
    

 
Grupo de Interesse Especial em Investigação Qualitativa em Espanhol e Português 
International Association of Qualitative Inquiry http://ojs.revistainvestigacioncualitativa.com/index.php/ric 

A Imprensa Imigrante:                                                                                                           
Uma Fonte de Representação de Identidades Reais e Simbólicas1 

 Camila Escudero2 
Universidade Federal do Rio do Janeiro 

 
Resumo 

 Os jornais impressos voltados para comunidades de imigrantes costumam 
fornecer elementos que propiciam contato direto com as raízes e origens da 
nacionalidade envolvida, bem como sua representação. Assim, o objetivo desse 
trabalho é verificar se no conteúdo desses jornais há assuntos representados que 
favorecem a identidade cultural do grupo e saber se, ainda nos dias de hoje, essa 
identidade (real ou simbólica) é reconhecida pelos membros da comunidade. Para 
isso, propomos uma Análise de Conteúdo dos jornais O Lusitano e El Correo 
Gallego – que circularam no Rio de Janeiro, no início do século XX – e realização 
de Grupos Focais com imigrantes portugueses e espanhóis (galegos). Como 
resultado, destacamos que os meios de comunicação voltados para imigrantes 
contribuem para uma representação social e identitária atemporal, ainda que seja 
simbólica e não aplicável no cotidiano, porém com forte presença no imaginário 
da comunidade, atuando como fonte de reconhecimento e pertencimento. 

 
Palavras-chave: Jornais de imigrantes, identidade cultural, representação. 
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La Prensa Inmigrante:                                                                                                        
Una Fuente de Representación de Identidades Reales y Simbólicas  

Resumen 
 Los periódicos de las comunidades de inmigrantes contienen elementos que 

promueven el contacto directo con las raíces y los orígenes de la nacionalidad 
implicada, así como su representación. El objetivo de este trabajo es verificar si el 
contenido de estos periódicos han representado temas que promueven la identidad 
cultural del grupo y si, incluso hoy en día, esta identidad (real o simbólica) es 
reconocida por miembros de la comunidad. Para eso, se propone un Análisis del 
Contenido de los periódicos O Lusitano y El Correo Gallego – que circularon en 
Río de Janeiro, a principios del siglo XX – y la realización de Grupos Focales con 
los inmigrantes portugueses y españoles (gallegos) en Brasil. Como resultado, se 
destaca que los medios de comunicación centrados en los inmigrantes contribuyen 
a una representación social y de identidad atemporal que, aunque sea simbólico y 
no se aplica en la vida diaria, tiene una fuerte presencia en el imaginario de la 
comunidad, actuando como fuente de reconocimiento y pertenencia. 
 Palabras clave: Periódicos de inmigrantes, identidad cultural, representación.  

 
 

The Immigrant Press:                                                                                                                             
A Representation’s Source of Real and Symbolic Identities 

 
Abstract 

 The immigrant press usually show elements that provide direct contact with the 
roots and origins of nationality involved as well as its representation. The 
objective of this research is to verify if in the content of these newspapers there 
are represented subjects that promote the cultural identity of the group and if, 
even today, this identity (real or symbolic) is recognized by community members. 
For this, we propose a Content Analysis of newspapers O Lusitano and El Correo 
Gallego – that circulated in Rio de Janeiro, in the early twentieth century – and 
conducting Focus Groups with Portuguese and Spanish immigrants (Galician) in 
Brazil. As a result, we highlight that the media focused on immigrants contribute 
to a social representation and timeless identity that, even if it is symbolic and not 
applicable in daily life, has a strong presence in the community's imagination, and 
acting as recognition and belong’s source. 
 Keywords: Immigrant Press. Cultural Identity. Representation.  
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Introdução 
 Os jornais impressos de imigrantes – também conhecidos como jornais de colônia ou 

coloniais, jornais étnicos, jornais estrangeiros ou de língua estrangeira – são um fenômeno 
resultante do processo migratório internacional. Seu surgimento está intimamente ligado à 
chegada e ao estabelecimento de um grupo de imigrantes num novo território; seu perfil, 
desenvolvimento e continuidade dependem: 1) da capacidade de organização do grupo 
envolvido; 2) dos interesses e necessidades dos membros desses grupos; e 3) de fatores 
econômicos, políticos, técnicos, culturais e sociais de ordem regional – por exemplo, acesso a 
meios técnicos, tecnológicos e gráficos (no caso dos impressos), liberdade de expressão, entre 
outros.  

 
Tal publicação não é característica de um país ou de uma nacionalidade. Países que 

receberam grandes fluxos migratórios registram este tipo de jornais impressos. Num processo 
natural, é a história da imigração (com seus altos e baixos) que vai guiar o percurso desse tipo de 
imprensa. Isso porque, é sabido, um meio de comunicação envolve participantes dos conflitos 
sociais, capazes de influir, atuar e modificar os acontecimentos.  

 
No Brasil, as primeiras publicações apareceram bem antes do fim do século XIX – 

período considerado como a “grande corrente migratória”, que durou até cerca de 1940. O 
primeiro jornal de que se tem notícia (Trento, 1989, p.185) foi o La Croce del Sud, do Rio de 
Janeiro, de 1765, escrito em italiano. Para tanto, a imprensa imigrante do país pode ser divida 
três fases principais:  

 
1. Até 1870 (Etapa inicial): com títulos esporádicos e poucos reconhecidos;  
2. De 1871 a 1960 (Segunda etapa): a mais rica e farta de títulos, justamente por 

compreender o período do grande fluxo migratório europeu, japonês e árabe; e  
3. De 1961 até os dias de hoje (Etapa atual): com alguns títulos remanescentes da 

fase anterior (geralmente ligados à associações e clubes recreativos fundados por 
imigrantes), novos e o aparecimento de jornais ligados à outras nacionalidades, 
como, por exemplo, a latino-americana. 

