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Resumo 

O presente estudo analisa os Gabinetes Portugueses de Leitura de Pernambuco e da Bahia, 

associações literárias criadas pelos portugueses, à imagem de outros, enquanto expressões 

do sentimento de comunidade e do seu confronto com as sociedades locais. A partir do 

estudo sobre a criação e desenvolvimento do GPL de Pernambuco, percebeu-se que o 

mesmo chamou para si a função de aglutinar os portugueses ali residentes e desempenhou 

o papel de reconstruir os discursos sobre a presença portuguesa naquela Província. No 

decorrer do estudo, verificou-se que a função de unir os portugueses manteve-se a nível 

discursivo, ainda que muitos portugueses não aderissem ao mesmo, mas aquele Gabinete 

permaneceu atuante na reconstrução dos discursos (re)significadores da imagem do 

“português de fato” e selou um discurso de evocação à pátria portuguesa na arquitetura 

de um novo edifício inaugurado em 1921. A partir do estudo desse Gabinete, analisou-se 

também o GPL da Bahia, partindo de uma hipótese que considerou o contexto de criação 

das associações, em ambas as províncias, situados em um ambiente permeado pelo 

antilusitanismo, indagou-se se os caminhos percorridos pelos portugueses na Bahia 

tiveram o mesmo significado que em Pernambuco e se o GPL desempenhou função 

importante na constituição do grupo étnico português na Bahia. Derivou dessa hipótese a 

presente tese que se construiu considerando os aspectos conjunturais em suas 

particularidades e aproximações, delimitada num espaço de tempo entre 1850, ano da 

criação do GPL-PE e 1931, ano da última manifestação de caráter antilusitano no estado 

de Pernambuco. 

Palavras-chave: Gabinete Português de Leitura, Bahia, Pernambuco, identidade étnica e 

fronteiras dinâmicas, imigrante português e antilusitanismo. 
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Abstract 

The present study analyzes the Reading Bureau of Pernambuco and Bahia, literary 

associations created by the Portuguese, following the image of other reading bureaux, as 

expressions of the feeling of community as well as confrontation with the local societies. 

From the study on the creation and development of the Portuguese Reading Bureau (PRB) 

of Pernambuco, it was clear that it took upon itself the task of bringing together the 

Portuguese who resided there and played the role of rebuilding the discourses about the 

Portuguese presence in that province. In the course of the study, it was found that the role 

of uniting the Portuguese remained at the level of the discourse, although many 

Portuguese did not adhere to it. Nonetheless, PRB remained active in the reconstruction 

of the discourses, giving a new meaning to the image of the “real Portuguese”, and coined 

a speech evoking the Portuguese homeland in the architecture of a new building 

inaugurated in 1921. Based on the study of this PRB, the PRB of Bahia was also analyzed: 

having as starting point the context of creation of the two associations, both located in 

provinces where the local feeling was pervaded by anti-Lusitanism, it was questioned 

whether the paths traveled by the Portuguese in Bahia and in Pernambuco had a similar 

meaning and if the PRB of Bahia played an important role in the constitution of the 

Portuguese ethnic group in that province. From these questions derived the present thesis 

that was constructed considering the juncture sceneries in their particularities and 

similarities, delimited in the space of time between 1850, year of the creation of the PRB-

PE, and 1931, year of the last manifestation of anti-Lusitanian feeling in the state of 

Pernambuco. 

 

Keywords: Portuguese Reading Bureau, Bahia, Pernambuco, ethnic identity, Portuguese 

immigrant, dynamic borders, manifestation of anti-Lusitanian. 
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Introdução 

 

 

Esta tese desenvolveu-se em torno dos Gabinetes Portugueses de Leitura (GPL) e 

do seu papel social no Brasil, especialmente no século XIX e início do século XX, 

centrando-se na discussão sobre a problemática da reformulação de identidades. Retoma-

se e amplia-se largamente aqui um trabalho anterior sobre o Gabinete Português de 

Leitura de Pernambuco, GPL-PE, explorado em dissertação de mestrado1. Questionamos 

agora a hipótese de o Gabinete de Leitura, criado pelos portugueses na Bahia em 1863, 

GPL-BA, assim como o de Pernambuco, terem contribuído para o processo de 

(re)significação da identidade do imigrante português naquelas províncias/estados. 

Buscou-se reconstruir os caminhos que, em ambas as províncias, foram trilhados para a 

constituição e estabelecimento dos Gabinetes Portugueses de Leitura, visando 

compreender como as comunidades portuguesas, de Pernambuco e da Bahia, se 

organizaram no âmbito das associações perante as contestações das suas identidades, e se 

essas associações seguiram percursos similares nesse processo. 

O período de estudo abrange globalmente a fundação do Gabinete Português de 

Leitura de Pernambuco em 1850 e estende-se até 1931, ano em que ocorreu um 

movimento de contestação contra os portugueses em Pernambuco e também se realizou 

o Primeiro Congresso dos Portugueses no Brasil. Sem pretender uma história absoluta, 

destaca-se, dentro da delimitação temporal proposta, a exploração daqueles momentos 

considerados importantes ao entendimento da hipótese formulada. 

Ao se considerar que uma experiência adquire significados diversos a partir das 

várias interpretações que cada personagem consegue transmitir de uma mesma situação, 

aludimos à interpretação de Clifford Geertz, o qual pondera que o exame da 

construção/desconstrução da realidade social deve observar as várias percepções dos 

grupos sociais, para que se compreenda como os agentes sociais representam a eles 

mesmos e o mundo que os cerca2. 

 

                                                           
1 SANTOS, Wilza Betania dos. (Re) Significação duma identidade Portuguesa: O Gabinete Português de 

Leitura de Pernambuco e seu contexto Político e Social (1850-1921). Porto: Dissertação de Mestrado, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013. 
2 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 21. 
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De colono à imigrante, reformulações de identidades 

 

1. Serão prejudiciais os portugueses ao Brasil? E sendo pela 

afirmativa será decente insulta-lo? 

 2. O Brasil mesmo no estado de emancipação poderá, sem grave 

prejuízo de seus vitais interesses, perder as relações com 

Portugal?  

3. Quais dos europeus mais convém ao Brasil, é o que deveria 

fazer-se no caso de preferência? 

4. Será político, depois da separação do brasil, guerrear-se de 

morte aos portugueses a ponto de se eles retirarem cobertos 

d’afrontas? 

Responder-vos-emos: 

1. Os portugueses atualmente não são prejudiciais ao Brasil; mas 

o insulto não é a arma convincente; 

2. A perda de quaisquer relações entre as duas nações – Brasil e 

Portugal – seria prejudicial a ambas. 

3. É igualmente útil ao brasil a emigração de quaisquer europeus, 

moralizados. 

4. Guerrear aos portugueses até que eles se corrijam não 

excedendo as raias dos direitos internacionais, é uma obrigação 

da nacionalidade brasileira.  

(…) 

Mas a economia social não deve nunca entender-se como 

independente da nacionalidade: isto é, não sacrificaremos nunca 

o honesto ao útil. 

Se houvésseis formulado as questões propostas como meramente 

políticas, ser-nos-iam mais fáceis as respostas, e mais luminosa a 

discussão. 

Perdoai-vos dizer que nos parece mais oportuno formulá-las 

assim: 

1. Os portugueses têm causado, ou casam danos aos interesses 

políticos e sociais ao Brasil? No caso afirmativo qual o meio de 

os remediar? 

2. É conveniente a nação brasileira a conservação de suas 

relações amigáveis com a nação brasileira? 

3. Deve-se promover de preferência a emigração para o Brasil de 

homens nascidos em Portugal? 

4. Será necessário ou conveniente ao Brasil a retirada dos 

portugueses que para ele tem emigrado? 

Então os seria comodo responder afirmativamente a 1ª pergunta, 

exigindo a nacionalização do comercio; a 2ª afirmativamente 

sem restrições; a 3ª negativamente; 4ª negativamente, com 

restrições. 

Bem vedes que não temos nenhum desejo de deixar de ser 

francos, e que estamos prontos a adotara epigrafe do vosso 

artigo3.(Grifos do autor) 

 

                                                           
3A Imprensa, nº 35. Pernambuco, 12 de fevereiro de 1851, p. 3. (HDB). Os discursos sobre os portugueses 

algumas vezes se traduziram em conflitos, noutras foram expostos por artigos publicados nos vários jornais, 

O Século, por exemplo, divulgou este artigo que foi reproduzido pelo jornal A Imprensa. 



 

22 

22 

A transcrição deste texto, sem autoria, datado de 12 de fevereiro de 1851 e 

publicado no jornal A Imprensa, conduz à discussão sobre a presença dos portugueses no 

Brasil após a sua Independência, em que da categoria de colono o português passou para 

a de imigrante. Em vista das mudanças, cresceram os debates em torno de sua 

permanência e utilidade ao Brasil e o exemplo citado acima, fez parte de uma resposta ao 

o dr. Mello Morais, médico brasileiro que aderiu à homeopatia, um defensor dos 

benefícios da presença dos lusos no Brasil4. Da sua postura derivaram as críticas de alguns 

nacionalistas baianos que o acusaram de tomar partido pelos portugueses e de assumir-se 

como advogado do médico homeopata português João Vicente Martins, um dos sócios 

fundadores do GPL-PE. Discussões como estas alimentaram os jornais e atravessaram o 

século XIX. 

Apesar da independência do Brasil a imagem do português permaneceu atrelada 

à identidade de colonizador e, consequentemente, explorador do Brasil, tornando-se 

frequentes os debates em torno da sua “utilidade” à constituição da nova Nação. Devido 

ao passado colonial que ligava Portugal ao Brasil, a identidade do imigrante português 

era alvo de discussões diferenciadas das demais etnias que se estabeleceram no Brasil, 

sua identidade era definida através do binômio colonizador-explorador das riquezas 

nacionais. Os discursos que apresentavam a imagem dos portugueses se direcionaram por 

uma via de deslocamento desse binómio, explorando a importância da contribuição destes 

para o progresso da nova Nação5, contudo, estas discussões apresentaram variações de 

acordo com as experiências e leituras diversas, tanto dos nacionais quanto dos próprios 

portugueses. Na realidade, até 1822, mesmo com a existência de alguns movimentos 

sociais de contestação, a presença dos portugueses no Brasil era mais confortável, porém, 

com a proclamação da independência brasileira uma nova realidade se impôs e por várias 

vezes ocorreram movimentos que contestaram a identidade dos portugueses que residiam 

em Pernambuco e na Bahia. 

Em 1865 um artigo divulgado no Jornal do Commercio questionou o uso do termo 

“colono” para designar aos portugueses no Brasil. 

Aos núcleos de Portugueses residentes no Brasil e espalhados 

promiscuamente com a população nacional e os de outras 

procedências por aqui todas as zonas territoriais do império 

caberá na acepção moderna o nome de colônia? 

                                                           
4 Correio Mercantil, nº 321. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1851, pp. 3, 4. (HDB) 
5 SANTOS, 2013, p. 48. 
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Colônias, como diz J. B. Say são estabelecimentos formados em 

um país longínquo por uma nação mais antiga, a que se chama 

metrópole. Ora os Portugueses no Brasil são mais emigrantes que 

colonos. Parece-me, portanto, que o nome de colônia, aplicado a 

massa geral de nossos concidadãos aqui domiciliados, não está 

hoje admitido como a expressão mais própria para designar as 

condições especiais de sua existência no Brasil”6. 

 

Esse questionamento também apareceu em 1904 no Gazeta de Notícias, no qual o 

Ministro Português Camello Lampreia também expôs que o termo Colônia não se 

aplicava aos portugueses, visto que eram irmãos e isso justificava a sua presença na 

política do Brasil. Além disso, o português se adaptava em qualquer parte do Brasil, pois 

diferentemente dos outros imigrantes, “não escolhe, afeiçoa-se”7. 

Em meio às discussões surgiram algumas instituições, dentre as quais os 

Gabinetes de Leitura portugueses, em torno dos quais se (re)significaram os discursos de 

uma identidade étnica do imigrante português no Brasil, para isso recorreu-se às 

memórias de um passado interpretado de forma diferente tanto pelos portugueses como 

pelos nacionais. Os primeiros evidenciavam as contribuições dos cidadãos portugueses 

aos brasileiros, resgatando do passado colonial os elementos úteis para a reconstrução de 

um discurso identitário representativo de uma imagem positiva do ex-colono, pensamento 

este que encontrou adesão de alguns brasileiros também. E os nacionais, por sua vez, 

interpretavam esse mesmo passado numa ótica que abrangia as ações dos portugueses 

numa perspectiva negativa, numa visão que reforçava a ideia de serem os lusos os 

exploradores da riqueza nacional8. Essa foi uma discussão que se estendeu por todo o 

século XIX e que também esteve presente no Primeiro Congresso dos Portugueses no 

Brasil, em 1931, em que os portugueses foram apresentados como elemento útil para a 

formação da “raça brasileira”, ressaltando-se também que o seu sucesso era benéfico para 

o Brasil. 

                                                           
6 Jornal do Commercio, nº 311. Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1865, p. 2. (HDB) 
7 Gazeta de Notícias, nº 29. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1904, p. 1. (HDB) 
8 Cite-se aqui O Cortiço, romance publicado em 1890 pelo escritor brasileiro Aluísio de Azevedo, que 

reforçou os estigmas contra o português, os quais eram acusados de usura, de cobrar altos valores dos 

aluguéis no cortiço, de roubar nos pesos e medidas. Além disso, o escritor apresentou os portugueses como 

“burros”, “sujos” e motivos de piadas. Outro opositor foi Manoel Bomfim, que escreveu, em 1905, o ensaio: 

América Latina: males de uma origem, no qual defendia que Portugal nada mais era do que um parasita 

que sugou toda a riqueza da sua colônia. O discurso do seu ensaio apresentava forte conotação antilusitana: 

“Foi instintivamente que a coroa privilegiou o comércio para seus súditos – pelo instinto voraz do parasita”. 

BOMFIM, Manoel (1868-1932). A América Latina: Males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1993, p. 

