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Á guisa de apresentação 

Ainda hoje, em pleno século XXI, se pode encontrar muito facilmente, no Rio de Janeiro, grupos de imigrantes portugueses e 

seus descendentes revivendo e reconstruindo sua identidade2 através de sua herança cultural, de músicas, danças e costumes que 

remetem à terrinha deixada no além mar. A proposta deste trabalho é tentar, justamente, lançar algumas bases para a compreensão de 

parte do processo de construção desta identidade portuguesa no Brasil, através de uma fonte específica: a revista Lusitania, publicada na 

antiga Capital Federal entre 1929 e 1934.  

Afinal, “a que vem” Lusitania? 

Louvar a terrinha, cultivar as tradições, reviver a História da Nação Lusa, informar-se sobre o cotidiano das colônias africanas, 

sentir-se parte do “vasto império” português. Lusitania nos traz esse interessantíssimo painel, retratando a colônia portuguesa no maior 

centro urbano brasileiro à época, num período marcado por intensa efervescência política e social e, também, pela transição da 

Revolução de 30 e conseqüente consolidação do getulismo. Mergulhar em suas páginas significa, de imediato, travar contato com o 

universo de signos e significados que contribuíram para a construção do “ser” imigrante português no Rio de Janeiro dos anos 20 e 30 do 

século XX. Significa começar a adentrar a profunda trama de relações e convenções sociais que se sobrepuseram ao apenas “ser 

português” para daí surgir a identidade de ser imigrante português nos trópicos da ex-possessão lusitana. Este fenômeno, a constituição 

de uma identidade coletiva específica, que representa nosso núcleo de interesse, encontra em Lusitania uma fonte privilegiada. 

Entendendo que analisar o contexto da publicação desse periódico da colônia portuguesa significa, na realidade, debruçar-se 

sobre um fato cultural na mesma acepção delineada por Clifford Geertz - ou seja, partindo-se do pressuposto de que não se pode estudar 

a cultura através de generalizações universalizantes, mas sim de particularidades em que se inter-relacionam a psique, a sociedade e o 

indivíduo (1978: 52-53) - estaremos somente nos aproximando da compreensão do que era ser imigrante português nas ruas cariocas do 

início do século XX. Desse modo, por mais que busquemos o sentido da identidade do imigrante d’além mar nas páginas de Lusitania, 

só a vislumbraremos de modo fugidio, só o conseguiremos de forma incompleta: podemos, sim, avançar no entendimento do que 

significou a “cultura” que originou tal identidade. Ainda lembrando as palavras de Geertz: “Um dos fatos mais significativos a nosso 

respeito pode ser, finalmente, que todos nós começamos com o equipamento natural para viver milhares de espécies de vidas, mas 

terminamos por viver apenas uma espécie” (1978: 57). 

E que espécie de vida vivia o leitor de Lusitania? Em que universo ele se inseria? Que tipo de olhar podemos lançar sobre ele? 

De princípio, cabe destacar que o Rio de Janeiro era, logo no começo do século XX, uma efervescente capital de pouco mais de 800.000 

habitantes, dos quais cerca de 25% de nacionalidade estrangeira e, desses, mais da metade eram portugueses3. Tratava-se de uma 

metrópole que respirava ares de modernidade: Pereira Passos reformulara o centro da cidade com o “bota-abaixo”, expulsando para a 

periferia os trabalhadores pobres que antes habitavam os cortiços da área próxima ao cais do porto; Oswaldo Cruz lutava contra as 

doenças infecto-contagiosas que empestavam becos, ruelas, cortiços e riachos cariocas - o que também impulsionava a reorganização do 

espaço urbano da Capital Federal - ao mesmo tempo em que a classe média alta e endinheirada descobria a orla de Flamengo e Botafogo 

e começava a construir lá, “longe da imundície”, seus espaçosos sobrados decorados com arabescos Art Noveau. 