 
No princípio, o objetivo primordial destes veículos impressos era estabelecer um canal 

próprio de comunicação entre os imigrantes, que pudesse refletir suas necessidades (informações 
da terra natal, prestação de serviços como documentação, emprego, moradia etc.), bem como 
garantir a manutenção da identidade cultural do grupo, sem esbarrar no problema do idioma (daí 
o fato de serem escritos em línguas vernáculas). Tinham um caráter fortemente comunitário, no 
sentido de dar voz a seus membros, favorecer a mobilização do estrangeiro para que este pudesse 
participar e compartilhar normas, comportamentos e ideais sistematicamente organizados na 
sociedade local, além de atuar no fortalecimento dos laços de amizade, familiaridade e união dos 
envolvidos, bem como na celebração de suas origens. 

 
Com o passar do tempo, evidentemente, muita coisa mudou, refletindo características do 

próprio fluxo de imigrantes internacionais recebido pelo país. Títulos desapareceram, outros 
surgiram e alguns fundiram-se ou se reestruturaram, principalmente migrando para a internet, 
onde custos de publicações e alcance de leitores destacam-se como facilidades das chamadas 
TIC’s (Tecnologia de Informação e Comunicação). Além disso, tamanha é a quantidade de 
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títulos registrados e a diversidade de estilos, formatos, estrutura e conteúdo – ligados a colônias 
tão variadas (com seus respectivos hábitos, costumes, tradições, interesses etc.) –, que não 
podemos falar em um modelo único de imprensa imigrante.  

 
Assim, neste trabalho, propomos verificar apenas um aspecto dessa rica e abrangente 

história, que é o dos jornais impressos de imigrantes. Utilizando uma abordagem qualitativa, 
investigamos se no conteúdo de periódicos imigrantes que circularam na cidade do Rio de 
Janeiro, no início do século XX, estão representados assuntos que favorecem a identidade 
cultural da nacionalidade envolvida, e procuramos saber se, ainda nos dias de hoje, essa 
identidade é reconhecida pelos membros da comunidade, servindo como fonte de pertencimento. 

 
Para isso, propomos uma pesquisa em duas etapas: 1) verificar, por meio de uma Análise 

de Conteúdo de dois títulos que circularam no Rio de Janeiro – O Lusitano (voltado para a 
comunidade portuguesa) e El Correo Gallego (voltado para a comunidade galega/espanhola) –, 
quais os fatores representados que remetem à identidade cultural da nacionalidade envolvida; e 
2) levar essas publicações a comunidades, associações e/ou instituições mobilizadas, 
consolidadas e reconhecidas de alguma maneira na cidade – no caso, foram escolhidas a Casa 
dos Açores e a Casa de España – a fim de averiguar, por meio de Grupos Focais, se seus 
membros reconhecem os elementos identitários em suas comunidades ainda nos dias atuais, 
como o fazem e por quê. 
 

Representação e Identidade em Processos Migratórios 
 Darcy Ribeiro (1995: 21) conta que os imigrantes que chegaram ao Brasil no fim do 

século XIX e início do século XX introduziram no país novos contingentes humanos – 
principalmente de europeus, árabes e japoneses – que, “já encontrando [o brasileiro] capaz de 
absorvê-los e abrasileirá-los, estrangeiraram alguns brasileiros ao gerar diferenciações nas áreas 
ou nos estratos sociais onde os imigrantes mais se concentraram”. Assim, muitos se organizaram 
e se firmaram perante a sociedade brasileira.  

 
As publicações impressas voltadas para colônias de imigrantes acompanharam todo esse 

processo, uma vez que “as mudanças no sistema de comunicação expressam as necessidades que 
se criam dentro da sociedade e as mudanças da estrutura social correspondem à mudanças nos 
conteúdos veiculados e também nos próprios canais de informação” (Caparelli, 1979, p. 91). 

 
O jornal voltado para o imigrante fornece elementos ao seu leitor que propiciam um 

contato direto com suas raízes e origens, seja por meio de seu conteúdo, seja pelo idioma em que 
é escrito, seja, ainda, pela etnia ou nacionalidade às quais estão intimamente ligados. De acordo 
com Hickerson e Gustafson (2014, p. 2 – Tradução nossa), os jornais “conseguem revelar 
distinções entre grupos aparentemente semelhantes que se situam numa paisagem social e 
cultural maior”. Dessa maneira, em suas páginas, é comum a representação de assuntos e 
informações ligados à preservação e manutenção das identidades cultural (hábitos, costumes, 
tradições, língua etc.), nacional, étnica e social do imigrante.  

 
Adotamos aqui o conceito de representação a partir da teoria de Sergei Moscovici em seu 

trabalho intitulado “La psychanalyse, son image et son public”, de 1961, quando o autor dava os 
primeiros passos no desenvolvimento do que ficou conhecido como Psicologia do 
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Conhecimento. É baseada, especialmente, no conceito de representações coletivas, de Émile 
Durkheim. Em linhas gerais, a representação social é uma modalidade particular de 
conhecimento, que tem como principal função a elaboração de comportamentos e a comunicação 
entre os indivíduos, ou seja, refere-se ao posicionamento e localização da consciência subjetiva 
nos espaços sociais, com o sentido de constituir percepções por parte dos indivíduos.  