138. 
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Entre as várias interpretações surgiram novos discursos geradores de novas 

identidades, dentre as quais interessa a observação daquela em que os próprios 

portugueses pensaram acerca deles mesmos. Apoiado na teoria da antropologia 

interpretativa apresentada por Clifford Geertz, este estudo se preocupou não em 

apresentar respostas às questões mais profundas, “mas colocar à nossa disposição as 

respostas que os outros deram… e assim incluí-las no registro de consulta sobre o que o 

homem falou”9. O exame interpretativo da perspectiva do outro, ou seja, dos portugueses, 

foi baseado nas contraposições de pertencimento/distância, identidade/diferença, 

universalidade/particularidade10. E assim se  desvinculou o binômio português-

colonizador, o que permitiu um melhor entendimento sobre a presença dos portugueses 

em Pernambuco e na Bahia enquanto grupos de imigrantes possuidores de identidades 

próprias, além de mostrar que apesar dos privilégios que desfrutaram no período de pós-

independência, eles buscaram demarcar as fronteiras de uma identidade étnica, obtida por 

meio de uma negociação identitária que aproximava o Brasil de Portugal e, sem confundir 

as duas nacionalidades, revalidou-se a identidade portuguesa na mesma base da 

colonização, porém fixada em valores apresentados como promissores à Nação brasileira. 

Os Gabinetes de Leitura 

Os gabinetes de leitura originaram-se na Europa ainda no século XVIII, numa 

época de grande difusão cultural ocorrida através dos livros. Segundo Roger Chartier, os 

gabinetes de leitura apareceram na França no século XVIII e apresentaram vantagens aos 

livreiros e aos leitores ao proporcionarem os aluguéis de livros, visto que permitiram a 

leitura dos mesmos a um baixo custo e, consequentemente, ampliaram os números de 

leitores e os lucros dos livreiros11. Robert Darnton descreve que a maioria dos gabinetes 

de leitura que surgiram na França no século XVIII, nasceram da adaptação das livrarias 

em bibliotecas que alteravam as suas estruturas físicas para adequarem-se ao padrão 

exigidos ao funcionamento desses gabinetes12. 

                                                           
9 GEERTZ, 1989, p. 21. 
10 DIEHL, Asthor Antonio. Cultura historiográfica: memória, identidade e representação. Bauru, SP: 

EDUSC 2002, p. 55. 
11 CHARTIER, Roger. Leitura e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora UNESP, 2004, 

p. 205.  
12 Sobre o assunto, veja-se: DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2010 e DARNTON, Robert e ROCHE, Daniel. Revolução Impressa: a 

imprensa na França, 1775-1800. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.  
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No francês era conhecido como cabinet de lecture, nos países de origem saxônica, 

era designado por circulating library; na Alemanha, chamado de leihbibliotheken; no 

Brasil e em Portugal, eram indicados pelo termo gabinete de leitura, mas no traçado 

comum era um estabelecimento de caráter comercial ao mesmo tempo que cultural e 

possibilitava aos seus leitores a locação de livros sem ser necessário comprá-los13. 

Estes “cabinets” cresceram bastante na França e entre 1819 a 1844, por exemplo, 

houve um aumento de 23 para 215 salas de leituras. Contudo, com o crescimento do 

romance folhetim desviou-se a atenção dos livros para os jornais e, consequentemente, 

ocorreu o enfraquecimento da leitura das obras de romances e em 1883 somente restaram 

118 salas de leituras. Sobre este fenômeno bem se expressou a Revista Universal 

Lisbonense quando definiu o século XIX como um século tão destruidor quanto criador, 

pois havia destruído “a livraria e pôs no seu lugar o jornalismo. Os livros eram muita 

ciência para poucos homens; os jornais são um pouco de ciência para todos”14. 

Os estatutos dos gabinetes de leitura previam a criação de uma biblioteca de 

gêneros e títulos variados, bem como a formação de uma escola de primeiras letras que 

possibilitasse aos analfabetos o acesso à leitura dos livros contidos em seu acervo. Por 

isso, estes espaços preocupavam aos franceses, pois sendo os seus dirigentes politizados, 

orientavam aos leitores conforme as suas visões de mundo. No período da Restauração 

na França, por exemplo, o Gabinete de Leitura, por ser o principal agente de texto de todo 

teor, transformou-se numa influente arma política utilizada pelos burgueses parisienses 

no combate à monarquia restaurada15. As informações contidas nos livros traziam 

esclarecimentos aos seus frequentadores e alimentavam os debates acerca dos mais 

diversos assuntos. Assim sendo, as bibliotecas transformaram-se em espaços de 

aprendizagem e reflexão.   

Esta prática expandiu-se e chegou a Portugal, porém modificada. Surgiu neste país 

como uma instituição que refletia as particularidades do iluminismo português, bem 

afastado das ideias revolucionárias francesas. Autores como Montesquieu, Rousseau, 

Voltaire, D’Alembert eram considerados revolucionários e por isso suas obras foram 

                                                           
13 SOARES, Maria Angélica Lau Pereira. Visões da modernidade: a presença britânica no Gabinete de 

Leitura (1837-1838). São Paulo: Dissertação de Mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP, 2006, p. 13.  
14 Revista Universal Lisbonense s/d. Apud. MATTOS, Maria de Fátima da Silva Costa Garcia de. O 

Neomanuelismo no Brasil: a identificação de um estilo através da sua instituição – Os Gabinetes 

Portugueses de Leitura. São Paulo: Tese de Doutorado, Escola de Comunicação e Artes – USP, 2005, 

p.141.  
15 MATTOS, 2005, p.141 
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proibidas de circularem nos gabinetes. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, 

típico da Revolução Francesa, não combinava com a política colonizadora portuguesa. 

Pelo que consta, os gabinetes de leitura passaram a funcionar legalmente em Portugal no 

início do século XIX, quando em resposta à solicitação de Luiz Conde de Meaussé foi 

estabelecido um decreto régio concedendo licença para o funcionamento de um gabinete 

circulante em Lisboa. No entanto, essa licença estava condicionada às visitas permanentes 

de censores da Mesa do Desembargo do Paço e revelava a natureza dos Gabinetes em 

Portugal16. 

 

Decreto ao Conselheiro, Ministro e Secretário de Estado da 

repartição da Fazenda, para que Luiz Conde de Meaussé possa expor 

ao público nesta Capital o seu gabinete de leitura circulante.  

Sendo incalculáveis e grandes as vantagens, que devem resultar à 

literatura nacional do estabelecimento de gabinetes ou bibliotecas 

circulantes a exemplo do que se pratica na maior parte das nações 

civilizadas da Europa; e havendo-me suplicado Luiz Conde de Meaussé 

licença para expor e franquear, por subscrições, ao público desta Capital 

o seu gabinete de leitura circulante: hei por bem lhe conceder a sobredita 

licença; contanto que fiquem sujeitas todas as obras de que se compõe, e 

que for adquirindo, às mesmas Leis de Censura, a que estão ligadas as 

que vendem os mercadores de livros aqui estabelecidos; para cujo fim 

ordeno que a Mesa do Desembargo do Paço nomeie um ou dois de seus 

atuais e mais antigos censores para dirigirem e visitarem o dito gabinete, 

e censurarem as obras nele existentes, e que para o futuro vierem; 

procedendo em tudo e por tudo na conformidade do regulamento, que 

baixa com este, assinado pelo Conselheiro e Ministro Secretário de 

Estado da Repartição da Fazenda, a quem sou servido nomear inspetor-

geral do mencionado gabinete circulante; ao qual serão responsáveis e 

ficarão sujeitos nesta parte. A Mesa do Desembargo do Paço o tenha 

assim entendido e faça executar pela parte que lhe toca, sem embargo de 

quaisquer leis ou ordens em contrário.  

Palácio de Queluz em o primeiro de Julho de mil oitocentos e dois.  

Regulamento para o gabinete ou biblioteca de leitura circulante, que 

Luiz Conde de Meaussé expõe ao público de Lisboa. 2- Para se 

evitarem delongas sempre prejudiciais e nocivas à circulação das Luzes 

e conhecimentos, cuja propagação rápida pode ser muito proveitosa à 

literatura nacional, serão obrigados os censores diretores, os quais devem 

ser homens de reconhecida probidade, com conhecimentos da Literatura 

Antiga e Moderna, e bem versados nas línguas vivas da Europa, a fazer a 

mais pronta revisão dos livros atuais e dos que vierem depois. [...]4- 

Vigiarão outrossim os referidos diretores em que não entre no dito 

gabinete livro algum da classe dos proibidos pelas Leis destes Reinos, e 

no caso de os descobrirem, farão imediatamente apreensão neles [...]; 

excetuando ex[pre]ssamente desta regra as obras de Diplomática, 

Estatística, Política e História do Tempo; assim como as obras de homens 

grandes, distintos por sua assinalada erudição [...], fazendo distinção dos 

leitores de mera curiosidade, e dos homens de reconhecida literatura e 

                                                           
16 SANTOS, 2013, p. 48.  
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probidade, a quem nunca poderá ser nociva a leitura de semelhantes 

livros, posto que encerrem algumas passagens menos ortodoxas, escritas 

conforme as suas persuasões particulares.  

Palácio de Queluz em 1 de Julho de 180217. 

No Brasil, logo a seguir à chegada da família real, os primeiros gabinetes de leitura 

surgiram no Rio de Janeiro por iniciativa de alguns imigrantes europeus. No relato do 

missionário Robert Walsh, alguns franceses eram proprietários de “doze libraries e 

relieurs”, alguns dos quais mantinham bibliotecas circulantes com boas coleções de livros 

em várias línguas18. Um francês conhecido por Albino, por exemplo, proprietário da 

“Casa do Livro Azul” (1828-1852), oferecia os serviços de compra, troca e locação de 

livros em sua livraria. Outro francês conhecido como Cremière disponibilizava livros no 

seu gabinete de leitura no Diário do Rio de Janeiro em 1828.  

Ainda no Rio de Janeiro foram criadas algumas instituições associativas: 

Gesselschaft Germania ou Sociedade Germania, em 1821, British Subscription Library, 

em 1826 e, o Gabinete Português de Leitura, em 1837.19 Em 18 de agosto de 1837 foi 

publicado o jornal Gabinete de Leitura, Serões das Famílias Brasileiras, o qual prometia 

que através de “artigos divertidos [ir] preparando o gosto da leitura polida e refletida” 20 

para difundir o hábito da leitura de ficção, seguindo o mesmo padrão também foi 

publicado em 1843 o Espelho Fluminense ou Novo Gabinete de Leitura, apresentado para 

a sociedade como um divulgador do folhetim romance21. O hábito de leitura esteve 

associado à difusão crescente dos romances no Brasil22.  

A ideia de criação de um espaço para a leitura se inspirava nos ideais da ilustração, 

atrelada ao conceito de civilização. Madeira afirma que os homens de letras do Império 

brasileiro portavam-se como “missionários das letras”23, cheios das intenções do 

desenvolvimento de projetos educativos que provocassem a civilidade àqueles 

                                                           
17 Secretaria de Estado do Ministério do Reino Notação: Caixa 687, pct. 02 Datas-limite: 1791-1809 Título 

do fundo ou coleção: Negócios de Portugal Código do fundo: 59 Argumento de pesquisa: Ilustração Data 

do documento: 1 de julho de 1802 Local: Lisboa Folha(s): Pacotilha 2; doc. 2, folhas 2 a 4. Disponível em: 

http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=260&sid=39&tp 

l=printerview 
18 SOARES, 2006, p. 20. 
19 Idem, p. 21. 
20 Gabinete de Leitura: Serões da Família Brasileira, nº 1. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1837, p. 1. 
21 Espelho Fluminense ou Novo Gabinete de Leitura, nº 1. Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 1843, p. 1. 
22 MARTINS, Ana Luiza. Gabinetes de leitura da província de São Paulo: a pluralidade de um espaço 

esquecido: 1847-1890. 1990. São Paulo: Dissertação Mestrado em História – USP, 1990. 
23 MADEIRA, Maria das Graças de Loiola.  O “Gabinete de Leitura” e suas implicações na cultura escolar 

do Império – notas sobre a instituição no Nordeste brasileiro. In: Simpósio Nacional de História, 23., 2005, 

Londrina. Anais do XXIII Simpósio Nacional de História – História: guerra e paz. Londrina: ANPUH, 

2005. CD-ROM.   
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desprovidos da cultura letrada. Estes se sentiam os promotores da educação, 

“Missionários de uma pátria laica e ilustrada, obstinados pela modernidade, diziam-se 

doadores de parte do patrimônio e esforços pessoais para ver frutificar uma sociedade de 

homens justos e honestos”24. Para eles a criação dessas instituições, baseadas no molde 

europeu de civilização, abrandariam ânimos e moldariam os costumes. 

O Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, GPL-RJ, criado em 14 de 

maio de 1837, foi a primeira instituição de cunho literário concebida pelos portugueses 

no Brasil e foi fruto da iniciativa de um grupo de portugueses liberais25, alguns dos quais 

haviam sido perseguidos pelo absolutismo português, que se reuniram com propósito de 

“restaurar a glória literária da pátria portuguesa” e “ampliar os conhecimentos de seus 

sócios e dar oportunidade aos portugueses residentes na então capital do Império de 

ilustrar o seu espírito”26. 

Os primeiros trabalhos que falaram sobre os Gabinetes Portugueses de Leitura são 

provenientes das comemorações que aconteceram nos mesmos. Em Pernambuco 

destacam-se o “Soneto de Camões”, 1880, e  a “Monografia do Gabinete Português de 

Leitura”, 2000, de Laura Areias e Lucila Nogueira, que narram as comemorações e 

exibem os discursos que salientam e exaltam a criação da instituição em Pernambuco; na 

Bahia vê-se o “Centenário da Índia”, 1898, e o “Gabinete Português de Leitura, 

comemoração dos 125 anos de fundação”, que seguiu o mesmo padrão literário da 

Monografia do GPL-PE; no Rio de Janeiro, além da produções decorrentes das 

comemorações, destacam-se A. A. de  Barros Martins, que apresentou o “Esboço 

Histórico do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro”, em 1901 e a monografia 

de António Rodrigues Tavares, Fundamentos e Actualidades do Real Gabinete Português 

de Leitura, em 1977, todas são obras reprodutoras do discurso institucional de exaltação 

ao patriotismo dos portugueses. 