Isso tudo acontecia na primeira década do século XX. O Rio de Janeiro, contudo, começara a se tornar um pólo da colônia 

portuguesa ainda nos últimos anos do século XIX: a cidade recebeu um fluxo contínuo de imigrantes lusitanos, especialmente após 1890 

(Chalhoub, 1986: 25). Ao enorme exército de mão-de-obra disponível formado por brasileiros - fossem eles brancos pobres, mestiços ou 

negros recém-libertos - somaram-se os portugueses que fugiam da grave crise econômica que se abatera sobre a zona rural de Portugal a 
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partir de então. O início da República naquele país, em 1910, só fez aumentar a “debandada” para o Brasil. No entanto, ao invés de 

trabalhadores pobres e, na maioria das vezes, iletrados, os portugueses que começaram a aportar no Rio de Janeiro na década de 10 eram 

da classe média: vinham para se fixar no Brasil, trazendo um pequeno capital financeiro ou cultural e com o objetivo expresso de se 

tornar empreendedores ou profissionais liberais. Na verdade, segundo Zuleika Alvim, no Rio de Janeiro “os portugueses dominaram os 

negócios de atacado e varejo mais do que outros imigrantes de qualquer nacionalidade” (1998: 285)4. O sonho desses imigrantes era 

bem diferente dos que haviam chegado anos antes, buscando enriquecer para, algum dia, retornar à terrinha. Esses novos filhos da 

Nação Lusa fugiam, também, das disputas políticas entre republicanos e monarquistas que passaram a agitar o país e, depois de 1914, da 

Grande Guerra que assolava a Europa, embora o montante total de portugueses emigrados para o Brasil, durante o conflito, seja bem 

menor do que o dos anos anteriores (Pereira, 1981). 

Foi essa conjuntura que deu subsídios para o surgimento de Lusitania. Formara-se no Rio de Janeiro, entre 1890 e 1929, uma 

sólida comunidade de imigrantes portugueses de classe média5, acrescida de seus descendentes, quase sempre ligada ao comércio e que 

iria se constituir no universo cujas aspirações, concepções de mundo, convicções políticas e convivência social passaram a ser retratadas 

pela revista, nos seus quase seis anos de existência. Surgida no final dos anos 20, ela era um periódico feito pela e para a classe média 

dessa colônia. Seus leitores estavam interessados nos destinos políticos da Nação portuguesa mas, também, nos jogos disputados por 

clubes de football como o Vasco da Gama e o Botafogo, nos bailes de carnaval, nas festas do Dia da Colônia, na leitura de artigos sobre 

a História de Portugal e em notícias sobre as colônias lusitanas espalhadas pelo mundo afora. Suas páginas eram feitas para informar mas 

também para, principalmente, entreter os portugueses bem sucedidos e suas famílias6 e alimentar a construção de sua nova identidade 

em terras estrangeiras, reforçando elementos e signos considerados dignos de atenção por seus editores. 

Para Ana Luiza Martins, a escolha do gênero “revista” como fonte, por parte de historiadores se sustenta justamente por esta 

pluralidade: “(...) a revista é gênero de impressão valorizado, sobretudo por ‘documentar’ o passado através de um registro múltiplo: 

do textual ao iconográfico, do extratextual - reclame ou propaganda - à segmentação, do perfil de seus proprietários àquele de seus 

consumidores” (2001: 21). 

É possível abordar o conjunto de práticas cristalizado em Lusitania, portanto, como fatos simbólicos passíveis de decifração, no 

mesmo sentido proposto por Pierre Bourdieu. Este tipo de abordagem só se viabiliza se considerarmos, também como Bourdieu, que 

“(...) As práticas mais estritamente voltadas, na aparência, para as funções de comunicação (função fática) ou de comunicação para o 

conhecimento, como as festas e as cerimônias, as trocas rituais ou (...) a circulação de informação científica, estão sempre orientadas 

também para as funções políticas e econômicas” (1983 b: 52). 

Um olhar sociológico sobre  Lusitania 

Apesar de ter tido importância considerável no que diz respeito à formação social, econômica e cultural do Brasil no século XX, 

a imigração de origem portuguesa só recentemente - especialmente nas últimas duas décadas - tem suscitado, de modo mais freqüente, 

pesquisas de cunho acadêmico sobre o tema em nosso país7. Estas pesquisas trafegaram preferencialmente pela vertente histórica, 

existindo uma lacuna considerável no tocante à pesquisa de enfoque sociológico. Assim, considero que o estudo da revista Lusitania 

pode fornecer subsídios vários para a construção de um melhor entendimento do que significava, do ponto de vista sócio-antropológico, 

ser imigrante português no Brasil das três primeiras décadas do século XX, e de como se articulavam, nesse sujeito, auto-imagem e 

práticas sociais. 