 
A representação é um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas 
graças aos quais os homens tornam inteligíveis a realidade física e social, se integram em 
um grupo ou em uma relação cotidiana de trocas, liberando os poderes de sua imaginação 
(Moscovici, 2009, p. 105).  
 
Já sobre o conceito de identidades, utilizamos o proposto por Stuart Hall (2005), nos qual 

nos diz que para compreendermos como as identidades funcionam, precisamos conceituá-las em 
suas diferentes dimensões (étnica, racial, relações de parentesco etc.), bem como vinculá-las a 
condições sociais e materiais. Segundo o autor, com frequência, as identidades envolvem 
reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo, 
nas quais são vistas como fixas e imutáveis. Porém, na verdade, as identidades são relacionais, e 
a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica (meio pelo qual damos sentido à práticas 
e relações sociais) relativamente à outras identidades – envolve o exame dos sistemas 
classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e divididas (diferença / 
oposição). Assim, as identidades não são unificadas; há contradições nos seus interiores que 
precisam ser negociadas. 

 
No caso de processos migratórios, é no país receptor que as identidades do sujeito se 

tornam mais autênticas que no país de origem, não importando quanto tempo se passou da 
chegada do imigrante e do seu estabelecimento no novo território e se essa identidade ainda 
existe no país de origem. A partir do deslocamento, muito mais que descobrir uma “nova 
cultura” no país de destino, é como se o sujeito (re)descobrisse hábitos e costumes culturais do 
seu país de origem – que até então não passavam de situações cotidianas. Nas palavras de Park 
(1922):  

 
A consciência nacional é inevitavelmente acentuada pela imigração. A solidão e um 
ambiente não-familiar remetem os pensamentos e as afeições do viajante de volta para 
sua terra nativa. O estranhamento com as novas coisas que o cercam enfatiza o 
parentesco com as coisas que ele deixou. (p. 49) 
 
Na verdade, em processos de deslocamentos, as identidades são formadas e 

transformadas no interior das representações. Fazer parte de um lugar, ter um território de 
origem, uma fonte de pertencimento é algo que produz sentidos, ou seja, um sistema de 
representação cultural. “As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação; elas 
participam da ideia de nação tal como representada em sua cultura nacional” (Hall, 2005). Nesse 
sentido, a imprensa imigrante não é mais que um espaço físico capaz de abrigar e perpetuar, por 
meio do registro escrito e fotográfico, todo esse sistema de representação do imigrante. Não se 
trata de defender o nacionalismo metodológico3, mas de perceber a necessidade do imigrante de 
                                                        
3 Expressão utilizada para criticar a tendência de estudiosos das migrações em confundir o Estado-nação com o 
conceito de sociedade. De acordo com SCHILLER, (2010: 110-111 – Tradução nossa), trata-se de uma orientação 
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imprimir seu universo simbólico despertada no momento em que se viu lançado na tarefa de 
construir para si mesmo uma realidade familiar – que o confortasse em meio a tantas coisas 
novas e desconhecidas encontradas no país de destino.  

 
Este sistema de representação de identidades registrado nos jornais, por sua vez, pode ou 

não corresponder à realidade. Um imigrante recém-chegado destas comunidades, se hoje em dia 
lesse essas publicações, talvez não se visse reconhecido nelas. Ou ainda: alguém familiarizado 
com essas publicações que vai visitar o país de origem pode não encontrar conexões. Porém, não 
deixam de compor referências de pertencimento, ainda que simbólicas, que o imigrante tem a 
necessidade de manter para se identificar e, ao mesmo tempo, se diferenciar dos demais grupos. 
Trata-se de um discurso, que, ao produzir um sentido sobre “a nação” e pertencimento, o 
imigrante pode se identificar, construindo, assim, identidades. 
 

Os Jornais   
Como a proposta da pesquisa inclui, além de verificar se no conteúdo da imprensa 

imigrante há assuntos representados que favorecem a identidade cultural do grupo, e saber se, 
ainda nos dias de hoje, essa identidade (real ou simbólica) é reconhecida pelos imigrantes, 
precisávamos trabalhar com jornais antigos, dando um espaço temporal (no caso, de quase um 
século) entre a produção e a circulação do periódico e a composição da comunidade hoje. Assim, 
escolhemos investigar os títulos O Lusitano – Orgão da colonia portugueza no Brasil e El 
Correo Gallego – Propriedade do Centro Gallego – Semanário independente de interesses 
gerais (Semanario independiente de itereses generales). O domínio do idioma português e 
espanhol por parte da autora da pesquisa e a facilidade do acesso – ambos encontram-se 
guardados na Biblioteca Nacional, situada no Rio de Janeiro (BN), que tem seu acervo 
digitalizado e aberto ao público – contribuíram, ainda, para a definição do corpus. 

 
O Acervo da BN contém nove edições de O Lusitano, numa ordem não contínua (ou seja, 

edições alternadas), que circularam, quinzenalmente, entre 4 de novembro de 1907 e 24 de junho 
de 1909. Todas elas foram submetidas à Análise de Conteúdo. Com relação ao El Correo 
Gallego, no total, o acervo da BN conta com 82 edições desse periódico (de tiragem semanal), 
entre 07 de novembro de 1903 e 22 de dezembro de 1905. Como não era possível submeter todas 
as edições à Análise de Conteúdo durante o tempo disponível para pesquisa (apenas um ano), 
construímos uma amostra de nove edições4 alternadas, de maneira que abrangesse todos os 
exemplares arquivados.  