Na década de 1990, alguns autores dedicaram parte de seus trabalhos ao Gabinete 

Português de Leitura do Rio de Janeiro, GPL-RJ: Ana Luísa Martins, 1990, com a 

dissertação sobre os “Gabinetes de leitura da província de São Paulo: a pluralidade de um 

                                                           
24 Ibidem. 
25 AZEVEDO, Fabiano Cataldo de. Contributo para traçar o perfil do público leitor do Real Gabinete 

Português de Leitura: 1837-1847. http://www.scielo.br/pdf/ci/v37n2/a02v37n2.pdf.  SOARES, 2006, p. 

22.  
26 Página oficial do Real Gabinete Português de Leitura na internet, endereço: 

http://www.realgabinete.com.br/portalweb/Início/ORealGabinete.aspx . LIMA, Jorge Luiz Ferreira. Entre 

caminhos e lugares do livro:  gabinetes de leitura na região norte do Ceará (1877-1919). Fortaleza: 

Dissertação em História Social da Universidade Federal do Ceará, 2011, p. 22.  

http://www.scielo.br/pdf/ci/v37n2/a02v37n2.pdf
http://www.realgabinete.com.br/portalweb/Início/ORealGabinete.aspx
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espaço esquecido: 1847-1890”27, fez referência a criação do GPL-RJ e esboçou um 

histórico sociopolítico da época de sua criação; Tânia Bessone Ferreira, 1994, em 

“Palácio de destinos cruzados: homens e livros no Rio de Janeiro, 1870-1920”, também 

mencionou a fundação do GPL-RJ e observou que o Gabinete foi um “espaço de 

sociabilidade…responsável pela intensificação de laços afetivos, políticos e profissionais 

entre os frequentadores”28; Kátia Carvalho, em “Travessia das letras”29, apresentou como 

o acervo do GPL-RJ foi representativo na afirmação de arquétipos portugueses; Fabiano 

Cataldo de Azevedo, dedicou-se inicialmente ao estudo do acervo do GPL-RJ “A política 

de seleção do   Real Gabinete Português de Leitura:  identificação a partir da compilação 

de atas e relatórios do período de 1837 – 1847”, em 2007, mas, posteriormente, em 

parceria com Stefanie Freire, ele desenvolveu uma pesquisa que resultou no artigo sobre 

“O Gabinete Português de Leitura e o Tricentenário de Camões (1880)”, em que exibiram 

o tricentenário como o ponto de partida, uma estratégia para que o GPL-RJ se tornasse, 

de fato, “uma instituição luso-brasileira e firmar[firmasse] sua representação além mar”30. 

Compartilhando da mesma ideia de Ferreira31 que observou o GPL-RJ como um dos mais 

importantes espaços de leitura da Corte do Rio de Janeiro, principalmente a partir da 

década de 1870, os autores defendem que o GPL-RJ passou a fazer parte da “rede de 

sociabilidade de intelectuais brasileiros e portugueses”32, em uma análise dividida em três 

fases: a primeira corresponde à fundação da instituição, em 14 de maio de 1837; a segunda 

refere-se á época do Tricentenário da Morte de Camões, comemorado em 1880,  

“efeméride que projetou toda a influência do GPL no âmbito luso-brasileiro e teve como 

ápice o dia 10 de junho, com o lançamento da pedra fundamental do edifício manuelino, 

pelo próprio D. Pedro II”33;  e, a terceira parte referente ao dia 22 de dezembro de 1888, 

dia da inauguração do atual prédio sede, “representando o momento de afirmação e o 

                                                           
27 MARTINS, Ana Luiza. Gabinetes de leitura da província de São Paulo: a pluralidade de um espaço 

esquecido: 1847-1890. 1990. Sâo Paulo: Dissertação Mestrado em História, USP, 1990. 
28 FERREIRA, Tania Maria Tavares Bessone da Cruz. Palácios de destinos cruzados: bibliotecas, homens 

e livros no Rio de Janeiro, 1870-1920. São Paulo: Tese de Doutorado em História, USP, 1994, p. 103. 
29 CARVALHO, Kátia de. Real Gabinete Português de Leitura: o livro como construção da imagem do 

imigrante. In: CARVALHO, Kátia. Travessia das letras. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1999, p. 107-

128. 
30 AZEVEDO, Fabiano Cataldo de & FREIRE, Stefanie Cavalcanti. O Gabinete Português de Leitura e o 

Tricentenário de Camões (1880). R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 176 (467):113-148, abr./jun. 2015, p. 113. 

AZEVEDO, Fabiano Cataldo de. A memória discursiva e as estratégias em torno da identidade luso-

brasileira nos discursos do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro: 1837-1888. Rio de Janeiro: 

Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2012. 
31 FERREIRA, 1994. 
32 Idem, pp. 116, 117. 
33 Idem, p. 117. 
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início da consolidação da identidade do GPL, como lugar de memória portuguesa no Rio 

de Janeiro por antonomásia”34; a percorrer aquelas três fases “está uma memória 

discursiva sobre a afirmação da língua e da literatura portuguesa como elemento 

identitário”35. Assim, concluíram que a comemoração do Terceiro Centenário da morte 

de Camões apresentou a língua portuguesa como elemento unificador das culturas em 

Camões e, por representar a consecução do idioma português, a festa lusófona se estendia 

a todos os lugares em que se falasse o idioma português36. 

Sobre o tema das comemorações, Maria Isabel João apresentou a tese de 

doutoramento “Memória e Império: Comemorações em Portugal (1880-1960)”37, 1999, 

na qual ela baseou a sua análise no conceito de poder simbólico de Bourdieu, em que o 

“poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de 

transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; 

poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 

(física e econômica), graças ao efeito específico da mobilização [...]”. Chamando a 

atenção para a sujeição da memória “a todo tipo de manipulação”38, algo também passível 

na história, lembra que “não existe memória sem esquecimento e a forma como as 

sociedades têm construído e reconstruído as suas memórias reflecte dinâmicas culturais, 

clivagens e lutas pelo domínio do ‘poder simbólico’”39.  João conclui que os diversos 

grupos sociais se apropriam do passado através das comemorações, que cabe ao 

historiador, ao resgatar o passado, considerar que as “memórias não são neutras nem 

inócuas do ponto de vista político e ideológico”40, enfatiza assim a necessidade da 

compreensão da maneira pela qual estas memórias foram construídas para se chegar aos 

seus respectivos significados41. 

Tatiana Bastos42 realizou um estudo sobre o Real Gabinete Português de Leitura 

na província do Rio de Janeiro, no qual analisou as estratégias elaboradas pelo Gabinete 

para a valorização da imagem do imigrante português no Brasil. Bastos defende que 

estudar a instituição expandiu a concepção da construção da identidade do imigrante 

                                                           
34 Ibidem, 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37JOÃO, Maria Isabel. Memória e Império: Comemorações em Portugal (1880-1960). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 1999. 
38 Idem, p. 25. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Idem, p. 26. 
42 BASTOS, Tatiana Quintela de Azeredo. Gabinete Português de Leitura: Construção de uma identidade 

portuguesa (1837-1893). Rio de Janeiro: Dissertação História, UFRJ, 2007. 
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português no século XIX e, para entender o processo dessa construção, fez uso de 

conceitos da antropologia. 

Este estudo parte da ideia de que os portugueses que viviam em Pernambuco e na 

Bahia já possuíam uma identidade, a qual por carregar uma imagem negativa levou-os a 

se empenharem na busca de uma (re)significação dessa identidade, para isso eles 

procuraram negociar o seu lugar na comunidade de acolhimento (Brasil). Portanto, 

acredita-se que não houve uma construção de identidades, e sim uma reconstrução de 

discursos que (re)significaram a identidade do “ser português”. Logo, o termo 

“reconstruir” e “(re)significar” são usados para se referir aos discursos propagados na 

sociedade pernambucana e baiana, que trouxeram à baila os novos sentidos do “ser 

português”. 

Em torno de uma identidade étnica 

 Em 29 de julho de 1869, por decreto nº 196 de sua Majestade Fidelíssima, foi 

nomeado Cavaleiro da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, o 

português João Luiz Ferreira Ribeiro, comerciante da praça do Recife, pela honra que lhe 

foi concedida tornou-se objeto de um comentário anônimo, ao que parece de um 

conterrâneo seu que muito o admirava43, o qual se narra a seguir. 

 Foi dito que aquele senhor era merecedor de tal honra, pois ele a conquistara por 

possuir uma reputação ilibada, que dispensava os elogios e a admiração de todos, 

possuidor do verdadeiro mérito e que até tardou por ser reconhecido. Assim, em nada lhe 

surpreendia aquela boa notícia. João Luiz Ribeiro deixou a sua terra natal em tenra idade 

e rumou para Pernambuco somente com o apoio da “Divina Providência”. Naquelas terras 

hospitaleiras ele construiu o seu futuro e, sem jamais se afastar do caminho da honra, 

adotou a vida de comércio como carreira, com infatigável trabalho e uma irrepreensível 

boa fé em seus contratos ele construiu “um nome uma fortuna”. Muitas vezes o amor ao 

ganho e a paixão pelo acumular passam a controlar o profissional e a subjugá-lo, mas o 

João Luiz Ribeiro, dizia o autor do artigo, nunca foi sufocado por tais sentimentos, 

sobressaíam em suas ações a honestidade e a caridade, de onde emanaram as suas 

beneficências, as quais cresciam à proporção que cresciam em suas mãos os meios de 

satisfazê-las. Como generoso cavalheiro, quando esteve na sua pátria em 1864, ao chegar 

à sua freguesia e ver arruinada a igreja em que recebera o nome, custeou a sua 
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reconstrução e a transformou num lindo templo em que os paroquianos agradeciam a 

Deus pela vida de seu benfeitor. E em Pernambuco, onde residia, era ativo nas maiores 

coisas que a comunidade portuguesa ali empreendia, principalmente no Gabinete 

Português de Leitura e no Hospital Português, dos quais foi sócio instalador e com ardor 

continuava a ser um de seus sustentáculos. Além disso, participava de várias comissões 

de beneficência e mostrava-se sempre pronto, com a sua pessoa e com o seu dinheiro, em 

servir a sua pátria e a seus compatriotas. Por suas ações ele reunia “a santa qualidade de 

bom filho”44.  Sua condecoração diferenciava-se de outros que a tiveram, pois deu-se por 

mérito e não por a ter negociado e, possívelmente, o agraciamento surpreendera mais a 

ele mesmo, por sua modéstia, do que àqueles que o viam como merecedor. Além disso, 

aquela graça honrava tanto quem a recebeu como quem a deu e a colônia portuguesa 

deveria orgulhar-se com satisfação pela digna condecoração de um de seus 

compatriotas45. 

De histórias diversas se constituiu a história da comunidade portuguesa no Brasil. 

Algumas baseadas em sucessos, outras em fracassos; algumas admiradas e honradas, 

outras repudiadas; histórias de gente lembrada pela riqueza adquirida e de gente esquecida 

em sua agrura. Histórias que se somam, que se multiplicam, que se encontram em 

interseções e que podem ser lidas através das associações que resultaram dos encontros 

de seres particulares que deram sentido a uma coletividade. 

Os discursos que visavam exaltar o português no Brasil Império e na República 

Velha, baseavam-se em histórias como a narrada que produzia orgulho e sucesso, tanto 

para a pátria-mãe como para a terra de acolhimento e também para o próprio indivíduo 

que a exibia. Era este o modelo do português ideal, um ser humano distinto e honrado, 

caridoso e incapaz de se esquecer de seus conterrâneos. O protótipo da identidade étnica 

portuguesa era assim representado na figura de um ser humano patriota, trabalhador e 

benevolente. 

Foi a esse modelo que várias vezes se referiu João Vicente Martins, o criador do 

Gabinete Português de Leitura em Pernambuco na década de 1850, foi a esse modelo que 

se referiu o cônsul português na Bahia Augusto Peixoto, na década de 1860. Foi a esse 

modelo que no Rio de Janeiro durante a divulgação do Primeiro Congresso dos 

Portugueses no Brasil, em 1931, também se recorreu. Um modelo que atravessou as 

histórias e se consagrou como protótipo do imigrante português no Brasil. Um padrão de 

                                                           
44 Ibidem. 
45 Jornal do Recife, nº 210. Recife, 14 de setembro de 1869, p. 2. (HDB) 
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imigrante que também remetia a figura de Camões, Maria João salienta que por pouco se 

saber sobre a vida do poeta Camões, Teófilo Braga bradou que “a vida do cantor d’ Os 

Lusíadas é ‘por si um grande poema’, dominada pelo conflito de três sentimentos 

exclusivos que o impulsionaram para se tornar o protótipo de um grande homem: o amor, 

a pátria e a glória”46. 

Do encontro das muitas histórias se contruiu esta tese, sem generalizações nas 

interpretações e leituras dos diversos personagens que a integraram, considerando o 

pensamento de Gertz quando diz que a interpretação não visa “generalizar através dos 

casos, mas generalizar dentro deles”47, buscou-se entender o processo de (re)significação 

da identidade étnica do imigrante português dentro de uma conjunção de construção da 

identidade nacional no Brasil. Esta problemática tem vindo a ser trabalhada por diversos 

autores, com os quais esta tese procura dialogar. 

