
Influência da cultura hebraica
na língua portuguesa em ensaio
livro Especialista em lín-
guas românicas analisou as

particularidades do portu-
guês à luz do que designou
como "hebraísmos"
A influência da cultura hebraica na
língua portuguesa é o tema do en-
saio de Pedro da Silva Germano, no
âmbito de um trabalho mais vasto
sobre língua, literatura, tempera-
mentos e comportamentos que di-
ferenciam Portugal de outros po-
vos de língua românica.

O livro, Nova Visão sobre 'He-
braísmos' na Língua Portuguesa,
tem por "objetivo apresentar al-

guns ângulos de visão do que pode
ser o hebraísmo. Não é uma noção
estrita nem limitada do que é o he-
braísmo. Essa é a visão oficial", re-
feriu à Lusa o autor de 77 anos, li-
cenciado em Filologia Românica
pela Faculdade de Letras de Lisboa
e doutorado em Estudos Portu-
gueses pela Sorbonne, em 2004.

O académico precisa que no li-
vro, publicado na Chiado Editora,
tentou explanar "o que seria a visão

alargada de múltiplos ângulos em
diversas situações, em muitas épo-
cas, de tudo o que de alguma ma-
neira poderá ligar-se à noção de
hebraísmo na língua portuguesa".

Na nota prévia deste ensaio de
213 páginas, o autor considera que
a maior parte das palavras e ex-
pressões portuguesas que não se

encontram em todas as línguas ro-
mânicas, em particular no francês
e no castelhano, "serão quase sem-

pre explicáveis por qualquer rela-
ção com uma língua semita, orien-
tal", apesar de alertar que esta pes-
quisa estará "sempre incompleta".

O autor, que também rejeita a

"panaceia explicativa" da origem
"quase só latina do Português", sa-
lienta ainda que cornos judeus se-
farditas "aprendemos a relacionar
e decifrar termos, conceitos e há-
bitos culturais, incluindo a com-

preensão de alguns hebraísmos
por eles identificados como tal".

Pedro da Silva Germano subli-
nha que não teve a intenção de se

opor à visão tradicional que cita
quase só as influências bíblicas e

religiosas. Estas, diz, não são pos-
tas em causa; pelo contrário, tende
a alargá-las em muitas direções,
entre elas a dos nomes próprios.