 
Tanto O Lusitano como El Correo Gallego foram submetidos a uma Análise de Conteúdo 

qualitativa baseada nos conceitos e indicações de Krippendorf (1990) e Bardin (1977), a fim de 
verificar quais itens representados remetem à identidade cultural da nacionalidade envolvida, 
além de aprofundar questões editoriais desses veículos (editoria, equipe de produção, tipo de 
conteúdo, números de páginas, formato etc.).  

 
                                                                                                                                                                                   
ideológica que aborda o estudo do processo social e histórico, como se estivessem contidos dentro das fronteiras 
individuais dos Estados-nação individuais. “Membros desses estados são induzidos a compartilhar uma história 
comum e um conjunto de valores, normas, costumes sociais e institucionais”. 
4 Tal número foi escolhido para coincidir com a quantidade de edições analisadas do periódico português. 
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Segundo esses autores, a proposta aqui é buscar uma lógica a partir de uma perspectiva 
relativizada, não particular ou única, mas fundamentada na comparação e explicação a fim de 
revelar as perspectivas e observações sobre forma e conteúdo com foco, extraindo por detrás de 
seus conteúdos manifestos, conteúdos latentes e contextualizando, em termos da sociedade total, 
elementos de sentido social.  

 
Assim, nossa “Unidade de Registro” resultou em um único protocolo de pesquisa5 

(aplicado a todo conteúdo de ambos os títulos, com exceção dos anúncios publicitários). Sobre o 
conteúdo geral verificado nos jornais de imigrantes analisados – O Lusitano e El Correo Gallego 
– destacam-se textos de estímulo à manutenção da identidade e dos laços culturais e afetivos que 
remetem à terra de origem; o assistencialismo e prestação de serviços; o fórum de debates e 
ideias (de caráter político, religioso etc.); a facilitação da socialização no novo território 
(baseada, simultaneamente, na defesa das tradições, valores e moral da colônia em si ou de seus 
membros); divulgação cultural; e a denúncia de problemas, desigualdades e/ou irregularidades 
que atingem diretamente a comunidade ou a localidade na qual ela se insere, entre outros.  

 
Foram analisados, no total, 119 textos do periódico O Lusitano. Entre os elementos 

identitários, encontramos 28. São eles: Associativismo, Família, Religião, Moral, Trabalho, 
Migração, Espanha, Portugal, Lisboa, Brasil, Rio de Janeiro, Personagens, Música (Fado), 
Teatro, Literatura, Touradas, Luta e Liberdade Política, Monarquia, República, Patriotismo, 
Mar/Navegação, Batalha, Saudades, Glórias, Xingamentos, Culinária (Vinho), Alma/Dor e 
Posição Social (Status).  

 
Já com relação a El Correo Gallego, foram analisados, no total, 113 textos. Entre os 

elementos identitários, encontramos 27. São eles: Associativismo, Família, Idioma, Religião, 
Moral, Educação, Trabalho, Migração, Galícia, Espanha, Portugal, Santiago de Compostela, 
Brasil, Rio de Janeiro, América, Regionalismo, Personagens, Música, Dança, Teatro, Literatura, 
Touradas, Pesca, Patriotismo, Democracia, Protesto / Luta Política e “Ser contra”. 

 
A Comunidade 

 Com o objetivo principal de verificar se imigrantes portugueses e espanhóis (galegos) 
reconhecem, em suas comunidades, ainda nos dias de hoje, os elementos identitários apontados 
pela Análise de Conteúdo nos dois veículos impressos analisados – O Lusitano e El Correo 
Gallego – como o fazem e por quê, a pesquisa contou com a realização de dois Grupos Focais 
(um para cada nacionalidade).  

 
Todos os procedimentos para organização e realização de ambos os grupos foram 

baseados nos conceitos de Gomes e Barbosa (1999) e Costa (2011), segundo os quais, em um 
Grupo Focal, devemos levar questões capazes de instaurar e alimentar o debate entre os 
                                                        
5 A categoria “Texto” descreve o título do texto analisado; a categoria “Pág”. é apenas uma indicação de onde está 
localizado na edição o texto analisado; a categoria “Tema” foi dividida em duas subcategorias: “Geral” refere-se ao 
assunto geral do texto (na verdade, espécie de editoria jornalística), já “Específico” descreve detalhadamente sobre 
do que realmente se trata o texto; a categoria “Idioma” identifica em que língua o texto está escrito”; por fim, a 
categoria “Elemento Identitário” foi dividia em duas subcategorias: “Identificação”, ou seja, quais elementos 
identitários estão presentes no texto analisado, e “Descrição”, que reúne trechos transcritos do texto que explicam ou 
justificam a identificação do elemento identitário. 
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participantes, sem que isso equivalha à preocupação com a formação de consensos, mas perceba 
os aspectos valorativos e normativos que são referência de um grupo em particular. 

 
No caso desta pesquisa, os grupos foram formados com integrantes das comunidades 

envolvidas: membros da Casa dos Açores6 e da Casa de España7. Ambas as instituições, espaços 
reconhecidos na cidade do Rio de Janeiro, foram escolhidas por: 1) terem sido criadas por 
imigrantes da primeira geração; 2) abrigarem imigrantes e descendentes, estimulando sua 
presença e participação, mesmo estando abertas, atualmente, à sociedade em geral; 3) 
trabalharem cotidianamente com aspectos culturais dos países envolvidos (celebram datas 
nacionais, promovem eventos com comidas típicas, possuem grupos de danças folclóricas, 
acervos bibliográficos e artesanais etc.). 