Bruno Câmara vem desenvolvendo pesquisa na temática dos trabalhadores 

caixeiros em Pernambuco, ele considera em seus estudos que esta foi uma profissão que 

esteve sempre ligada às questões de disputas do mercado de trabalho em Pernambuco48 , 

na Bahia49 e noutros locais do Brasil, o que justifica a exposição dos caixeiros as 

agressões antilusitanas. A sua tese de doutoramento, entretanto, apresenta uma nova 

leitura sobre este grupo e como diz Geertz, quando “as teorias não aparecem novas a cada 

estudo: … elas são adotadas de outros estudos relacionados e, refinadas durante o 

processo, aplicadas a novos problemas interpretativos”50. De fato, a leitura apresentada 

por Câmara além de acrescentar novos elementos à discussão historiográfica sobre a 

presença dos imigrantes portugueses em Pernambuco, contribuiu para a reflexão de 

alguns elementos importantes à construção deste estudo. Sem descartar a importância dos 

caminhos da construção do nacionalismo, ele diz: “o que pode trazer maior clareza sobre 

os conflitos entre ‘portugueses’ e ‘brasileiros’, no correr do século XIX, sobretudo no 

                                                           
46 JOÃO, 1999, p. 633. 
47 GEERTZ, 1989, p. 18. 
48 CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. Trabalho livre no Brasil Imperial: o caso dos caixeiros de 

comércio na época da Insurreição Praieira. Dissertação de Mestrado em História, UFPE, 2005.  
49 REIS, Eliane Maia dos. Três momentos do mutualismo em Salvador (1850-1887). Salvador: Dissertação 

de Mestrado, UFBA, 2016. A autora dedicou o capítulo segundo aos Caixeiros: “Do Montepio dos 
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50 GEERTZ, 1989, p. 19. 
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Recife, é a questão referente à formação e atuação, no cenário urbano, de um grupo étnico 

específico”51. 

Assim sendo, apresenta que o processo de construção da identidade dos imigrantes 

portugueses não esteve restrito a apenas “uma identidade nacional, reconstruída nos 

trópicos, mas também a outras variantes”52. A identidade dos imigrantes portugueses foi 

formada no entrelaçar de muitas experiências, que passam desde a construção de 

identidades locais e regionais, a formação de classe (está pode se verificar dentro do 

próprio grupo de imigrante), de trabalho (na reivindicação de colocação no mercado de 

trabalho, por exemplo), de categoria profissional (na formação de associações 

profissionais), de família53, entre outras. Somando-se a isso se deve também considerar o 

“peso de uma identidade social, construída no dia-a-dia de trabalho nas cidades 

escravistas do Império, onde a cor da pele tinha grande importância nesses arranjos 

identitários”54, em que os conflitos sociais e raciais que marcaram o século XIX 

possibilitaram a formação e o reforço dessas identidades étnicas. 

Em um primeiro estudo que realizei sobre o Gabinete Português de Leitura de 

Pernambuco, GPL-PE55, na tentativa de compreender o contexto de sua criação em meio 

à lusofobia extrema que vivia a província de Pernambuco, compreendeu-se como os 

agentes sociais, nesse caso os portugueses, representados pelo discurso de apresentação 

do GPL-PE, representaram a si mesmos e ao mundo que os cercava. E o entendimento 

desse processo de representação foi clarificado através da teoria sobre a etnicidade de 

Fredrik Barth, a qual explica como os grupos étnicos persistem mesmo quando estão 

envolvidos em relações de conflitos com outros grupos. Outro aspecto dessa teoria diz 

respeito à diferenciação que Barth faz entre a cultura e a identidade, segundo o autor o 

elo divisor entre dois grupos étnico-culturais não é em princípio a diferença cultural, a 

pluralidade cultural não impede o funcionamento de uma coletividade, “o que cria a 

                                                           
51 CÂMARA, Bruno Augusto Dornelas. O “retalho” do comércio: a política partidária, a comunidade 

portuguesa e a nacionalização do comércio a retalho, Pernambuco 1830-1870. Recife: Tese de Doutorado 
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52 CÂMARA, 2012, p. 109. 
53 Este ponto me remeteu a algumas discussões que se deram entre brasileiros e portugueses, nas quais 

alguns portugueses justificaram seu respeito a nacionalidade brasileira indicando seus casamentos com 

senhoras brasileiras, bem como a um denuncia de um brasileiro contra um português, este último acusado 

de agredir sua esposa brasileira, derivando disso um alerta as mulheres brasileiras para o perigo da sedução 

daqueles. 
54 CÂMARA, 2012, p. 109. 
55 SANTOS, Wilza Betania dos. Gabinete Português de Leitura de Pernambuco: Uma análise de sua 

criação em meio ao contexto lusófobo do século XIX. Recife: Monografia de Pós-Graduação em Ensino de 
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35 

35 

separação é a ‘fronteira’, é a vontade de se diferenciar e o uso de certos traços 

característicos como marcadores de sua identidade específica”56. É certo que as categorias 

étnicas consideram as diferenças culturais, diz Barth, contudo “as características que 

devem ser levadas em conta não são a soma das diferenças ‘objetivas’, mas somente 

aquelas que os próprios atores consideram significantes”57. Dessa forma, a etnicidade 

construída pelos lusos era situacional, ou seja, se adequava ao contexto vigente, derivando 

disso uma identidade dinâmica característica do grupo étnico português nas observações 

realizadas neste estudo. 

Regina Weber faz uma análise interessante sobre a questão da imigração e da 

identidade étnica, considera que assim como o ser humano pode individualmente 

constituir a sua própria identidade, os grupos sociais também formulam “suas próprias 

identidades nos termos que lhes parecerem oportunos”58. Essas elaborações são 

formuladas por líderes conscientes da necessidade das negociações entre as tendências 

mais internas das comunidades e as tensões externas, de forma que haja uma melhor 

integração do grupo na sociedade de acolhimento. 

Esse pensar remete para a denominação dos portugueses enquanto “Colônia” ou 

“Comunidade”. Em alguns momentos utilizou-se a forma como o próprio grupo se 

identificava, quando este se nomeou como Colônia, assim foi dito, mas ao se fazer a 

análise particular optou-se por se referir a “comunidade portuguesa”, pois se considera  

que o grupo étnico português não se constituiu como uma colônia isolada, um termo que 

sugere uma separação rígida e distanciada da comunidade de acolhimento. Mas, 

contrariando o distanciamento, este grupo negociou o seu espaço com base em discursos 

de aproximações, os quais delinearam fronteiras identitárias dinâmicas na sua formação. 

Na dissertação de mestrado pude observar que o percurso traçado pelos 

integrantes do GPL-PE, em meio à conjuntura da nação brasileira de 1850-1921, se 

adequou às necessidades que se impuseram dia-a-dia e que o Gabinete “concentrou seus 

discursos na negociação identitária, buscando delimitar as fronteiras entre o ser português 

e o ser brasileiro, sem com isso buscar o isolamento cultural − até porque o português e 

o brasileiro possuíam semelhanças inquestionáveis”59. Dessa forma, as análises das 

                                                           
56 Apud. CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999, p. 200. 
57 POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline. Teorias da Etnicidade. Seguido de grupos 
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de História (UFES), v. 18, 2006, pp. 239 e 248. 
59 SANTOS, 2013, p. 106.  
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comunidades interpretadas por este estudo não segue pelo caminho que percebe os 

discursos de “aproximações” como formadores de uma cultura luso-brasileira, mas 

compreende-se que, apesar das semelhanças e tentativas de aproximações, para se manter 

enquanto grupo étnico, ocorreu uma reestruturação, uma reelaboração do “ser português”, 

que ao se aproximar do “ser brasileiro” criou as fronteiras identitárias, sendo assim, a 

aproximação cultural é traduzida neste estudo como um elemento necessário para a 

negociação da identidade étnica portuguesa. Pois, as categorias étnicas são uma “forma 

de organização social”, termo que Barth entende como a situação na qual “os atores 

utilizam as identidades étnicas para categorizar a si próprios e a outros, no propósito de 

uma interação”60. De onde se apreende que “o que interessa não é o “conteúdo” cultural, 

mas o “limite” negociado pelo grupo em contextos precisos, ao desenvolver sua interação 

com os demais”61. 

Outros aspectos também devem ser considerados na compreensão da dinâmica da 

formação do grupo étnico português, em que o “pertencimento” muitas vezes foi criticado 

pelos próprios integrantes do grupo, como no processo da grande nacionalização que 

levou muitos portugueses (por conveniência ou não) a aderirem à nacionalidade 

brasileira, entretanto esta adesão não os impossibilitou de sentirem-se portugueses e 

prosseguirem com as suas vidas como integrantes do grupo étnico português, 

circunstância esta observada em alguns discursos narrados nos capítulos sobre o GPL-PE 

e o GPL-BA. Saliente-se que esse “sentir-se parte”, geralmente, era acompanhado por 

objeções no interior do próprio grupo étnico, em que as regras que delimitavam o “ser 

português” eram rígidas, no sentido de estabelecimento dos padrões de aceitação, mas 

essa “rigidez” não interferia na dinamicidade ou “elasticidade” das fronteiras, contanto 

que os que a ela quisessem adentrar se aproximassem dos padrões do “português de fato”. 

Esse alargar de fronteiras foram estabelecidos por alguns “líderes” como o cônsul 

português na Bahia, Augusto Peixoto, que diante das circunstâncias de adesão à 

nacionalidade brasileira, salientou que quem tivesse o coração ligado à sua pátria era 

verdadeiramente português, obviamente que sob contestações, assim a nacionalidade não 

excluía a etnicidade. 

Outrossim, este estudo considera que na redefinição da identidade étnica 

portuguesa nas províncias/estados da Bahia e de Pernambuco, não se descartam as 

                                                           
60 Apud. VILLAR, Diego. Uma abordagem crítica do conceito de “etnicidade” na obra de Fredrik Barth. 

In. Mana. Rio de Janeiro, abril 2004, vol. 10, nº1, p. 173. 
61 Idem. 
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discussões sobre as nacionalidades, pelo contrário elas também fazem parte do processo 

de formação de uma identidade étnica que ao alargar as fronteiras identitárias, incluiu e 

permitiu a adesão de um número maior de portugueses ao grupo. E isso se fez através da 

reconstrução de discursos que (re)significaram a imagem do ser português, num processo 

em que os Gabinetes Portugueses de Leitura de Pernambuco e da Bahia tiveram uma 

importante contribuição. 

 

Desenvolvimento da tese 

Astor Diehl expõe que a questão metodológica não se encontra nos textos, mas 

sim na possibilidade de leitura e releitura dos mesmos. Logo no início da escrita desta 

tese, deparei-me com um personagem já pesquisado na dissertação, o médico homeopata 

português João Vicente Martins, ao revisitar a sua história de vida atinei com um mar de 

informações em que se sobressaíam as discussões em torno das nacionalidades e que 

deram origem ao primeiro capítulo.  

O interessante é que a vida de Martins refletiu a coletividade portuguesa, ou parte 

dela. Martins fez uso de um discurso definidor de um protótipo do “bom português” e, 

posteriormente, tornou-se ele este protótipo evocado nos discursos de alguns portugueses 

em Pernambuco. Assim ele surgiu como um ser transversal, que ao percorrer caminhos, 

cruzou entroncamentos que permitiram a compreensão dos aspectos da (re)significação 

de uma identidade portuguesa. Sua participação como mentor/participante da criação de 

algumas associações portuguesas, bem como o seu empenho na defesa dessa identidade, 

foram caminhos seguidos para a interpretação que favoreceu ao entendimento dessa 

(re)significação. 

 Uma das associações que ele influenciou na criação foi o GPL-PE. O Gabinete 

Português de Leitura de Pernambuco, 1850, surgiu logo após uma manifestação em que 

incidiram sentimentos antilusitanos em Pernambuco, componentes do Movimento 

Praieiro (1842-1849), dessa forma, para compreender o contexto de lusofobia da 

sociedade pernambucana que se perpetuou por anos, até 193162, dedicou-se o segundo 

capítulo à reflexão  das várias histórias dos movimentos sociais ocorridos em Pernambuco  

e verificou-se que neles, apesar das diferentes motivações e interesses dos envolvidos, os 

discursos e as ações antilusitanas do século XIX se respaldaram na queixa contra a 

                                                           
62 Ano que os estudos mais atualizados definem como sendo o período em ocorreu a última manifestação 

com características antilusitanas em Pernambuco. 
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hegemonia comercial dos portugueses e, da mesma forma, alimentaram as agitações de 

1931. 

 Assim contextualizado, o terceiro capítulo foi dedicado ao GPL-PE, tendo como 

base a dissertação defendida em 2013 na Universidade do Porto, aprofundou-se a sua 

análise, inserindo-se novos elementos e confirmando outros tantos já falados, 

comparando-se estes com a criação do GPL-BA. Nesta análise, o GPL-PE surgiu como o 

definidor de uma identidade étnica dos portugueses em Pernambuco e como o principal 

representante da comunidade portuguesa naquela província/estado. 

 A província/estado da Bahia foi observada no quarto capítulo, dedicado à 

descrição da sociedade baiana, a qual, apesar de não vivenciar manifestações antilusitanas 

tão explícitas como em Pernambuco, teve a sua história ligada a um nacionalismo singular 

materializado nas comemorações do “Dois de Julho”, dia da Independência da Bahia, ou 

da concretização da Independência do Brasil. O pensar essa data e seus desdobramentos 

auxiliou na compreensão de uma das muitas histórias que a comunidade portuguesa viveu 

na Bahia durante o período estudado. De onde emergiu a compreensão de que os discursos 

delimitadores da pertença se respaldaram em (re)significações que aproximaram o “ser 

português” ao “ser brasileiro”, mas as fronteiras identitárias foram estabelecidas. 

 Concluindo, o quinto capítulo analisou a criação do GPL-BA, 1863, o qual não 

foi a primeira associação portuguesa a ser criada na província baiana, mas, apesar das 

diferenças percebidas entre este Gabinete e o de Pernambuco, o mesmo teve importância 

singular para a comunidade portuguesa e também selou um discurso que contribuiu para 

a (re)significação da identidade étnica dos portugueses na província/estado da Bahia.  
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Capítulo Primeiro 

1. Uma errata dos muitos dizeres: para “ser útil ao Brasil por amor 

dos portugueses, e útil a Portugal por amor dos brasileiros”. 