Pierre Bourdieu afirma ser esse um dos papéis da sociologia, ou seja, erigir e estruturar uma “teoria geral da economia das 

práticas”. Mais ainda: “[A tarefa da sociologia é] (...) revelar as mais profundas estruturas construídas pelos inúmeros mundos sociais 

que constituem o universo social, assim como os ‘mecanismos’ que tendem a assegurar sua reprodução ou transformação” 8 

(Bourdieu & Wacquant, 1

Desenvolvendo essa “postura sociológica”, Bourdieu deseja mostrar-nos que as ações e atitudes individuais e/ ou coletivas dos 

seres humanos são determinadas por elementos que vão além da simples intenção objetiva, posto que são adquiridos inconscientemente, 
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a partir do convívio social, e são por esse convívio, em certo sentido, determinados (Bourdieu, 1996 b: 170). Ora, as práticas sociais se 

dão dentro de um ambiente determinado, que Bourdieu denominou de “campo” e definiu como um espaço estruturado a partir de 

posições de poder (1983 a: 89) e trocas simbólicas que independem dos ocupantes dessas posições (1989: 07-08). No caso de Lusitania, 

esse campo estaria delimitado pelo universo da colônia portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, durante as primeiras décadas do século 

XX.  

Na verdade, o campo, na visão de Bourdieu, é o palco em que se desenrolam as inúmeras relações que constituem a estrutura 

social. Ao dedicar-se ao estudo de campos específicos, no entanto, Bourdieu pôde constatar a existência de “leis genéricas”, que se 

aplicam a quaisquer campos, sejam eles da esfera religiosa, intelectual, partidária, social, literária, acadêmica, artística ou política (1983 a: 

89-94). Lusitania poderia ser considerada, desse modo, apenas como uma parte de um campo mais amplo, o da imigração portuguesa 

no Brasil. Contudo, podemos tomá-la como a cristalização de uma parte significativa deste campo: aquela que representa as posições de 

poder existentes no universo luso-carioca e, por extensão, luso-brasileiro. Assim, para que se tornem possíveis as relações sociais - ou, 

nos termos bourdieunianos, “se dê o jogo” - é preciso que haja um motivo, um “objeto de desejo” que motive os indivíduos e os leve “a 

respeitar as regras” desse “campo”: “Para que um campo funcione, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para 

disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de 

disputas, etc.” (Bourdieu, 1983 a: 89). 

Não seria a “necessidade” de reconstruir a identidade lusa no Brasil este “objeto de desejo” presente nas páginas de Lusitania? E 

em relação ao habitus de classe dos seus leitores, quais os elementos simbólicos que podem contribuir para sua identificação? Ora, o 

habitus não se resume ao conhecimento das “regras do jogo” apenas. Segundo Bourdieu, além de representar o “sistema das disposições 

socialmente constituídas” (1992: 191), ele é “produto da interiorização das estruturas objetivas” (1992: 201) do campo. 

Desse modo, a utilização das categorias de habitus e campo na análise da colônia portuguesa no Rio de Janeiro - especialmente 

de sua parte que se expressa através da revista Lusitania - permite, seguindo a estrada aberta por Bourdieu, romper com o paradigma 

estruturalista sem incorrer na retomada de conceitos do individualismo metodológico, ao mesmo tempo em que se contrapõe à visão 

reducionista que define o agente como mero suporte da estrutura social. 

O objetivo de Bourdieu, ao construir a categoria de habitus, era evidenciar a criação, a atividade e a inventividade do agente, 

relacionando-as ao “conjunto de posses” socialmente incorporadas ao indivíduo, que ele definiria como capital (Bourdieu, 1989: 61). Ao 

se estudar o discurso e as representações de mundo presentes em Lusitania estaríamos, portanto, identificando os elementos 

constitutivos deste capital simbólico, no campo mais abrangente da imigração portuguesa no Brasil. 

Além disso, ao entender que o habitus funciona como um conjunto de estruturas “que determinam a ação individual (...) sem a 

referência ‘necessária’ às crenças ou o conhecimento dessas especificidades por parte dos indivíduos (...)” (Loesberg, 1993: 1038) 9 

que fazem parte dessas grandes estruturas (lingüísticas, políticas, sociais, religiosas, etc.), o pensamento bourdieuniano rompe com uma 

visão unívoca das sociedades, tão comum nos estudos formalistas. 