 
Com ambas as instituições, foi feito um contato inicial, telefônico, no qual foi explicada, 

brevemente, a proposta do trabalho e verificado o interesse das Casas em colaborar com a 
pesquisa. Após outros telefonemas, trocas de e-mails com explicações mais detalhadas sobre o 
projeto, e até encontros presenciais com funcionários desses espaços, foram indicados alguns 
membros para atuar no Grupo Focal. Sobre o perfil desses participantes exigiu-se: 1) que fossem 
nascidos em Portugal ou Espanha (de acordo com a entidade); 2) que tivessem vivido parte de 
sua vida (pelo menos 15 anos) no país de origem; e 3) que morassem no Brasil há, pelo menos, 
15 anos também. Assim, nas duas instituições, foram indicados a integrar o Grupo Focal 
aposentados, o que acabou por definir também o perfil socioeconômico do grupo.  

 
Em ambos os Grupos Focais, o papel de moderador foi exercido pela própria autora da 

pesquisa, que apresentou aos participantes os jornais analisados, os elementos identitários 
averiguados e conduziu o debate a partir de temas centrais – solicitando esclarecimento ou 
aprofundamento de pontos específicos, bem como guiou o grupo para o próximo tópico quando 
um ponto se mostrava suficientemente explorado. Conforme combinado previamente (como 
parte dos procedimentos adotados que visavam o bem estar do grupo e participação), as seções 
foram gravadas e as falas transcritas posteriormente.  

 
Na Casa dos Açores, o Grupo Focal com imigrantes portugueses foi realizado no dia 13 

de novembro de 2014, numa sala, na sede da própria instituição, e contou com quatro 
participantes: João Vaz Teixeira, Antonio Hermínio Garcia da Rocha Lopes, Maria Delia Cota 
Ormonde e Francisco Amaro Borba Gonçalves – todos nascidos na Ilha Terceira dos Açores, 
Portugal, e que migraram para o Brasil em meados do século XX. A seção durou cerca de três 
horas. 

 
Dos 28 elementos identitários encontrados em O Lusitano, 20 foram confirmados pelas 

falas dos membros do Grupo Focal. São eles: Associativismo, Família, Religião, Moral, 
Trabalho, Migração, Portugal, Lisboa, Brasil, Rio de Janeiro, Música (Fado), Patriotismo, 
Mar/Navegação, Batalha, Saudades, Glórias, Xingamentos, Culinária (Vinho), Alma/Dor e 
Posição Social (Status). 

 
                                                        
6 Fundada em 1954, a Casa dos Açores funciona na Avenida Melo Matos, 25, Tijuca, Rio de Janeiro. 
7 Fundada em 1983, a Casa de España está localizada na rua Maria Eugênia, 300 – Humaitá, Rio de Janeiro. 
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Já na Casa de España, o Grupo Focal com imigrantes espanhóis foi realizado no dia 18 de 
setembro de 2014, numa sala, na sede da própria instituição. Participaram cinco pessoas: Isaac 
Araújo Fernandes, Angelo Davi, Conceição Esteves Vásques, Purificación Esteves Perez e 
Manoela Lorenzo Locada – todos nascidos na região da Galícia e que migraram para o Brasil em 
meados do século XX. A seção também teve duração de cerca de três horas. 

 
Dos 27 elementos identitários encontrados em El Correo Gallego, 17 se confirmaram. 

São eles: Associativismo, Família, Idioma, Religião, Moral, Educação, Trabalho, Migração, 
Galícia, Espanha, Brasil, Rio de Janeiro, Música, Dança, Patriotismo, Pesca e “Ser contra”. 
 

Jornais Versus Comunidade: O que Representa e Identifica os Migrantes 
 Tanto nas páginas de ambos os jornais como nas conversas promovidas pelos grupos, foi 

possível perceber a condição contínua de deslocamento do imigrante, ainda que tenham se 
passado muitos anos e, hoje, esses sujeitos estejam totalmente integrados e assimilados na/pela 
sociedade local. Nas palavras de Kristeva (1994):  

 
Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem perdida, o 
enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em suspenso. O espaço do 
estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno ar, a própria transição exclui a 
parada. Pontos de referência, nada mais (p. 15).  
 
Ambos os grupos demonstram um carinho especial para com o Brasil, a terra de acolhida. 

Se nos jornais, vimos o país representado como “a terra da oportunidade” (El Correo Gallego) 
ou “uma nação bondosa e hospitaleira” (O Lusitano), essa identidade se confirma até os dias de 
hoje, conforme a fala do imigrante português:  

 
Francisco (imigrante português): Eu acho que podemos dizer que o Brasil é um país 
que tem os braços abertos para o mundo inteiro, todas as raças, e recebem as pessoas, 
independente de cor, religião etc. Isso a gente tem que agradecer a esse país. É realmente 
admirável a forma como esse país recebe o imigrante e dá oportunidade para todo mundo. 
 
Ao mesmo tempo, observa-se, ainda, uma ligação muito intensa com a terra de origem. 