 

AO PÚBLICO 

Eis-me aqui de novo e mais explicitamente a minha vida médica 

desde que estou no Brasil. Vou ser fastidioso. Vou com muito 

constrangimento escrever de mim próprio; mas é isto 

indispensável. 

Cheguei a esta capital a 30 de janeiro de 1837 [a bordo do Brigue 

Formosura] nela me estabeleci a 17 de fevereiro do mesmo ano 

[com o Exm. Sr. Dr. G. dos Santos a respeito de um exame de 

suficiência que lhe disse parecer-me dever eu fazer, porque 

haverão leis aqui como as que em Portugal obrigão todo médico 

ou cirurgião estrangeiro a passar por essa prova, a fim de poder 

exercer a medicina ou cirurgia (…) Disse-lhe que ia saber como 

deveria apresentar-me para fazer exame de suficiência; e foi-me 

respondido que na verdade havia essa disposição na lei, mas que 

muitos médicos e cirurgiões existiam por ai que nunca se tinhão 

apresentado; que somente a Câmara Municipal me podia obrigar 

a cumprir esse dever; e que, além disso, a Faculdade se achava 

então ocupada com a discussão dos novos estatutos; e assim que 

fizesse eu o que bem entendesse. Entendi que não devia 

estabelecer um precedente; que deveria esperar que a câmara 

municipal me obrigasse a fazer o exame; que antes disso não ia 

perturbar o trabalho da faculdade (…) seria da minha parte 

grande atrevimento ir pô-la em prática depois do que ouvira 

dizer. (…) estabeleci-me… e quis tratar das moléstias dos 

olhos…] fui admitido a cirurgião do Imperial Hospital dos 

Lázaros a 12 de março de 1838, e a cirurgião externo dos 

expostos da S. C. da Misericórdia a 7 de fevereiro de 183963: pedi 

minha demissão deste último emprego a 27 de janeiro, e do 

primeiro a 31 de março deste ano. N’um e n’outro emprego 

cumpri minhas obrigações, e obtive sempre demonstrações de 

apreço e estima dos administradores daqueles estabelecimentos, 

                                                           
63 No Jornal do Commercio, nº 47, de 16 de fevereiro de 1846, pp. 1 e 2, o próprio João Vicente Martins 

diz ter sido contratado pela Clínica dos Expostos da Santa Casa da Misericórdia em 7 de janeiro de 1839. 

(HDB) 

 



 

40 

40 

assim como as tenho obtido de todas as pessoas que tem tido 

relações comigo.  

Feliz me considero por poder enunciar semelhante proposição, e 

muito mais por não recear ser contradito. No fim de três anos de 

residência nesta capital não é sem pesar que a deixo para 

continuar a vida incomoda de viajante a que me constrange 

razões poderosas, a propensão a este gênero de vida, e 

necessidade de instruir-me: será Campos a primeira parte aonde 

irei. As pessoas que quiserem utilizar-se do meu fraco préstimo, 

incumbindo-me de alguma comissão que eu possa desempenhar, 

dar-me-ão grande prazer, por me facultarem opinião de lhes ser 

útil, e dar uma pequena prova de quanto sou grato ao menor 

merecido apreço que se me tem dado. Não me sendo possível 

despedir-me de todas as pessoas de minha amizade (de muitas 

ignoro a residência), espero que me desculpem, porque já sabem 

quanto me é difícil atender as formalidades a que não sei dar 

preço. 

Consinta-se-me que se repita o que muitas vezes tenho dito: 

«Nenhum estrangeiro terá sido mais bem reconhecido que eu 

neste país: nenhum será mais grato.» João Vicente Martins64. 

Ao se apresentar ao Público, ele listou também todas as obras que produziu65, as 

que estavam no prelo e as já publicadas, como uma forma de enfatizar sua seriedade no 

que propagava: 

Tenho no prelo a traducção do "Organon" ou exposição das 

doutrinas homoeopathicas por Hahnemann. Vao sahir á luz neste 

mez. 

 — Tenho no prelo um compêndio de "Matéria Medica Pura", 

colligido das melhores experiências. Vao sahir á luz no mez que 

vem. 

 — Tenho no prelo os Annaes de Homceopathia no Brasil.  

 — Vou mandar para o prelo a Polemica Homeopathica. 

— Publiquei este anno a Folhinha Homeopathica e me ocupo 

agora da Folhinha Homeopathica do anno que vem. 

— Escrevo da homeopathia no O SOCIALISTA, jornal da 

província. 

— Escrevo da homeopathia no GOVERNISTA, outro jornal da 

província. 

 — Escrevo de homoeopathia para a GAZETA MEDICA DO 

PORTO. 

 — Escrevo de homoeopathia para a REVISTA UNIVERSAL 

LISBONNENSE. 

 — E quando mo faltarem jornaes, hei de escrever pelas esquinas 

para ensinar a meus detractores o que seja medicina. Nictheroy, 

13 de fevereiro do 1846. João Vicente Martins66.   

                                                           
64 Jornal do Commercio, nª 104. Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 de abril de 1840, p. 3; Jornal do Commercio, 

nº 47. Rio de Janeiro, de 16 de fevereiro de 1846, pp. 1, 2. (Grifos meus). (HDB) 
65 Além das obras por ele citadas ainda consta o romance: Gabriella envenenada ou a Providencia. No qual 

se encontra toda a triste história da acusação que sofrera do envenenamento da menina Gabriella. Dele foi 

feita uma tiragem de 8.000 exemplares e anunciado no Jornal do Commercio do dia 21 de janeiro de 1847. 
66MARTINS, João Vicente. HOMEOPHATIA. “O cirurgião português João Vicente Martins, ao Público”. 

Foi editado na typographia de M. A. da Silva Lima, rua de S. José n.° 8. Tem 140 páginas, seguindo-se-lhe 
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 Alguns homens escreveram sobre si próprios por motivos os mais diversos: Uns 

para fixar uma memória sobre si mesmo sob o seu ponto de vista ou compreensão, outros 

para responderem aos anseios e curiosidades daqueles que cultivam o desejo de 

conhecerem mais a fundo a vida de quem admiram, também aqueles que deixam de si 

uma escrita com a intenção de atestarem “inocência” perante quaisquer acusações, numa 

tentativa de desconstruir discursos e opiniões que de alguma forma lhes agridam, e ainda 

outros por total vaidade, os quais selecionam somente aquilo que os nobiliza perante a 

sociedade. A autobiografia está carregada de intenções as mais diversas, quem escreve 

sobre si mesmo o faz para que sua autodefinição seja a forma pela qual a sociedade o 

defina. 

Pensar a vida de João Vicente Martins me fez ponderar sobre a importância da 

autobiografia e da biografia67 nas análises da História, pois para a vida do indivíduo 

afluem fatos e forças sociais e “suas ideias, representações e imaginário convergem para 

o contexto social ao qual ele pertence”68. A busca pelas informações da vida de Martins, 

objetiva a construção de uma história que possa considerar os elementos contraditórios 

que são constituidores da sua identidade, bem como perceber as diferentes representações 

possíveis deste português, considerando os pontos de vistas e o contexto em que o mesmo 

vivia na comunidade portuguesa em estudo.  

No esforço de construir uma biografia de João Vicente Martins, a partir do 

momento que o mesmo chegou ao Brasil, me deparei com uma versão de sua vida escrita 

por ele próprio, uma autobiografia profissional que testemunhava à sua presença no 

Brasil. Na narrativa ele externou a sua versão e produziu uma história que reconduzia 

àquela ideia que ele mesmo considerava a melhor e mais correta; numa tentativa de 

recuperar o próprio eu fracionado nas várias acusações e interpretações que dele foram 

publicadas nos órgãos de imprensa e que lhes geravam profundo desconforto por lhes 

fugirem ao controle. Todavia, Martins não narrou a sua vida desde a infância, ele apenas 

expôs a vida que possuía onde era acusado, aquela que importava, e a narrou 

seletivamente a escolher aquilo que o satisfazia e que, ao seu ver, era suficientemente 

capaz de mudar as versões outras que sobre si circulavam na sociedade brasileira. Ao 

                                                           
três apêndices, respectivamente com 120, 54 e 18 páginas. Jornal do Commercio, nº 47. Rio de Janeiro, de 

16 de fevereiro de 1846, pp. 1, 2. Apud. GALHARDO, Op. Cit., p. 309. 
67 DEL PRIORE, Mary. Biografia: quando o indivíduo encontra a história. Topoi, v. 10, n. 19, jul./dez. 

2009, p. 7-16. 
68 Idem, p. 10. 
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escrever sobre si próprio disse que o fazia com constrangimento, uma vez ter prometido 

não responder aos anônimos, mas como o incômodo era grande, ele resolveu sob a 

garantia de “não responder diretamente a quem quer que seja”, dirigir-se somente ao 

“Público”, porque “há de ser meu único juiz”69.  

O argumento de Martins para fazer uma escrita sobre si mesmo, levou-me a refletir 

sobre a análise que o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior70 fez sobre 

autobiografia de Érico Veríssimo71, a qual, diga-se, em dimensão não se compara a de 

João Vicente Martins por ser composta por três livros.  

Érico Veríssimo, famoso escritor e poeta brasileiro, foi um daqueles homens que 

mesmo receando escrever sobre si próprio, mesmo temendo ser acusado de buscar a sua 

“autovalorização”, quis deixar registrado a sua autobiografia por se sentir incomodado 

com as várias versões que circulavam na sociedade sobre a sua própria vida. Veríssimo 

desejou construir a sua própria memória como uma espécie de “errata das várias versões” 

que circulavam sobre si na sociedade. É nesse sentido que vejo uma aproximação entre a 

sua intenção e a de Martins, ao se fazerem ver sobre suas próprias óticas, ainda que em 

situações bem distintas.  

A análise da autobiografia de Veríssimo levou-me a fazer algumas considerações 

importantes sobre a vida de Martins, na qual ele ressurgiu como um homem muito mais 

frondoso e preocupado em ser visto como um “ser social, um ser histórico, um ser 

político, um ser universal”72. Ele era não apenas como um estrangeiro, mas um indivíduo 

que buscava, na sua auto descrição, se redesenhar perante os desafios que visualizava e 

renascer como um sujeito aceito pelo “público”. Sendo assim, escrever sobre os seus 

próprios feitos e intenções apresentaria uma versão mais genuína sobre sua história na 

sociedade. Ao se autoapresentar/reapresentar à sociedade Martins pretendia fazê-la 

perceber que era um homem virtuoso, em abril de 184073 já havia redigido um breve 

resumo sobre si mesmo e o tinha publicado na secção de Anúncios do Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1845 repetiu, de uma forma mais 

                                                           
69 Jornal do Commercio, nº 47. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1846, p. 1. (HDB) 
70 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A Gente é Cria de Frases: sobre história e biografia. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro Programa de Pós-Graduação em História. Maracanan Vol. VIII 

- nº 8 Janeiro/Dezembro 2012, pp. 13-27. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/866/showToc  
71 VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta: memórias, 1 e 2 vols. 20ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2005. Erico Veríssimo escreveu sua autobiografia em 3 volumes, dos quais o primeiro e quase todo segundo 

e o rascunho do terceiro foi escrito por ele mesmo, mas a segunda parte do mesmo e o terceiro volume 

foram organizados por Flávio Loureiro Chaves. 
72 ALBUQUERQUE JR., 2012, p. 16. 
73 Ao que me parece, em 1840, a sua auto descrição não foi realizada com a mesma finalidade de 1846.   

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/866/showToc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/issue/view/866/showToc
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detalhada, a mesma descrição nesse mesmo jornal, a qual também foi reproduzida na 

introdução da obra “História Reduzida sobre a vida de Hahnemann74” e novamente 

repetida em 1850.  

Ao transmitir seu passado ele desejava se libertar ou se deslocar das banalidades 

e trivialidades na qual estava inserido, ao tomar a posição de escrever para esclarecer, ele 

trazia à luz a sua versão dos fatos e usava a “autobiografia” como uma forma de 

desmascarar os seus “inimigos anônimos”, aos quais se dirigiu indiretamente e lhes deu 

as respostas devidas como se as direcionasse ao “público”, do qual faziam parte os seus 

acusadores. 

E por que escrever sobre si mesmo naquele momento? Qual a sua intenção ao usar 

a narrativa biográfica como resposta? Porque Martins vivia dias em que reinavam as 

discussões sobre as nacionalidades, o Brasil havia obtido a independência há menos de 

vinte anos e vivia um forte clima de indefinições e de busca pela formação de uma 

identidade nacional. A ideia de nacionalismo vinculava-se a uma identidade nacional, a 

uma comunidade de cultura, língua, raça, etnia ou civilização, dentre outros critérios, pois 

o conceito que circulava sobre nação supunha uma sociedade dentro da qual se excluíam 

aqueles estrangeiros considerados nocivos a essa formação.  

Mas, como pensar sobre isso numa nação em formação que manteve em seus 

quadros dirigentes os descendentes dos colonos portugueses, ou mesmo os próprios 

portugueses? Uma nação em que era forte também a presença doutras nacionalidades, 

dentre as quais os ingleses que eram detentores também de uma parte do comércio? E 

quem afinal eram os portugueses e quem eram os brasileiros num liame tão ténue como 

aquele que surgiu logo após a independência? Tais reflexões fazem parte de um arcabouço 

bastante complexo que nem sempre apareceram explicitamente, mas que estiveram 

sempre presentes nas discussões que Martins travou com os nacionais. Nesse sentido, ao 

discorrer sobre a vida de João Vicente Martins pretende-se perceber como aqueles que se 

consideravam nacionais e alguns dos portugueses, representados por Martins, travaram 

um debate que contribuiu para a definição das fronteiras identitárias, para que se entenda 

como a comunidade portuguesa percebeu e discursou sobre a  sua própria presença na 

nova nação e compreenda-se como ela se organizou e se adequou ao novo quadro de 

configurações do Brasil independente.  

