 96 3.55% 
19 Moradores de huma Cidade 60 2.22% 
20 Cinco sentidos e as partes do Corpo humano 91 3.36% 
21 dos Vestidos 76 2.81% 
22 doze signos celestes 12 0.44% 
23 da casa & seu pertencente 122 4.51% 
24 das Cores 30 1.11% 
25 das Bestas 112 4.14% 
26 das cousas do Campo 108 3.99% 
27 pertencente a guerra 247 9.12% 
28 da Navegaçam 303 11.19% 
29 do Commercio e do que lhe pertence 202 7.46% 
30 da moeda ou Dinheiro Portuguez 15 0.55% 
31 dos Metaes & Mineraes 12 0.44% 
32 do pertencente a o estudo 36 1.33% 
33 do pertencente ao Jogo 43 1.59% 
34 dos Numeros 64 2.36% 
35 das virtudes e dos Viços 55 2.03% 
36 das Acçoens do Homem 206 7.61% 
37 Nomes Adjectivos * 194 7.16% 

TOTAL ENTRADAS: 2708  
*: ordem alfabética  
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QUADRO IV – Abraham MELDOLA 
 

DESIGNAÇÃO Nº de  
Entradas

% 
TOTAL 

28 da Navegaçam 303 11.19% 
27 pertencente a guerra 247 9.12% 
36 das Acçoens do Homem 206 7.61% 
29 do Commercio e do que lhe pertence 202 7.46% 
37 Nomes Adjectivos * 194 7.16% 
23 da casa & seu pertencente 122 4.51% 
25 das Bestas 112 4.14% 
26 das cousas do Campo 108 3.99% 
18 Differentes generos de estado de hum homem 96 3.55% 
20 Cinco sentidos e as partes do Corpo humano 91 3.36% 
 9 Que se assão 79 2.92% 
 8 palavras ou nomes de Comer e beber 77 2.84% 
21 dos Vestidos 76 2.81% 
34 dos Numeros 64 2.36% 
19 Moradores de huma Cidade 60 2.22% 
 5 Igreja e Dignidades ecclesiasticas 59 2.18% 
10 o que se usa em dias de peixe ou de Jejum 58 2.14% 
35 das virtudes e dos Viços 55 2.03% 
17 os Graos de Parentesco 50 1.85% 
33 do pertencente ao Jogo 43 1.59% 
13 O que se usa sobre a Meza 40 1.48% 
 1 Ceo & Ellementos 38 1.40% 
32 do pertencente a o estudo 36 1.33% 
 4 Mezes e dias Santos 35 1.29% 
 2 Tempo 31 1.14% 
 7 pertencente ao Serviço de huma Meza 30 1.11% 
24 das Cores 30 1.11% 
14 das Arvores e Arbustos 28 1.03% 
11 o que se usa para temperar a Comida 28 1.03% 
16 dos Insectos 27 1.00% 
30 da moeda ou Dinheiro Portuguez 15 0.55% 
15 dos reptiles & animaes amphibios 15 0.55% 
 6 Nome das Cousas que Geralmente se comem 15 0.55% 
22 doze signos celestes 12 0.44% 
31 dos Metaes & Mineraes 12 0.44% 
12 o que se usa para Salada 7 0.26% 
 3 Dias da Semana 7 0.26% 
*: ordem alfabética 
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