Já em relação ao conjunto de posses que vai constituir o capital, é o universo social que vai delimitar, juntamente com as 

relações de poder, a estrutura desse capital e definir seu valor intrínseco, mesmo que este valor seja determinado por grupos que são 

externos ao campo em questão. No universo expresso em Lusitania, o capital considerado como válido parece ser o mesmo pertencente 

ao de setores mais conservadores, tanto da sociedade carioca quanto da sociedade portuguesa. E são justamente os valores ligados à 

tradição lusa que são reforçados em cada um dos editoriais de Lusitania. Ali Portugal aparece como um país glorioso, que apesar de ser 

visto pelas outras nações européias como decadente, possui todas as qualidades intrínsecas e necessárias para ocupar um lugar de 

destaque no cenário internacional: 

“AS INVESTIDAS da ignorância não devem perturbar-nos. Portugal não é uma nação decadente. Decadentes são as nações 
que não continuam o seu poder através dos seculos, que se desmoronam e desmoralisam, que se entregam á ociosidade e ao 
abandono de si mesmas. E Portugal tem trabalhado sem cessar, tem evoluido sempre, tem mantido o seu logar na Historia. 
Nas letras, nas sciencias, nas artes, nas industrias, no commercio, na politica, na acção e nas idéas. Do passado vivem os 
paizes estacionarios, fracos, que não têm presente que os imponha. E Portugal é uma força actual, sempre nova, 
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constructiva e audaz, latente, formidavel; um povo que hoje, como hontem, caminha na vanguarda do progresso e da 
civilização do Mundo. Portugal não é uma nação morta. Mortas são as nações que não têm energia, que não acompanham 
as outras na acção transformadora das coisas e da vida, que param de lutar. E Portugal tem todas as primitivas energias da 
Raça e todas as iniciativas, aspirações e enthusiasmos do espirito moderno.” 10 

Se o habitus gera a ação, ele também não obedece a regras objetivamente definidas, nem tampouco pode ser “adquirido” (do 

mesmo modo que o capital) por qualquer indivíduo, a seu bel-prazer, em qualquer momento. Seu possuidor só desempenha com 

desenvoltura seu papel nas relações sócio-simbólicas por ser um dos “jogadores” que conhece as “regras-habitus” do campo. E essas 

regras, em se tratando da elite da colônia portuguesa carioca, em boa medida estão estampadas nas 118 edições de Lusitania11, onde 

eram constantemente reafirmadas: 1) Portugal é uma nação possuidora de um passado grandioso; 2) embora pareça ter fenecido, a 

grandeza de Portugal encontra-se apenas adormecida; 3) é tarefa precípua dos cidadãos portugueses espalhados pelo mundo bradar aos 

quatro ventos essa grandeza; 4) uma das formas de fazer ver ao resto do mundo essa grandeza é divulgar a cultura, os valores e as 

tradições lusitanas; 5) além dos elementos culturais, a base da grandeza lusa é o trabalho e o perfil empreendedor do povo português 

(primeiro como colonizador, depois como imigrante). 

Para Bourdieu as relações sociais podem ser vistas como interações simbólicas, mas as trocas lingüísticas, especialmente, “são 

também relações de poder simbólico onde se atualizam as relações de força entre os locutores e seus respectivos grupos” (1996 a: 23-

24). Não seriam essas relações de força as presentes em Lusitania? Nesse sentido, as atitudes e o próprio discurso tem um sentido 

prático, carregado de eufemismos, mas não totalmente consciente. Em geral, a fala e a ação são atos condicionados por inúmeros 

elementos independentes entre si, dos quais se destacam o habitus lingüístico e a estrutura do mercado lingüístico. 

Ao estudar as relações entre linguagem e poder simbólico, Bourdieu se preocupa em demonstrar “o que falar quer dizer”. Para 

tanto, ele vai afirmar, entre outras coisas, que qualquer palavra só tem sentido social quando inserida num discurso ou numa conjuntura 

lingüística. O detalhe, nesse caso, é que o sentido do discurso, assim como seu valor simbólico, é moldado pelo mercado lingüístico. 

Portanto, um dos meios possíveis de se compreender melhor um dos vários significados socialmente construídos do ser imigrante 

português no Rio de Janeiro é adentrar e esmiuçar o mercado lingüístico presente nas páginas de Lusitania. 

Efetivamente, a tentativa de compreensão das implicações e efeitos simbólicos da linguagem deve, a priori, considerá-la como 

“o primeiro mecanismo formal cujas capacidades geradoras são ilimitadas” (Bourdieu, 1996 a: 28). Por isso mesmo, a integração dos 

indivíduos numa mesma “comunidade lingüística” se torna a condição primordial para que se estabeleçam as relações de dominação 

simbólico-lingüística. No entanto, a construção do habitus lingüístico se dá através de aspectos dos mais insignificantes, inconscientes e 

dissociados da linguagem em si, e diretamente relacionados à prática comum e cotidiana - e é essa prática que está estampada nas 

páginas de Lusitania. 