                                                           
74 MARTINS, João Vicente. Folhinha Homeopática do Brasil para o anno de 1846. Nictheroy: Typografia 

Nictheroyense de M. G. de S. Rego, 1845, pp. 2, 3. 
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Ao começar a trabalhar com este tema me deparei com alguns problemas, os quais, 

seguindo-se apenas a abordagem da História, não me permitiam progredir nas 

investigações. Primeiro porque deparei-me com uma ruptura do pensamento relativo aos 

portugueses que foram no passado os colonos e passaram à categoria de imigrantes. 

Entretanto, alguns estudos me ajudaram nessa compreensão e me fizeram entender que 

esta era uma história descontinua, que rompia com uma imagem, que expunha diferenças, 

mas que ao mesmo tempo era singular. Esta nova forma de pensar o objeto histórico em 

estudo foi possível com o auxílio da Antropologia, a qual define que os grupos étnicos 

são categorias de atribuição e de identificação que são utilizadas pelos próprios atores e 

têm, portanto, a característica de organizar a interação entre os próprios indivíduos. 

 

En otras palabras, las distinciones étnicas no dependen de una ausencia 

de interacción y aceptación sociales; por el contrario, generalmente son 

el fundamento mismo sobre el cual están construidos los sistemas 

sociales que las contienen. En un sistema social semejante, la 

interacción no conduce a su liquidación como consecuencia del cambio 

y la aculturación; las diferencias culturales pueden persistir a pesar del 

contacto interétnico y de la interdependencia75”. 

 

É importante sublinhar que o fato de os portugueses terem semelhanças com os 

brasileiros, de alguns deles optarem por assumir a nacionalidade brasileira, ou mesmo a 

razão de interagirem com os membros da nova nação e atuarem (algumas vezes) a favor 

da separação de ambas as nações, não significou perda de identidade, pelo contrário, as 

atuações de alguns membros da comunidade portuguesa só vieram a reforçar que apesar 

de parecidos, eram diferentes. Dai a importância da análise de Fredick Barth, o qual 

considera que as fronteiras estabelecidas entre os grupos étnicos são as que primeiramente 

devem ser estimadas na definição de tais grupos. Essas fronteiras são dinâmicas e suas 

dimensões são selecionadas conforme o interesse do próprio grupo. Dessa forma, o que 

interessa nesse estudo é perceber como as fronteiras identitárias foram sendo delineadas 

em alguns momentos da história dos portugueses nas províncias em estudo. Saliente-se 

que esta questão será melhor tratada nos demais capítulos.  

Neste capítulo, contudo, interessa que se compreenda o caso que, a meu ver, pode 

servir de exemplo para que se perceba que a delimitação de fronteiras identitárias é 

imbuída de conflitos os mais diversos, que um individuo que vivenciou esse momento 

                                                           
75 Barth, Fredrik. Introducción a Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las 

diferencias culturales. México: Fondo de Cultura Econômica, 1976 (1969), p. 10. 
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nem sempre seguiu uma linha horizontal ou de sequências, mas que sendo ele “travessia” 

e não um ser estático, que mesmo sendo representante de um grupo, o sujeito pode ter 

vivido momentos só seus, mas isso não o exclui do todo. É importante perceber que a 

história da comunidade portuguesa foi composta de outras histórias individuais, mas que 

as mesmas não negam a história coletiva, são histórias que se somam, entrelaçam-se, 

influenciam-se, pois afinal o individual é que compõem o coletivo. 

Pertinente também se faz lembrar que, sendo a nação brasileira formada por uma 

imensa quantidade de estrangeiros, é importante compreender que a ideia de nacionalismo 

não pode supor a existência de comunidades unívocas.  

Conforme Hobsbawm76 na segunda metade do século XIX houve um incremento 

do “nacionalismo étnico”, o qual esteve associado ao crescimento do conceito “raça”, 

também no campo das ciências sociais, considerando-se inclusive o aumento da migração 

geográfica que cresceu nesta época. Nas falas que foram estudadas, em alguns momentos 

Martins defendeu também essa ideia da origem étnica, sobre a qual falarei mais adiante.  

Neste Brasil que vivia um contexto de discussões fervorosas sobre as questões 

nacionais, apareceu a figura de João Vicente Martins, em 1837. Na minha dissertação de 

Mestrado77 falei um pouco sobre a sua participação na criação do Gabinete Português de 

Leitura de Pernambuco, entretanto, nessa nova fase de pesquisa me deparei com uma 

versão mais instigante de sua vida que, ao meu ver, aponta para a vida de Martins como 

um modelo de imigrante que se preocupou em demonstrar a identidade portuguesa numa 

versão positiva, não só para a tranquilidade da comunidade portuguesa abalada pelas 

contestações, mas também para favorecer a permanência dos portugueses no Brasil, além 

disso, ele indicou que a presença portuguesa no Brasil era necessária ao crescimento e 

fortalecimento da nova nação, com base em variados argumentos ele contribuiu para  

reconstruir os discursos que (re)significaram a identidade do imigrante português no 

Brasil.  

No estudo realizado sobre o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, 

percebi que ao se integrarem àquela associação literária os indivíduos exprimiram 

interesses que, longe de expressarem uma ideia de unidade/totalidade, apontaram para o 

conceito de um emigrante segmentado, mas que nem por isso pode ser considerado um 

ser sem identidade, isto não significa que eles não tivessem objetivos comuns, tanto o 

                                                           
76 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990, p. 131. 
77 SANTOS, 2013.  
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tinham que se associaram ao gabinete de leitura. Todavia, aquilo que parece ser 

paradoxal, pode ser resumido na análise de Durval Muniz de Albuquerque Júnior que 

pensou o emigrante como 

 [...] um sujeito partido segmentado, não é uma unidade, uma 

totalidade. Assim como a sua vida é errante e aberta, ele, 

enquanto sujeito, é também um sujeito aberto, atravessado por 

diferentes fluxos sociais. Ele não consegue totalizar as 

experiências que passam por ele mesmo, que o atravessam. Ele é 

um entroncamento em que diferentes estradas, diferentes séries 

históricas, vêm encontrar-se e, ao mesmo tempo, vêm separar-se. 

Ele não é só ponto de partida, nem só ponto de chegada, ele é 

travessia, transversalidade78. 

 

 Esse sujeito segmentado, pode ser visto no percurso de vida de João Vicente 

Martins 79. Ele era natural de Lisboa, nascido em 1808, filho de Matheus Martins, formou-

se em médico-cirurgião na Escola de Cirurgia de Lisboa e chegou ao Brasil em 1837. Foi 

casado com uma brasileira, D. Carolina Rosa dos Santos Martins e os filhos que teve eram 

adotivos. Até 1840 trabalhou em alguns hospitais no Rio de Janeiro, em 1843 convertido 

à homeopatia perseguiu os ideais de defesa da medicina homeopática e atribuiu a si 

mesmo a missão de levar a homeopatia ao norte do Brasil. Por adotar os “passes 

magnéticos”, recomendados por Hahnemann para auxiliar no tratamento homeopático, 

Martins e Mure são considerados um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Em defesa 

da homeopatia Martins também trilhou por caminhos que o encarrilaram às discussões 

sobre a nacionalidade brasileira, tema este muito em alta em meados do século XIX.  

Delinear sua vida e observar os reflexos de suas ações presentes nas províncias 

em estudo, torna-se importante para a compreensão da análise da (re)significação da 

identidade portuguesa nas províncias estudadas do Nordeste brasileiro. Pois as suas ações 

extrapolaram o campo da medicina homeopática e influenciaram (e foi influenciada pela) 

a coletividade, neste caso a comunidade portuguesa das províncias analisadas que são 

Pernambuco e Bahia. Nesse sentido, analisar a vida deste homem, considerando a 

dialética entre os acontecimentos no qual ele participou, – a relação indivíduo/grupo –, e 

observar as suas palavras/ações tornou possível compreender a dinamicidade da 

(re)significação de uma identidade desgastada pelas experiências passadas. Tomar esse 

caminho de análise é, ao meu ver, um dos meios mais eficazes para construir uma 

                                                           
78 ALBUQUERQUE Jr., 2007, p. 248. 
79 Já se falou sobre este componente, o sócio fundador do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, 

o médico homeopata português João Vicente Martins, na dissertação de Mestrado que defendi na Faculdade 

de Letras do Porto em 2013, contudo sem as articulações que busca este estudo. 
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narrativa que dê conta dos elementos contraditórios que constituem a identidade de um 

indivíduo (e também de um grupo) e das diferentes representações que dele se possam 

ter, conforme os pontos de vistas e as épocas. Passemos então aos detalhes de sua vida 

para entender melhor o mesmo e também parte da comunidade da qual ele foi 

representante. Para este estudo será considerada, como já dito, algumas análises e 

conceitos da Antropologia, uma vez que esta tem como uma das suas maiores metas 

“levar um grupo de pessoas a tomar [um pouco] de consciência [de uma parte] da maneira 

como vive o outro, e, assim, [de uma parte] da sua”80.  

1.1. Do pessoal às discussões sobre as nacionalidades. 

AO SR. PORTUGUEZ JOÃO VICENTE MARTINS 

Ainda as nacionalidades! ….. ainda o menoscabo da nossa!... 

Quando o Sr. intitulado cirurgião portuguez, começou a publicar 

de seu motu proprio os fatos pelos quaes havia e há 

menoscabado a nacionalidade brasileira na pessoa de suas 

auctoridades, e dos mais respeitáveis brasileiros; …81 (Grifos 

meus). 

 

Viviam-se tempos de efervescência das discussões sobre as questões das 

nacionalidades, qualquer atitude que violasse a lei em voga já era considerada como sinal 

de desrespeito à nação, como “antinacionalismo”. O Brasil era uma nação em formação 

e, sendo resultado de um processo colonizador, muitos rancores eram expostos nos 

discursos dos nacionais sobre esse passado. Uma das heranças designadas aos 

portugueses se fez notar nos adjetivos “colonizador/explorador” e mesmo depois de já 

não serem mais colonos. A atitude de Martins, diante de tais discursos, seguiu a lógica de 

fazer emergir na sociedade brasileira que o passado dos portugueses era o seu atual 

presente, que este presente fazia-se necessário, pois o passado português mostrava aos 

brasileiros que estes “devera a sua grandeza mais que muito a sua origem, ao sangue 

português que nas suas veias corre”82. (Grifos meus). 

                                                           
80 GERTZ, Clifford. Obras e vida: o antropólogo como autor. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, 

Editora UFRJ, 2002, p. 142. In. DETIENNE, Marcel. A identidade nacional, um enigma. Tradução 

Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, p. 6 of 9, Capítulo I – e-book, (Coleção 

História e Historiografia). 
81 Correio Mercantil, Instructivo, Político e Universal, nº 131. Rio de Janeiro, 13 de maio de 1848, p. 3. 

(HDB) 
82 Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1846, p. 2. (HDB) 
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A discussão que Martins trazia à tona, considerava que o fator étnico era definidor 

da grandeza de uma nação, logo, a presença portuguesa era a causa maior da grandeza da 

nação brasileira. 

É interessante perceber o jogo de ideias que Martins articula ao falar sobre o 

Brasil, porque ele usa a definição étnica para expressar não aquilo que Ernest Renan, em 

1882, contestou ao afirmar que a “consideração étnica não foi de qualquer importância 

para as nações modernas”83, uma vez ser provado a inexistência de uma “raça pura”. 

Martins não defendia abertamente em seus discursos a superioridade dos portugueses, 

mas fazia crer que este era um grande e importante povo na formação da nação brasileira.  

A articulação de Martins tomou um viés diferente e fez uso da justificativa étnica não 

para afirmar a grandeza da sua nação perante os outros povos, mas para justificar os 

resultados da conquista de sua nação. Vê-se, nesse caso, que o discurso era permeado de 

fronteiras identitárias, ficando bem delimitado que, apesar de o povo português ter 

originado a nação brasileira, existia diferença entre o “ser brasileiro” e o “ser português”. 

Mais adiante me debruçarei mais sobre essa fala. 

Como dito anteriormente, o caminho que João Vicente Martins decidiu seguir o 

fez enveredar por discussões que desencadearam debates calorosos e cheios de acusações, 

em que o principal teor se pautava em questões das nacionalidades. As imputações que 

sofria, provenientes dos vários adeptos alopatas e outros tantos autodenominados 

nacionalistas, o levou a se autoapresentar à sociedade no intuito de responder às acusações 

divulgadas pela imprensa, a qual o definia como um violador das leis brasileiras. As 

arguições tornaram-se recorrentes e para retificar as versões que circulavam sobre si, ele 

decidiu fazer um resumo de sua vida, com o qual foi iniciado este capítulo. Faço a partir 

de então, uma breve síntese do mesmo para melhor esclarecer os fatos. 

Martins foi discípulo de José Lourenço da Luz, um reconhecido cirurgião 

português de oftalmologia em Portugal84. Ao chegar ao Brasil em 1837, ele atuou como 

alopata na especialidade das “moléstias dos olhos”85. Por ser bem acolhido ficou 

convencido, naquele momento, de que tinha bons amigos e exerceu a sua profissão sem 

nenhum obstáculo. Por todos os estabelecimentos por que passou nenhuma crítica sofreu, 

                                                           
83 RENAN, Ernest. Que é uma Nação? Tradução de Samuel Titãn Jr. In. Revista Plural, Sociologia, USP, 

São Paulo, 4: 154-175, 1º Semestre, 1997, p. 166. 
84 Jornal do Commercio, nº 225. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1839, p.3, (HDB); GALHARDO, José 

Emígdio Rodrigues. Livro do 1º Congresso Brasileiro de Homeopatia. Rio de Janeiro: Instituto 

Hahnemanniano do Brasil, 1928, p. 303. 
85 Jornal do Commercio, nº 28. Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 1837. Logo ao chegar na capital do 

Império Martins atuou como cirurgião dos olhos, p. 3. (HDB). 
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até que resolveu abandonar os empregos e decidiu somente se dedicar a cirurgia dos olhos, 

pois via nela algo positivo para a arte de curar. Logo após ter tomado esta decisão, 

resolveu se aventurar em uma peregrinação pelos sertões de Minas e da Bahia, pois o seu 

desejo de ensinar e dividir conhecimentos eram muito fortes, e “até [com] seus detratores” 

ele quis dividir esse conhecimento. Foram estes momentos em que estivera muito feliz, 

pois onde chegava era recebido com a “generosidade propriamente brasileira, com essa 

cordialidade que é para a maneira selvagem por que hoje sou tratado o mesmo que a luz 

é para as trevas (…)”86. E por se sentir acolhido, ele teve força para seguir por outros 

lugares em que fez alguns amigos e irmãos. Ao chegar à Bahia foi convidado por 

“distintos lentes” da Faculdade de Medicina para praticar algumas operações e, devido o 

sucesso obtido, muitos pacientes saíram da Bahia e foram ao Rio de Janeiro para serem 

operados por ele.  