Com relação a Portugal e a terra que se deixou, não verificamos hoje, exatamente, um sentimento 
de amor incondicional, como o impresso nas páginas de O Lusitano: “Pátria amada”, “nosso 
Portugal”, “o amor infinito a nossa Pátria” etc. Há um respeito grande pelas tradições herdadas, 
além de um esforço no sentido de não se perder as raízes. O mesmo ocorre com expressões como 
“Galícia eterna”, “Nossa Espanha” etc. Além disso, destaca-se, certo saudosismo e um 
sentimento afetivo que perdura no tempo de maneira nostálgica. Porém, críticas aos países de 
origem são mais presentes nas falas do que o amor incondicional verificado nos impressos, 
conforme os seguintes trechos: 

 
Antonio (imigrante português): É porque naquela época era muito difícil a vida lá, 
muito, muito difícil. Era difícil demais. (...) pelo amor de Deus, a gente não tinha uma 
televisão, não tinha uma geladeira, a maioria não tinha uma casa de banho. (...) A gente 
trabalhava de sol a sol. 
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Purificación (imigrante espanhola): Nós somos duas irmãs casadas com dois irmãos. 
(...) Nós estamos aqui há mais de 50 anos. Aí às vezes eu me pergunto, porque a minha 
filha que é brasileira, tem nacionalidade espanhola, mas é brasileira, nasceu aqui, conheci 
meu marido aqui, e eu tenho mais tempo de Brasil que de Espanha, lá eu vivi 18 anos e 
aqui 52, e eu não sei se é por causa da raiz, lá a gente nunca esquece. É o lugar que eu 
nasci. Está aqui dentro (coloca a mão no coração). Os meus filhos já foram lá, já 
conheceram o lugar que eu nasci. Mas não tinha nada. Não tinha televisão, não tinha 
telefone. 
 
Manoela (imigrante espanhola): Eu amo minha terra, ela lá e eu aqui. 

 
 Assim, se por um lado a representação do Brasil nos periódicos portugueses e espanhóis 
compõe um elemento identitário pertencente ao hall das identidades reais relacionadas a esses 
imigrantes, o mesmo não se confirma sobre o amor incondicional pela terra de origem, 
representado em ambos os títulos, que integraria a lista das identidades simbólicas. Nesse caso, 
confirma-se a hipótese do próprio processo de construção identitária ao longo do tempo, descrito 
por Hall (2005).  
 

Têm a ver não tanto com as questões ‘quem nós somos’ ou ‘de onde nós viemos’, mas 
muito mais com as questões ‘quem nós podemos nos tornar’, ‘como nós temos sido 
representados’ e ‘como essa representação afeta a forma de como nós podemos 
representar a nós próprios’. Elas têm tanto a ver com a invenção da tradição quanto com a 
própria tradição, a qual elas nos obrigam a ler não como uma incessante reiteração mas 
como ‘o mesmo que se transforma’. (p. 112) 
 
Tal hipótese é reforçada ainda pelo argumento de Zecker (2011, p. 5 – Tradução nossa) 

de que o desenvolvimento de um bi-nacionalismo é uma constante verificada por meio da leitura 
da imprensa imigrante e, no caso deste estudo, mesmo quando há o retorno, tempos depois a 
Portugal ou Espanha. Nas falas de ambos os grupos, verificamos que os imigrantes não 
encontram os mesmos locais que deixaram – é outra representação do espaço, atravessada pelo 
tempo. Além disso, percebe-se o sentimento de que não há mais lugar para eles lá, porque depois 
de tantos anos, ainda que não sejam brasileiros, também não são mais portugueses e espanhóis. 

 
Antonio (imigrante português): E tem outra coisa, a gente volta lá, eu você, ele, você 
não tem nome. Você é filho de fulano que já morreu faz tempo. Você é conhecido pela 
família, pelo teu pai e pela tua mãe. Ninguém sabe quem você é. Você não conhece mais 
ninguém. E os mais antigos também já não te conhecem (...) Nós que estamos aqui, temos 
toda liberdade. Hoje estamos aqui, amanhã vamos para São Paulo, Manaus etc. Qualquer 
lugar. Se vai para minha terra, é isso aqui. É mar em volta, tudo, não tem nada. Ir para 
passear, para ver a família tudo bem, mas voltar não dá. (...) Mudou tudo. 
 Isaac (imigrante espanhol): Era difícil. Sustentar a família e aquele tempo tinha 
inflação, até tinha vontade de voltar, mas não dava. Porque a inflação aqui era demais. 
Mas fiquei. Até hoje estamos aí. Só que quando eu voltei, o lugar era muito diferente, 
claro, muito diferente. Tudo diferente. Era um outro lugar. 
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Assim, ao analisar esses exemplos iniciais, verifica-se que a teoria das representações vai 
enriquecendo as abordagem para se estudar a forma como os meios de comunicação e os 
cidadãos constroem questões sociais (de pertencimento, principalmente) e políticas que, nas 
palavras de Höijer (2011) “colorem nossa era, ou algum período de tempo específico” (p. 3 – 
Tradução nossa). 

 Outro elemento identitário que podemos classificar como real é com relação à questão do 
trabalho, uma vez que, como diz a portuguesa Delia: “Todo imigrante vinha para trabalhar”. Na 
visão do grupo português e também de O Lusitano, trata-se, realmente, de uma característica 
nobre, um “sacrifício necessário” para conseguir vencer na vida. Esse “vencer” pode remeter aos 
relatos de batalhas e glórias, que localizamos no periódico, relacionados à coragem do português 
em enfrentar desafios e/ou deixar o seu país de origem e se aventurar em busca de trabalho. 
Nesse sentido, são ilustrativas as falas abaixo: 

 
João (imigrante português): São uns covardes [apontando para Antonio e Francisco 
que, minutos antes, tinham falado que migraram para fugir do serviço militar]. (...) Fui 
corajoso. Servi o exército lá, muitos tinham medo do exército, mas serviu de lição para 
mim, servi o exército lá e vim para cá, dando umas cabeçadas ali e aqui, mas fui juntando 
meu dinheirinho, sempre muito econômico, não gastava, só se trabalhava. Trabalhava de 
sol a sol. 
 