Segundo Bourdieu é através do domínio do habitus lingüístico que se dá, de fato, o uso de um sistema simbólico determinado a 

fim de ter e manter o poder político. Os confrontos entre “falares” distintos vão além daqueles definidos pela lingüística, e se traduzem 

em usos sociais da língua que definem o seu próprio valor através da reprodução da estrutura social no universo simbólico, justamente 

por que o domínio do “falar a língua legítima” depende diretamente do patrimônio social e reproduz as distinções sociais existentes de 

fato, reforçando-as. Nesse sentido, ler as páginas de Lusitania pode trazer, também, o conhecimento das estruturas de poder que se 

construíam dentro da própria colônia portuguesa e, por extensão, nas relações dos imigrantes entre si e com a sociedade carioca. Se o uso 

que se faz da língua depende diretamente da “distribuição” do capital lingüístico e, por conseguinte, do acesso à aquisição desse capital 

(através do sistema escolar, por exemplo), depende também da própria estrutura de classes e suas relações inter-estamentais (Bourdieu, 

1996 a: 52). Em síntese: “A dominação simbólica (...) apóia-se no desconhecimento, portanto, no reconhecimento, dos princípios em 

nome dos quais ela se exerce” (Bourdieu, 1996 b: 174). 

Assim, as produções simbólicas originadas pelas classes dominantes tornam-se um instrumento de dominação, posto que a 

cultura dominante dissimula a divisão de classes através da “comunicação” entre as culturas subalternas, passando a avaliá-las e defini-

las de acordo com a sua distância em relação à cultura dominante (Bourdieu, 1989: 11). Isso quer dizer que a imposição ideológica 
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através dos sistemas simbólicos se dá de um modo não perceptível, em que o capital simbólico do grupo é classificado segundo os 

parâmetros do discurso e da ideologia dominantes, seja ela de ordem filosófica, moral, econômica, jurídica, religiosa ou étnica. Parece 

justamente ser este o caso dos editoriais de Lusitania e também de boa parte das matérias publicadas em suas edições. 

Segundo Bourdieu, a existência dos sistemas simbólicos está subordinada à estrutura do campo em que eles são produzidos e 

reproduzidos. O que agrava essa “existência” é o fato de que através dela se efetiva uma violência simbólica “que extorque submissões 

que sequer são percebidas como tais, apoiando-se em ‘expectativas coletivas’, em crenças socialmente inculcadas” (Bourdieu, 1996 b: 

177).  

O poder simbólico que se cristaliza através dos usos da linguagem, portanto, serve para corroborar outras formas de poder. Ele é 

“uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada” (Bourdieu, 1989: 15), e por isso sub-reptícia, desses 

outros poderes, e só pode ser exercido e reproduzido na medida em que existe um “desconhecimento dos fundamentos verdadeiros da 

dominação” (Bourdieu, 1994: 20). Desse modo, podemos afirmar que o poder de editar uma revista é, em si mesmo, um ato de força 

dentro de jogo de poderes, fora do qual ele se torna incompreensível. Lusitania não pode ser vista somente como uma revista-

mercadoria, publicada para que seus editores/ diretores possam auferir lucros como empresários da imprensa: ela pode ser interpretada 

como uma revista-fala, como uma revista-discurso que, por isso mesmo, deve ser lida e analisada sob um enfoque que pretenda ir para 

muito além de suas páginas. 

Assim, cabe perguntar: quais eram as formas de poder que se cristalizavam através dos discursos presentes nas páginas de 

Lusitania ? Se existiam, quais eram os meios de dissimulação utilizados pelo “discurso autorizado” naquela publicação? Qual era a 

imagem do ser português que a revista queria construir?  

Como ler Lusitania? 