Após três anos voltou para o Rio de Janeiro e quis indagar a verdade e “encontrar 

essa ciência porque debalde esperado havia, e eu tinha recebido fatal desengano” 87,  então 

ele dirigiu-se ao dr. Benoît Mure. E foi através de Mure, um Homeopata francês, que 

Martins entregou-se a causa da homeopatia e foi considerado o braço direito do mesmo 

no Brasil, vindo a ser o seu substituto quando ele partiu para a França em 1848. Ambos 

desenvolveram uma amizade que foi reproduzida na dedicatória da primeira edição do 

livro de Mure “Patogenesia Brasileira”, publicado em Paris em 1849: 

 Oh meu amigo! Este é o papel que lhe foi destinado no grande 

drama da introdução da homeopatia no Brasil. (...) Vinte vezes, 

quando fadigado pela luta, com o meu braço tornando-se mais 

pesado, quando minha vista perturbada só via inimigos ao meu 

redor, eu senti este gládio invencível restabelecer as 

probabilidades do combate. Nas questões de doutrina, na pressão 

dos interesses privados sobre o banco do réu, eu via brilhar um 

                                                           
86 Jornal do Commercio, nº 47. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1846 e 16 de fevereiro de 1846, p. 2. 

(HDB). 
87 Folhinha Homeopática do Brasil para o anno de 1846. Nictheroy: Typografia Nictheroyense de M. G. 

de S. Rego, 1845, p. 2. Benoît Mure ou Bento Mure, como foi chamado no Brasil ou mais propriamente 

Benoît-Jules Mure, nasceu no dia 4 de maio de 1809, em Lyon, França e faleceu em 4 de março de 1858 

no Cairo, Egito. Após tratamento feito de uma tuberculose pela Homeopatia resolveu propagá-la, iniciando 

para isto seus estudos de Medicina na Escola de Montpellier. Foi um importante personagem na história da 

medicina brasileira especialmente no contexto da homeopatia, em que deixou influências. Mure chegou ao 

país depois de realizar uma peregrinação na Europa, aonde difundiu e divulgou os princípios da então nova 

arte médica. Palermo (na Sicília), Paris, Cairo e Malta estiveram em seu roteiro de propaganda homeopática. 

Quando desembarcou no Rio de Janeiro a bordo da barca francesa Eole, em novembro de 1840, Mure estava 

com 31 anos de idade e repleto de projetos visionários. Permaneceu no Brasil de 1840 a 1848 (entre 21 de 

novembro de 1840 e 13 abril de 1848). Era filho de um rico burguês de Lyon (Extraído: 

http://homeoint.org/articles/portugues/mure.htm , em 29 de junho de 2017). 

http://homeoint.org/articles/portugues/mure.htm
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rápido relâmpago e o braço de João Vicente Martins abater meus 

adversários88. 

 

Este encontro com a verdadeira arte de curar fez Martins seguir seu “destino”, e 

assim, ele decidiu retornar para a Bahia com o intuito de ali divulgar a homeopatia. 

Conforme Martins, a partir desta mudança de rumo muitos se declararam seus inimigos, 

inclusive alguns daqueles que anteriormente o receberam com ternura, mas que a seguir 

ao momento de sua adesão a homeopatia eles passaram a contestar todas as suas 

habilitações, quer as conferidas pela Escola de Lisboa, quer as adquiridas pelos empregos 

que ocupou no Brasil89. 

Martins acreditava que essa “guerra” que lhe era imposta, apenas expressava a 

falta de amor de seus acusadores para com a miséria humana e argumentava que 

intentavam impedir o seu trabalho por ser uma ameaça a hegemonia da ciência (medicina 

alopata), pois era esta partilhada apenas entre uma classe de homens. Por a homeopatia 

melhorar a saúde pública e não ser a saúde e sim a enfermidade o que sustentava os tais 

médicos, era compreensível o motivo pelo qual estava a sofrer tal perseguição90. Para 

fazer frente às acusações que sofria, ele além de narrar todo o seu percurso desde que 

chegara ao Brasil, também fez questão de relatar que nunca foi pesado aos brasileiros, 

pelo contrário, disse ele: 

Se como o vosso pão, senhores, é o pão que, afadigado, tenho 

à custa do meu trabalho; se recebo a vossa generosa 

hospitalidade, vo-la retribuo com serviços que, não vós, mas 

vossos filhos hão de saber levar-me em conta.  

A mesquinhez com que alguém fala sempre, e em todas as 

questões, de nacionalidade e destas praias hospitaleiras, não 

pode ter significação alguma genérica; se a tivesse, que se diria 

de um povo que assim pensa, e que não tarda em mostrar-se 

grande, e que devera a sua grandeza mais que muito a sua 

origem, ao sangue português que nas suas veias corre?91 

(grifos meus) 

 

                                                           
88 MURE, Benoît-Jules. Dedicatória a João Vicente Martins in Patogenesia brasileira e doutrina da escola 

do Rio de Janeiro. Paris. 1849. in Revista Brasileira de Homeopatia, 1991. 
89 Idem. 
90 Apesar de Martins atribuir tal perseguição a sua adesão a homeopatia, ele foi condenado em 1848 por 

não ter não ter legalizado os seus títulos como Cirurgião pela Escola de Medicina e Cirurgia de Lisboa, mas 

não foi impedido de atuar na qualidade de Professor de Homeopatia. Foi condenado e apelou da sentença, 

cuja razão publicou no Jornal do Commercio de 24 de junho de 1848, porém a sentença foi confirmada e 

ele foi obrigado a pagar uma multa de 10$000 por ter sido cirurgião do Imperial Hospital dos Lázaros da 

Corte por oito anos. 
91 Jornal do Commercio, nº 47. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1846, p. 2. (HDB). 
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Três coisas foram ressaltadas nesse discurso, e volta e meia elas reapareceram 

noutros discursos e em situações diferentes. Primeiro, ele fez questão de pontuar que o 

que ganhava era fruto do seu trabalho; segundo, ele lembrava que a hospitalidade recebida 

no Brasil era retribuída através dos seus serviços, os quais seriam ainda mais sentidos 

pela geração vindoura; e por fim, a grandeza dos nacionais era herança de sua nação e um 

povo grande como era o povo que tinha o sangue português fazia grande diferença, por 

isso não deveria ser desprezado. Ao fazer uso destes argumentos ele tocou no ponto 

nevrálgico de um dos assuntos mais forte nas pautas de discussões da época: o 

nacionalismo. E mais do que isso, associou-se ao mesmo, pois sendo ele português, 

desprezá-lo era também desconsiderar a grandeza da nação portuguesa, uma vez que o 

sangue que corria nas suas veias representava a grandeza daquela nação, presente na 

gênese da nação brasileira. A vida de Martins foi através de seu discurso se entrecruzando 

com a questão da formação nacional; apesar de as discussões inicialmente partirem da 

credibilidade da medicina homeopática, quase sempre desembocaram em outras 

discussões ligadas à questão da nacionalidade. Logo, assuntos muitas vezes de cunho 

pessoal se transformavam em gerais e vice-versa. 

Como um indivíduo influenciado pelo contexto, a ideia do nacionalismo referida 

por Martins estava atrelada à questão da origem, ou seja, baseava-se na influência de um 

povo sobre o outro, afirmava que a grandeza da nacionalidade brasileira devia muito ao 

sangue português, ou seja, ao sangue que lhe corria nas veias.  Além disso, foi defensor 

de que o valor e o sentimento cristão, específicos da cultura ocidental, estabeleciam a real 

importância do ser humano e eram elementos identificadores das nações, juntamente com 

a língua92 (imposta) e a origem. O português era o elemento responsável pela grandeza e 

estabelecimento da nova nação, mas ele não era a nação brasileira. Há de certa forma um 

deslocamento na definição entre o “ser português” e o “ser brasileiro”, bem como uma 

aproximação entre o “ser brasileiro” e o “ser português”; uma dualidade discursiva que 

justificava a herança brasileira adquirida da nação portuguesa.  

                                                           
92 Patrick Gary, entrevistado por Teresa de Sousa, no jornal O Público em 5 de dezembro de 2008, sobre 

seu livro “E assim nasceu o nacionalismo étnico”, respondeu a seguinte questão: No livro fala na 

importância da língua e da filologia para criar as nacionalidades europeias. Em Portugal, 

costumamos dizer que a nossa pátria é a nossa língua. [Resposta:] Que português? Foi esse também o 

grande empreendimento do século XIX: as línguas oficiais, criadas e depois impostas através da escola 

pública. E depois dizemos que é a nossa língua. Há casos de absoluta invenção. O irlandês criado no século 

XIX, que hoje é aceite como irlandês, nunca foi falado em parte nenhuma. É artificial. Como o hebreu. O 

mesmo se pode dizer, mesmo que em menor escala, para muitas línguas nacionais. Pode dizer-se "nós 

somos a nossa língua" depois de terem obrigado toda a gente a falá-la. Disponível em: 

https://www.publico.pt/2008/12/05/culturaipsilon/noticia/e-assim-nasceu-o-nacionalismo-etnico-217960 

https://www.publico.pt/2008/12/05/culturaipsilon/noticia/e-assim-nasceu-o-nacionalismo-etnico-217960
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Os questionamentos da distribuição do poder e benefícios concedidos a alguns 

eram parte do contexto das querelas entre Martins e alguns nacionalistas, portanto a 

colocação de Martins representava certo tipo de poder na sociedade em que vivia. Sua 

posição o fez galgar espaço nos meios de comunicação, uma rede que ele bem soube 

utilizar e empregar, como diz Foucault93,  – a comunicação para transmitir a informação 

“a través de la lengua, de um sistema de signos o de cualquier outro medio simbólico. 

Comunicar sempre es, sin lugar a dudas, un determinada manera de actuar sobre el otro o 

los otros”94. 

1.2. João Vicente Martins na Bahia 

 João Vicente Martins planejara retornar à Bahia e, desta vez, o seu desejo era 

propagar a medicina homeopática naquela província. Já pelos Sertões da Bahia havia 

passado, porém quando ainda estava ligado à medicina alopata, mas ele se organizou para 

voltar àquela província no dia 16 de maio de 184795. A viagem era certa e houve até 

despedidas, mas devido “uma calúnia alopática”, na qual ele e o dr. Mure foram acusados 

de envenenarem alguns pacientes com administração de algumas medicações, a sua 

viagem para a Bahia foi adiada, até que, declarados inocentes e ilibados de todas as 

acusações96, ele partiu para aquela província. Mas, as polêmicas e acusações ligadas as 

nacionalidades permaneceram e houve até quem escrevesse desejando que ele nunca mais 

voltasse para o Rio de Janeiro, bem como quem questionasse se ele continuaria a intentar 

permanecer desrespeitando as leis brasileiras quando chegasse à Bahia.  

Ao partir para a Bahia Martins recomendou, em sua ausência, a José Henriques de 

Proença, Edmond Tiberghien Ahremann e João de Souza Santos, considerados os mais 

aptos para o substituir. Levou consigo como ajudante a Antonio de Souza Dias. Porém, 

intrigado com as origens de tais escolhidos, uma pessoa que se autodenominou “O Bom 

Cidadão” foi pesquisar a vida de cada um deles: Proença “teve por sua conta, ou de 

sociedade, ou foi caixeiro dela, uma casa de alugar e ferrar cavalos”97; o segundo, era 

bastante conhecido na Praça do Rio de Janeiro e nunca se ocupou de medicina; o terceiro, 

                                                           
93FOUCAULT, Michel. Cómo se ejerce el Poder. Disponível em 

http://www.unizar.es/deproyecto/programas/docusocjur/FoucaultPoder.pdf (O artigo original em francês 

foi publicado em Hubert Dreyfus, Paul Rabinow y Michel Foucault, Un Parcours Philosophique, Paris, 

Editions Gallimard, 1984. 
94 Idem. p.1. 
95 Jornal do Commercio, nº 75. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1847, p. 2. (HDB). 
96 Jornal do Commercio, nº 245. Rio de Janeiro, 7 e 8 de setembro de 1849, p. 1. Suplemento do Jornal do 

Commercio, nº 133. Rio de Janeiro, 14 de maio de 1847, pp. 5,6. (HDB). 
97O Mercantil, nº 263. Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1847, p. 2. (HDB). 

http://www.unizar.es/deproyecto/programas/docusocjur/FoucaultPoder.pdf
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Santos, era um “moço ativo e agenciador da vida…foi depois ou ainda é despachante da 

alfandega”; já Antonio de Souza Dias era comprador ou caixeiro ou talvez criado do dr. 

Mure, não constando que tivesse se aplicado à medicina em tempo algum. Após tentar 

descredibilizar os escolhidos, acusou que a “verdade é que todos eles são estrangeiros ou 

papeletas, e assim será por princípio de homogeneidade que S. lhes consagra tal afeição 

e confiança”98. Martins não tinha o direito de dispor da saúde e vida dos seus “hóspedes”, 

que eram os brasileiros, em mãos de pessoas que não eram para isso preparadas, 

argumentava-se. Com base nesses argumentos foi feita uma denúncia a polícia do Rio de 

Janeiro e da Bahia, solicitando-se que a mesma exigisse o diploma de todos os citados. 

Passado esse período e vencido todos os obstáculos que apareceram, a viagem de 

Martins para a Bahia aconteceu em 15 de setembro de 184799, partiu com o intuito de 

ficar lá por dois meses100, mas segundo registro somente retornou ao Rio de Janeiro no 

dia 3 de março de 1848 a bordo do vapor Imperatriz101, pois foi também para Pernambuco. 