Francisco (imigrante português): Temos um orgulho da nossa história, de ter 
contribuído muito com as navegações, os descobrimentos. Principalmente nas ilhas 
Graciosas e Picos e todas as ilhas dos Açores há muito a indústria baleeira, que é onde se 
via, realmente, os homens de coragem, que são os heróis do mar daquela época, 
principalmente da Ilha dos Picos. E eles enfrentavam a baleia em canoas pequenas, e 
muita gente virou a canoa, e muita gente morreu.  Era tudo manual.  
 
No caso dos espanhóis, o imigrante trabalhador é uma identidade a todo momento 

enfatizada, porém, não como esse sentimento de vitória, conquista etc. como no caso português, 
mas como uma espécie de possibilidade de integração à sociedade local e socialização, conforme 
o trecho abaixo:  

 
Conceição (imigrante espanhola): A gente ajudava minha mãe. Minha mãe lavava 
roupa para fora e a gente costurava camisas para uma fábrica. (...) Aqui eu vim para cá 
trabalhar em casa de família. Trabalhei muito. Conheci muita gente também por causa do 
trabalho. 
 
Antes de prosseguirmos, chamamos a atenção para o fato de as representações sociais atuarem sobre processos de constituição de significados coletivos, resultando em 

cognições comuns que produzem laços sociais que unem as sociedades, organizações e grupos. “Elas definem o foco sobre os fenômenos que estão em debate, sobre os fortes sentimentos, conflitos e luta ideológica, e mudam o pensamento coletivo na sociedade” 
(Höijer, 2011, p. 3 – Tradução nossa).  

 
Ainda com relação aos elementos identitários reais, destacamos o fato de ser católico – 

tanto nos jornais como nos grupos foram várias às menções a essa identidade do imigrante 
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português e espanhol – bem como a importância da família, da moral e dos bons costumes, 
revelando certo conservadorismo que já era representado nas páginas de O Lusitano e El Correo 
Gallego, no começo do século XX, e que permanece até os dias de hoje (ainda se levarmos em 
consideração, porém, a hipótese de que, talvez aqui, pese a questão de ambos os grupos serem 
formados por aposentados que, por conta da idade, tendem a ser, em geral, mais conservadores). 
Nesse sentido, é ilustrativo o exemplo do espanhol Angelo, que deixou a esposa grávida quando 
imigrou para o Brasil, mas depois voltou para buscá-la.  

 
Purificación (imigrante espanhola) [falando para Angelo]: Mas depois de um ano e 
pouco, que tua filha tinha dois anos, que você mandou chamar a tua esposa com tua filha, 
Maria Dolores.  
 
Angelo (imigrante espanhol): Eu tinha que cumprir minha palavra.  
 
Manoela (imigrante espanhola): Gostei do que escutei agora! 
 
Há ainda as falas dos imigrantes portugueses com relação a esses temas:  
 
Francisco (imigrante português): Não, ninguém podia falar mal da minha família, tinha 
só que falar bem. Havia preocupação com o preconceito, o que as pessoas vão falar, 
principalmente entre os conterrâneos. Entre a comunidade havia essa preocupação de 
sermos bons, honestos, bem educados, para ninguém ter o que falar. 
 
Antonio (imigrante português): Isso é verdade. 
 
Delia (imigrante portuguesa): Quer ver a importância da família? Meu marido morreu e 
meu filho quando casou, você acredita, que ele foi na sepultura do pai no dia do 
casamento, sozinho, de manhã, ver o pai dele, para você ver o que é o sentimento pela 
família. No dia do casamento, de manhã, saiu para cortar cabelo, se arrumar e foi lá 
sozinho, botar flores. E eu descobri depois porque eu fui lá depois com a irmã do meu 
marido que estava aqui do Canadá e disse: “Gente, nessa sepultura só vem eu e meu filho, 
como isso está aqui?”. Aí quando voltou de lua de mel, estava num jantar e eu ainda 
estava com visitas de fora, e quando tive uma chance com ele sozinha disse: “Escuta, 
você teve no cemitério?”. “Sim, mãe. Você reclamou que eu estava demorando, que o 
almoço estava na mesa, que todo mundo estava com fome, mas eu estava no cemitério”.  
Agora me diz: o que ele foi fazer lá no dia do casamento? O sentimento pela família fala 
mais alto.  
 
O associativismo, assim como nos jornais impressos, também se faz presente nas falas 

dos imigrantes espanhóis e portugueses revelando-se mais um elemento identitário real e 
reforçando as ideias de Moscovici (2009), que sugere que são as dinâmicas e as relações 
intergrupais que vão dirigir ou canalizar a formação de qualquer representação social específica. 
Aqui, o elemento identitário associativismo é evocado, principalmente, para explicar a “carta de 
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chamada8” e para ajudar a enfrentar as dificuldades da época da chegada. Hoje, porém, parece se 
fazer presente, apenas, como celebração das tradições, cultura e amizade. 

 
Purificación (imigrante espanhola): Aí a gente ia para alguns centros de espanhóis, 
tinha a Casa da Galícia, onde tinha reuniões, festas... E eram nesses lugares que a gente 
conhecia outros amigos, namorados, paqueras... Íamos na Praça Paris. Tinha uma ação 
católica que, para quem tinha família aqui, não pagava nada para vir. Então muitos 
vinham.  
 
Antonio (imigrante português): O imigrante português daquela época é igual aos 
chineses hoje dessas casas de suco, pastel. Vem um ou dois chineses de lá, montam o 
negócio, chamam outros dois para virem e tomarem conta e aí monta outro negócio e 
chama mais gente e vai comprar outra loja. 
 