“Revista Ilustrada de Aproximação Luso-Brasileira e de Propaganda de Portugal”: era esse o dístico estampado logo abaixo 

da logomarca de Lusitania, no box do expediente, usualmente publicado no topo da quinta página da revista. Definição concisa e de 

uma precisão solene e pomposa para o periódico mas, também, que insinua uma série de possibilidades do como ler suas páginas. Na 

verdade, qual o sentido de se publicar uma “revista de propaganda” portuguesa - que traz sob sua logomarca os dísticos “Pela Grandeza 

da Pátria, Pela Eternidade da Raça” 12 - na cidade do Rio de Janeiro? A primeira impressão que temos, ao folhear suas edições, é que a 

comunidade luso-carioca tinha um forte sentimento de identidade13, intrinsecamente ligado às tradições orais, folclóricas e culturais de 

Portugal. Fala-se da História portuguesa, da literatura portuguesa, da arte portuguesa, dos intelectuais portugueses, dos tipos locais de 

Portugal, das paisagens e províncias portuguesas... Mas qual a relação que isso tudo teria com a análise da colônia luso-carioca através da 

leitura que pretendemos fazer das páginas de Lusitania? 

Na interdisciplinaridade pós-moderna em que vivemos, novas perguntas se entreabrem: o que causa a diversidade? Até que 

ponto um indivíduo ou um grupo constrói sua identidade, de maneira que sua convivência com outros indivíduos ou grupos se torne 

extremamente delimitada e regida por certos parâmetros e comportamentos socialmente definidos? De que modo um grupo minoritário 

consegue se manter coeso e distinto em meio a uma sociedade que tende a assimilá-lo e absorvê-lo? Onde está o interesse em fazê-lo? 

Até que ponto se conseguiu fazê-lo? Quais são os mecanismos de sobrevivência que as minorias constroem? Até que ponto suas 

“estratégias de conservação” são eficazes? Seria preciso, por acaso, construir um conceito que dê conta da ambigüidade existente entre 

“integração/ conservação” versus “segregação”? 

Esses questionamentos sócio-antropológicos são extremamente férteis - se somados ao enfoque histórico - quando se discute a 

imigração européia para o Brasil a partir do século XIX. No caso dos leitores de Lusitania, portanto, o que se pode buscar é o 

entendimento dos determinantes sociológicos de seu agrupamento em torno de uma publicação tão refinada e de objetivos editoriais tão 

bem definidos. Qual a necessidade de se editar uma “Revista Ilustrada de Aproximação Luso-Brasileira e de Propaganda de Portugal” 

na Capital Federal de um país que mal começara a dar seus primeiros passos na modernidade? Como isso expressa o estado de uma luta 

de poderes dentro da própria colônia luso-carioca? 
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Poderíamos considerar Lusitania apenas como uma reação dos imigrantes ao antilusitanismo que se exacerbara no Rio de 

Janeiro das primeiras décadas do século XX (Chalhoub, 1986: 36; Ribeiro, 1987 e 1990). Tal raciocínio, no entanto, não seria por 

demais simplório? Não existiriam outros valores a motivar a existência de Lusitania e sua sobrevivência por longos quase seis anos, 

num mercado editorial marcado pela efemeridade dos empreendimentos editoriais, mesmo quando dirigidos a um público tão 

específico?14 Em outras palavras, o que fazia dos leitores de Lusitania um grupo socialmente delimitado, com uma identidade 

específica? 
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1 O presente texto traz parte dos questionamentos presentes em minha tese de doutoramento, intitulada “Saudades d’além mar: um estudo sobre 
a imigração portuguesa no Rio de Janeiro através da revista Lusitania (1929/ 1934)”, defendida perante o PPGS-UFPb em 25 de julho de 
2003 , sob orientação da profa. Dra. Simone Carneiro Maldonado. Trabalho anteriormente apresentado, numa versão preliminar, durante o 
VII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais - As Linguagens da Lusofonia, realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 6 
de setembro de 2002, na  Universidade Cândido Mendes. 

2 Podemos dizer que a idéia de identidade se tornou, com o passar do tempo, algo difícil de se delimitar. Como definir algo constituído por 
infinitas dobras e camadas, que se mostram em diferentes momentos, assumindo seus contornos de acordo com as fronteiras que lhe são 
impostas no convívio social? Podemos mesmo dizer que “identidade”, como algo tangível e claramente perceptível, não existe. No entanto, 
sempre vai haver lugar para se tentar entender o que faz de cada um de nós, ou de cada grupo social, algo diferente. 

3 Dados do censo de 1906, na cidade do Rio de Janeiro: população total - 811.443; estrangeiros - 210.515; portugueses - 133.393 (Chalhoub, 
1986: 24-26). O Rio de Janeiro abrigava, então, quase quatro vezes a população de São Paulo (239.820 habitantes) e Salvador (205.813), 
sessenta vezes a de Belo Horizonte (13.472), onze vezes a de Porto Alegre (73.647) e mais de sete vezes a população de Recife (113.106) 
(Anuário estatístico do Brasil, IBGE, 1995). 
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4 Mais que dominar o comércio no Rio de Janeiro, em 1920 cerca de 39,75% dos portugueses residentes no Brasil moravam naquela cidade: de 
uma população total de 1.157.873 habitantes na Capital Federal, 172.338 eram de origem lusitana. 

