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Resumo 

Partindo de uma reflexão em torno da história atlântica como espaço transnacional por 

onde circulavam súbditos das várias nações europeias, pretendo reler os relatos 

produzidos por viajantes que tocaram o litoral brasileiro por curto período de tempo 

com o objectivo de perceber as imagens do Império Português – e muito 

particularmente do Brasil – através de um prisma externo e compreender como estes 

indivíduos relataram os portugueses e os luso-brasileiros na colónia.  

Através desta literatura de viagens, os viajantes registavam e disseminavam a 

informação que recolhiam acerca das sociedades coloniais estabelecidas nas margens 

do Atlântico Sul e dos comportamentos de portugueses e luso-brasileiros em função 

de princípios-base que eram os seus, exagerando, nalguns casos, as diferenças 

culturais observadas. Esta releitura permite avaliar as diferenças entre uma Europa 

constituída por nações, reinos e impérios, que distinguia do restante continente uma 

Europa Mediterrânea formada por povos ibéricos diferenciados dos outros europeus.  

 Importa ainda considerar que os contactos pontuais resultantes destas viagens que se 

destinavam a outros locais que não o Brasil quando difundidos através de registos 

visuais e textuais podiam ter repercussões desproporcionadas e insuspeitadas, 

influenciando o imaginário e a mentalidade europeias. Estes relatos contribuíram para 

conferir a Portugal e ao seu império características especificas que o aproximavam da 

Espanha e o distanciavam do resto da Europa, que, no período em análise, se pautava 

pela afirmação dos estados nacionais e por políticas externas agressivas de pendor 

imperialista visando particularmente o Atlântico Sul.  
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