Delia (imigrante portuguesa): E a gente ia para a praça Saens Peña que era lá que 
ficavam os imigrantes que chegavam e queriam trabalhar. Então ia buscar empregados lá.  
 
Antonio (imigrante português): É ficava tudo na Saens Peña, rodando a praça, 
conversando, tomando um café, sentado no chão. 
 
João (imigrante português): Era bom porque quando a gente chega dá um baque, 
porque a gente não conhece nada, ninguém. Dá uma dor na alma. 

 
Por fim, no caso português, a música (o fado, em especial), que aparece em O Lusitano 

como mais um elemento identitário, é confirmada como uma identidade real até os dias de hoje. 
No próprio grupo focal, em determinado momento, foi revelado que a participante Delia é uma 
cantora e integra o coral da igreja. Já no caso espanhol, a música (folclórica, executada pela gaita 
galega, principalmente) também aparece no jornal e no grupo como um elemento identitário 
relevante, e também reconhecido até os dias de hoje, ainda que, durante as discussões, tenha sido 
mais destacada – como elemento cultural – a culinária, com pratos como: Pimentos de Oadrón, 
Polvo à Feira, Empanadas, Cozido Galego, Paella, tortillas, grão de bico etc. o que, por sua vez, 
não aparece no jornal.  

 
Não poderíamos encerrar a discussão dos resultados dessa pesquisa sem destacar que 

nenhum dos dois grupos trabalhados conhecia os jornais impressos analisados. Entretanto, ao 
discutir sobre eles, percebe-se negociação e reflexão contínuas, capazes de promoverem o 
consenso em entendimentos compartilhados e sentidos representados. É difícil mensurar a 
extensão do impacto desses veículos numa comunidade (até mesmo por uma questão temporal, 
ambos os jornais circularam no começo do século XX e seus leitores da época, hoje, não existem 
mais), mas é possível dizer que, ainda nos dias de hoje, como fonte de registro histórico, eles 
fornecem suporte à construção e rearticulação de identidades – ou, segundo Hall (2005), ao 
exame dos sistemas classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e 

                                                        
8 Existia nessa época a “carta de chamada”, documento fornecido por parentes ou amigos já estabelecidos 
no Brasil que se responsabilizavam pelo imigrante por determinado período; era comum ainda um 
contrato de trabalho prévio. 
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divididas (diferença / oposição) – permitindo aos imigrantes integrar novas ideias, valores e 
experiências em seus sistemas de referências pessoal e coletivo.   

 
Considerações Finais 

 Em 1922, Robert Park – professor da Universidade de Chicago contratado pelo governo 
norte-americano para pesquisar a imprensa de imigrantes que existia na época no país – 
constatou que: “Ler algum destes jornais estrangeiros é como olhar pelo buraco da fechadura 
numa sala iluminada” (Park, 1922, p.113 – Tradução nossa). Quase um século depois, tal 
sentença nunca esteve tão atual. Ao preservar velhas memórias, ao mesmo tempo em que captam 
novas experiências, os veículos feitos de e para imigrantes conseguem se firmar como 
verdadeiros registros históricos de complexos processos sociais, como é o caso da imigração. 
Isso porque, conseguem trabalhar, simultaneamente, a construção de identidades culturais, 
nacionais, étnicas e sociais e a significação de representações e pertencimento. O mesmo aplica-
se à própria teoria de Moscovici sobre as representações sociais, utilizada nesse trabalho. 
Desenvolvida também há tantos anos, parece ganhar novo fôlego ao permitir outras abordagens, 
descrições e explicações dos fenômenos sociais. 

 
 Como pudemos observar por meio da descrição dos resultados da pesquisa, tais meios de 

comunicação voltados para imigrantes, ao publicarem sistematicamente tais representações e 
servirem como mediadores desse conteúdo, são fundamentais para o conhecimento mais intimo 
da vida urbana de determinado grupo, seja no passado, seja na contemporaneidade. No caso 
específico do material jornalístico, seus autores têm a capacidade de ir além de suas necessidades 
e percepções individuais e colocam sobre o real suas sensibilidades e afetos, resultando num 
conhecimento coletivo e impessoal que pode definir, resumir ou, simplesmente, exibir, 
características de seus similares.  

 
Isso ficou muito claro quando levamos o conteúdo de O Lusitano e El Correo Gallego 

aos imigrantes portugueses e espanhóis, respectivamente. Por meio dos elementos identitários 
localizados no texto, pudemos perceber pela fala dos grupos que a organização social e 
identitária presentes no impresso fazem parte da vida real, ainda que remetam a uma identidade 
simbólica que, certamente, tem forte presença no imaginário social do grupo envolvido e da 
sociedade, em geral.  

 
Foi por meio das representações de identidades simbólicas ou reais registradas nesses 

jornais que os grupos de imigrantes estudados reencontraram a si mesmos, redescobriram seu 
país, sua língua, sua religião, e se reaproximaram de suas tradições, sua cultura etc., dando 
sentido ao termo “estrangeiro” não como um substantivo que se refere a pessoas de outros países, 
mas a um sentimento: não ser daqui, nem ser de lá, mas estar sempre em trânsito entre dois ou 
mais mundos.  

 
A consequência disso é que a geração de outras formas de expressão e linguagens projeta 

a ação comunitária em uma dimensão de efetiva interferência na alteração de posturas sociais, 
pressupondo a existência de elos mais profundos, representada por identidades no sentido da 
redescrição do sujeito como tarefa inclusiva necessária e fundamental para a construção de novas 
relações entre os povos. 
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