5 Como qualquer comunidade de imigrantes estrangeiros no Brasil e na América em geral, a colônia portuguesa no Rio de Janeiro era formada, 
em sua grande maioria, por pessoas pobres que haviam fugido da miséria e da fome na Europa para encontrar, além mar, apenas um meio de 
continuar sobrevivendo e, não como haviam sonhado, a Fortuna. Foram poucos os que conseguiram amealhar algum patrimônio. Entre 
esses, estavam os leitores de Lusitania. De certa maneira, contudo, a possibilidade de enriquecer na América era uma idéia generalizada no 
imaginário da época, embora a realidade aqui fosse bem mais dura: 

“(...) Desde el este, del sur, del oeste, atravesando el mar, los trabajadores llegaban [a Chicago] por cientos de miles: yanquis, rebeldes, 
alemanes, irlandeses, bohemios, judíos, eslavos, polacos, rusos, todos ellos hombres ansiosos que luchaban desesperados por echar dentro 
del estómago la comida que les permitiera seguir viviendo. Y parecía como si siempre fuese a haber dos hombres por cada empleo” 
(Howard Fast, citado por Garcés & Milos, 1989: 13-14). [“Do leste, do sul, do oeste, cruzando o mar, os trabalhadores chegavam [a Chicago] 
às centenas de milhares: ianques, rebeldes, alemães, irlandeses, boêmios, judeus, eslavos, polacos, russos, todos eles homens ansiosos que 
lutavam desesperadamente para colocar no estômago o alimento que lhes permitisse continuar vivendo. Parecia até que sempre existiram dois 
homens para cada vaga de trabalho.”]  

6 O preço da assinatura anual (24 exemplares) de Lusitania para o Brasil, em 1932, era de 40$000 (quarenta mil réis), o número avulso era 
vendido a 2$000 e os atrasados a 3$000. Segundo Angela de Castro Gomes, um bom par de sapatos masculinos custava cerca de 30$000 em 
1927 (1999: 58, nota 68). 

7 Os estudos mais recentes sobre o tema desenvolvidos no Brasil gravitaram, na maioria dos casos, em torno dos aspectos históricos da imigração 
portuguesa. Contudo, deve-se ressaltar que apesar de acadêmicos (por terem sido produzidos como teses ou dissertações ou, ainda, representar 
o resultado de pesquisa desenvolvida no meio universitário) revelam uma preocupação com o resgate do cotidiano social de um grupo que, 
apesar de sua representatividade numérica, foi quase que relegado ao esquecimento quando se fala de imigração no Brasil, já que a maior parte 
das obras publicadas até hoje se refere preferencialmente à imigração de origem italiana, japonesa ou alemã. A respeito da imigração 
portuguesa, veja-se: Gladys Sabina Ribeiro, ‘Cabras’ e ‘Pés-de-Chumbo’: os rolos do tempo, o antilusitanismo na cidade do Rio de 
Janeiro (1890-1930) (Niterói: UFF, 1987 - Dissertação de Mestrado em História), Mata galegos: os portugueses e os conflitos de trabalho 
na República Velha (São Paulo: Brasiliense, 1990) e A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no 
Primeiro Reinado (Campinas: IFCH-UNICAMP, 1997 - Tese de Doutorado em História), lançado em livro pela Relume Dumará em 
2002; Luiz Felipe de Alencastro, “Proletários e escravos: imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio de Janeiro (1850 - 1872)” 
(Novos Estudos CEBRAP, n. 21, pp. 30-56, 1988); Maria Manuela Ramos de Sousa Silva, Ambição e horror à farda ou a saga dos 
imigrantes portugueses no Brasil segundo a Gazeta Luzitana (1883/ 1889) (3 vols., São Paulo: FFLCH-USP, 1991 - Tese de Doutorado 
em História Social); Maria Beatriz Nizza da Silva, Filantropia e imigração: a Caixa de Socorros D. Pedro V (Rio de Janeiro: Sociedade 
Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, 1990) e Documentos para a história da imigração portuguesa no Brasil (1850 - 1938) (Rio de 
Janeiro: Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras/ Nórdica, 1992); Luiz Cláudio Machado dos Santos, A emigração 
portuguesa e a formação da comunidade lusa no Brasil (1850 - 1930) (Brasília: UnB, 1993 - Dissertação de Mestrado em História); 
Rosane V. A. Santos, A emigração portuguesa no contexto da economia cafeeira (1870 - 1890) (Curitiba: UFPR, 1993 - Dissertação de 
Mestrado em História); Vanessa Tavares Dias, “O ideário imigrantista e a literatura de ficção: a imagem do imigrante português no Brasil” 
(trabalho apresentado na III Jornada de Pesquisadores em Ciências Humanas da UFRJ, 1996) e Memórias da casa: um estudo sobre 
mulheres imigrantes portuguesas no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro: IFCS-UFRJ, 1997 - Dissertação de Mestrado em Sociologia); Ana 
Maria de Moura Nogueira, Como nossos pais: uma história da memória - Imigração portuguesa em Niterói (1900/1950) (Niterói: UFF, 
1998 - Dissertação de Mestrado em História); Artur Nunes Gomes, “Real Gabinete Português de Leitura e Arouca Barra Clube: a 
reconstrução da portugalidade no Rio de Janeiro” (trabalho apresentado na III Jornada de Pesquisadores em Ciências Humanas da UFRJ, 
1996) e Sob o signo da ambigüidade: configurações identitárias no espaço português do Rio de Janeiro (Campinas: IFCH-
UNICAMP, 1998 - Dissertação de Mestrado em Antropologia Social). Há também um número especial da revista Acervo, publicada pelo 
Arquivo Nacional (vol. 10, n. 2, jul./dez. 1997), dedicado à imigração e que traz três artigos tratando especificamente da imigração portuguesa: 
“Imigração portuguesa e movimento operário no Brasil: fontes e arquivos de Lisboa”, de Fernando Teixeira da Silva, “Portugueses no 
Brasil: imaginário social e táticas cotidianas (1880-1895)”, de Maria Manuela R. de Sousa e Silva e “Açorianos e madeirenses no sul do 
Brasil”, de Walter F. Piazza. Mais recentemente, Angela de Castro Gomes organizou uma coletânea dedicada à imigração no Estado do Rio 
de Janeiro, Histórias de imigrantes e de imigração no Rio de Janeiro (Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000), onde dois capítulos tratam dos 
portugueses: “Jovens portugueses: histórias de trabalho, histórias de sucessos, histórias de fracassos”, escrito por Lená Medeiros de 
Menezes, e “No ritmo da Banda: histórias da comunidade lusa da Ponta D’Areia”, de Ana Maria de Moura Nogueira; Eulália Mª 
Lahmeyer Lobo publicou, já em 2001, seu Imigração Portuguesa no Brasil (São Paulo: Hucitec), versão brasileira de Portugueses en 
Brasil en el siglo XX (Madrid: Editorial Mapfre, 1994); em 2002, Carlos Lessa organizou a coletânea Os lusíadas na aventura do Rio 
moderno (Rio de Janeiro: Record) e Maria Izilda Santos de Matos lançou seu Cotidiano e cultura: história, cidade e trabalho (Bauru: 
EDUSC), focando especialmente a imigração lusa para São Paulo. 

8 O texto original: “[The task of sociology is] (...) to uncover the most profoundly buried structures of the various social worlds which constitute 
the social universe, as well as the ‘mechanisms’ which tend to ensure their reproduction or their transformation.” 

9 Literalmente, Loesberg sustenta: “Bourdieu’s definition of the habitus (...) proposes structures that determine individual action, thus allowing 
the political analysis of language, works of art, and cultural institutions without necessary reference to the beliefs or awareness of specific 
individuals caught up in those longer structures.” (Loesberg, 1993: 1038) 
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10 Editorial, “Portugal novo: o Portugal glorioso de sempre”, Lusitania, ano I, n. 2, 16 fev. 1929, p. 5. 
11 A coleção completa de Lusitania, englobando as edições do n. 1 ao n. 118 (fev./1929 - dez./1934), encontra-se disponível para consulta na 

seção de periódicos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e também na coleção do Real Gabinete Português de Leitura, na mesma cidade.  
12  Expressão que figurava em letras mínimas no box do expediente de Lusitania. 
13 Ou, talvez, sentia-se ameaçada nesta identidade, a qual tornava-se preciso consolidar e definir concretamente, mesmo que através das páginas 

de uma revista. 
14 Ver Gomes (1999) e Martins (2001). 