Ao chegar à Bahia, em menos de um mês, ele fundou a Sociedade Homeopática Baiana, 

no dia 10 de outubro de 1847102, a criação desta sociedade foi um passo importante nos 

seus planos.  

As publicações que foram feitas pela Escola Homeopática traziam como citação 

o seguinte lema: “Caridades sem limites!... Ciência sem privilégios!...”, numa clássica 

incriminação a medicina alopática, a qual era acusada de ser a ciência de uns poucos e 

abastados homens. Essa citação soava como afronta aos opositores de Martins, os quais 

independentemente de serem alopatas ou não, rebatiam-no e questionavam a legalização 

da sua habilitação para atuar como médico no Brasil, esta questão foi se tornando quase 

num sinônimo da defesa e do respeito à nacionalidade brasileira. 

Na Bahia, O Guaycuru, periódico republicano, foi o principal censor da sua 

atuação. Em 20 de março de 1847, por exemplo, interrogou se Martins continuaria a atuar 

sem a habilitação de médico, interpelando se ele queria ser tratado como um estrangeiro 

transgressor das leis de um país que, além de infrator, possuía a arrogância de confirmar 

                                                           
98 Ibidem. 
99 GALHARDO, 1928, diz que a partida de Martins para a Bahia foi no dia 27 de setembro, porém no 

Jornal do Commercio, 17 de setembro de 1847, na página 3 consta na Relação das Pessoas despachadas, 

que Martins partiu  

dia 15 de setembro para a Bahia. 
100 Relação das Pessoas despachadas no dia 15 de setembro. Jornal do Commercio, nº 257. Rio de Janeiro, 

17 de setembro de 1847, p. 3. (HDB). 
101 Correio Mercantil. 6 de março de 1848, p. 2. (HDB); GALHARDO. 1928, p. 503, aparece o retorno de 

Martins em 08 de março de 1848. 
102 MARTINS, João Vicente. Instalação da Sociedade Homeophatica Bahiana, filial do Instituto 

Homeophatico do Brasil. Sciencia, Vol.1, nº 4, outubro de 1847, pp. 71,72 e 73. 
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tal violação. Em referência a um outro lema muito usado no início dos artigos sobre a 

homeopatia: “Quero acabar com a Medicina official governativa”, um autor identificado 

como o Cidadão brasileiro o interrogou: “o que se deveria fazer ao estrangeiro que além 

de violar leis, confessa (…) - Quero acabar tais e tais instituições que vossas leis fundaram 

e protegem; que o vosso governo manda solenemente respeitar e seguir”103. 

Martins sempre pontuava que essa discussão se tornou mais intensa a partir da sua 

adesão a medicina homeopática, pois não raras vezes ele falou contra a medicina oficial 

governativa104, que ao seu ver explorava e não resolvia questões simples de saúde. A sua 

insistência nesta acusação levou alguns nacionais a interpretarem seu discurso como uma 

afronta, como um desrespeito a terra que o havia acolhido, o que abriu margens para as 

perseguições e as acusações que contra ele foram veiculadas nos órgãos de imprensa. 

1.2.1. Delatores sem rostos: “Levanta o véu que te cobre!” 

Foram vários os questionamentos direcionados contra João Vicente Martins por 

causa das expressões que ele utilizava e que, algumas vezes, não esclareciam os seus 

pensamentos e pareciam dúbias; num artigo do jornal Correio Mercantil, por exemplo, 

“O amigo das coisas claras” solicitou esclarecimentos sobre a expressão “Patrício 

renegado”: – “Serão renegado os portugueses que se naturalizando adotaram como pátria 

o Brasil?”105. A interrogação resultava de uma discussão ocorrida entre Martins e “O 

Amigo do justo”, que afirmava que Martins havia sido autuado pelo fiscal da freguesia 

de São José por ser acusado de assumir de forma ilegal a medicina homeopática.  

sem título algum que o habilite para tal fim. Destarte caído está 

o ridículo sofisma empregado por esse senhor, de que, não sendo 

a homeopatia medicina, ele a pôde exercer, fraude esta que só 

podia ser empregada por seu gênio especulativo e pelo nenhum 

caso que faz da nacionalidade brasileira: oxalá encontre a 

lllma. câmara municipal todo o apoio de que necessita neste 

negócio da parte das autoridades competentes. O amigo do 

justo106. (grifos meus). 

  

 João Vicente Martins disse que o fiscal da freguesia não o tinha autuado, apenas 

o multara. Após explicar-se, questionou o anonimato do autor e afirmou que nunca fez 

                                                           
103 O Guaycuru, nº 445. Bahia, 20 de outubro de 1847, p. 3. (HDB). 
104 Correio Mercantil: Jornal Político, Comercial e Literária, nº 45. Bahia, 25 de fevereiro de 1848, p.  2. 

(HDB). 
105 Correio Mercantil Instrutivo, Político e Universal, nº 118. Rio de Janeiro, 30 de abril de 1848, p. 4. 

(HDB). 
106 Correio Mercantil Instrutivo, Político e Universal, nº 110. Rio de Janeiro, 20 de abril de 1848, p. 3. 

(HDB). 
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pouco caso da nacionalidade brasileira, pelo contrário, somente trabalhou em favor do 

Brasil, fato este visto no seu empenho em introduzir “á custa de muitos sacrifícios a 

homoeopatia, já promovendo a vinda das Irmãs da Caridade”. Atentou ser o autor da 

acusação um patrício seu, mas um compadre decerto “renegado, porque os Brasileiros 

verdadeiramente amigos do seu país conhecem todos que eu sempre respeitei a 

nacionalidade brasileira, conquanto nunca me deixasse pisar”. Desafiou-o a assumir-se, e 

então ver-se-ia quem de fato respeitava ou não respeitava a nacionalidade brasileira107.  

 No Jornal do Commercio, de 27 de abril de 1848, “Um nacional” comentou a 

discussão entre o médico e o “Amigo do justo”, num artigo que trouxe à tona, mais 

explicitamente, o porquê de as questões nacionalistas emergirem nessas discussões. O 

autor criticou a irritação de Martins, uma vez ter sido ele mesmo que encaminhara as 

controvérsias para o tema da nacionalidade ao se declarar como um “cirurgião português”. 

A forma pela qual “O Nacional” articulou o seu discurso merece ser transcrita na íntegra: 

Não seria muito difícil penetrar a razão de tantos escrúpulos da 

parte do português Martins, em matérias de nacionalidade, hoje 

que as nacionalidades todas parecem irritar-se 

profundamente ao menor insulto e ataque que se lhe faz; mas 

admira singularmente que o Sr. intitulado cirurgião português, 

com a perspicácia e calculada esperteza de que é dotado, não se 

recorde que foi ele próprio quem primeiro na questão 

homeopática trouxe à cena questões de nacionalidade, e dela 

pretendeu servir-se para seus fins lícitos, o que está ainda por 

averiguar. Com efeito, quem é que primeiro pela imprensa 

brasileira se intitulou cirurgião português, para assim distinguir-

se dos práticos brasileiros, ou para servir-se de um tal ou qual 

prestígio verdadeiro ou falso, valioso ou inútil, que tal 

denominação lhe pudesse valer, ou talvez mesmo como que 

indicando a existência de qualquer rivalidade ou ciúme entre as 

duas nacionalidades? Foi seguramente o Sr. João Vicente 

Martins; todos o têm visto, lido e entendido. Agora, pois, vir-nos 

dizer este mesmo senhor que sempre respeitou a nacionalidade 

brasileira, é laço em que ninguém cai, é causa que não produz 

efeito. E Sr. cirurgião português não só tem menoscabado essa 

entidade respeitável, como que até desrespeita as leis e 

autoridades brasileiras; e isto mesmo acaba de o fazer e 

confessar em seu artigo do dia 22 quando diz que, tendo sido 

multado pelo fiscal da Candelária e interino de S. José (que é uma 

autoridades legal, respondeu-lhe que não pagava essa multa que 

se acha prescrita nas leis brasileiras, e que deve ser imposta sobre 

aqueles, principalmente estrangeiros, que exercem sem titulo 

legal a arte de curar, como o Sr. Português João Vicente Martins 

e seus adeptos." "Este fato basta por si só para mostrar o 

quilate do respeito que o Sr. Português João Vicente Martins 

professa á nacionalidade e ás leis brasileiras: mas, se o mesmo 

senhor põe em duvida a verdade de sua aplicação ir-lhe-emos 

                                                           
107 Correio Mercantil Instrutivo, Político e Universal, nº 111. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1848, p. 3, 4. 
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pouco a pouco apontando e comentando outros afim de que os 

Brasileiros fiquem certos do apoio e benefícios que devem 

esperar do cirurgião português, e da espécie de gratidão que lhe 

devem votar." "Até outra vista, Sr. Português João Vicente 

Martins. Um nacional. Rio de Janeiro, 26 de abril de 1848108. 

(Grifos meus). 

As acusações levaram Martins a se esforçar por descobrir o rosto de seus 

acusadores e, nas edições de números 118 e 119 do Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro, ele incriminou e indicou que os autores de sua acusação era uma só pessoa a 

esconder-se por detrás de dois pseudônimos. 

Acusa-me esse anônimo de não fazer caso nenhum da 

nacionalidade brasileira!... e dá por fundamento da sua acusação 

ter-me eu assignado muitas vezes Cirurgião português! 

Miserável! Pois se eu sou Português, queres tu por ventura que 

eu me assigne Grego ou Turco? Miserável! ... Quem foi teu pai, 

tua mãe, teus avós, e o que és tu, que te suponho um 

renegado?...Levanta o véu que te cobre! Quero ver-te! Quero ver 

se tu me encaras face a face, e não te envergonhas de trazer á 

imprensa outra vez questões já mortas, que nenhum Brasileiro 

honrado pôde recordar sem dor. Sou português, e hei de morrer 

português! Sou português que honrei sempre o Brasil, e 

sempre tenho respeitado a nacionalidade brasileira109. (Grifos 

meus). 

 

Martins reafirmou o seu respeito à nacionalidade brasileira e “descobriu o véu” da 

face do seu inquisidor, que era Domingos de Azeredo Coutinho de Duque-Estrada, o qual 

noutra data foi seu amigo, inclusive o havia recomendado para substituí-lo no Hospital 

dos Lázaros110, além disso, foi ele que tinha recebido a carta redigida por Martins, em 

1840, para ser entregue aos administradores daquele Hospital, na qual renunciava receber 

remuneração pelo trabalho que fazia, uma vez ser estrangeiro e não achar justo receber 

subvenção do governo brasileiro. Além de enfatizar que a sua abnegação demonstrava o 

seu respeito à nacionalidade brasileira, bem como ao brasileiro Duque-Estrada, pois se 

dispensou “de receber dos cofres públicos do Brasil dinheiros, aliás bem merecidos, por 

                                                           
108 Jornal do Commercio, nº 117. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1848, p. 2. (HDB). 
109 Jornal do Commercio, nº 119. Rio de Janeiro, 29 de abril de 1848, p. 2. (HDB). 
110 “Cumpre-me aqui fazer constar a V. V. S. S. que o Illm. Sr. Dr. Domingos de Azeredo Coutinho de 

Duque-Estrada, bibliotecário da Imperial Academia de Medicina desta corte, deputado á assembleia 

provincial do Rio de Janeiro, etc, tratou por muito tempo alguns enfermos no hospital gratuitamente, de 

motu próprio e com o único fim de os aliviar de tão rebelde enfermidade que os flagela: trabalho este que 

ele interrompeu por justos motivos, mas que não abandonou; que se tem prestado a ajudar-me sempre que 

tenho reclamado o auxilio de seus conhecimentos, o que muito me tem valido e ao hospital aproveitado”. 

Trecho da carta de João Vicente Martins publicada no Jornal do Commercio, nº 121. Rio de Janeiro, 1 de 

maio de 1848, p. 3. (HDB). 
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paga de meu trabalho, porque, na minha qualidade de estrangeiro, reconheci que não 

devia exercer empregos públicos fora da minha pátria”111. 

 Salientou que ao trazer à luz tal fato, somente o fez para se defender da injúria 

que sofria do Duque-Estrada que o acusava de não respeitar devidamente a nacionalidade 

brasileira. Como dito, toda essa discussão teve inicialmente como protagonista principal 

a expressão “patrício renegado” e, posteriormente, este termo foi utilizado para ironizar 

a forma como Martins se defendia.  

Nova marabanda allopathica 

  I 

  Palavras sem limites 

  Descomposturas com privilégios112. 

    Bella Moral. 

COITADO DO PAI VICENTE!!!..... 

Em que terra estamos nós!... 

Onde viu-se um inocente 

Padecer maior tortura, 

Ouvir mais descompostura!... 

Coitado do pai Vicente!..... 

 

Elle, que inda há pouco tempo 

Fez o imenso sacrifício 

De seu país renegar 

Só para a vida nos dar 

E vir ser nosso patrício! 

 

É um homem tão bom, tão sábio, 

Que aos pobres faz tanto bem 

Salvação a todos dando! 

(Com tanto que vão pagando 

Por eles quem ouro tem.) 

(…) 

Um homem que com valor 

Sabe a todos responder; 

Que com todos sofismando 

Que – é e não é – vai mostrando, 

Sem caso de leis fazer! 

 

Muito deve na verdade 

O Brasil a pai Vicente! 

Em fazer-nos todo o bem 

Cifra-se a ambição que tem. 

(Que gaiato de patente!...) 

 

Sem intenção nem malícia 

Escrevendo p´ra o Jornal 

Frioleiras e sandices, 

                                                           
111 Ibidem. 
112 A expressão visava parafrasear o dito “Caridades sem limites!... Ciência sem privilégios!...”, utilizada 

por Martins antes de iniciar alguns artigos. 
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A todos com gaiatices 

Diverte sem fazer mal. 

 

Entre os palhaços de carro 

Pai vicente o melhor é; 

(…) 

Mas quando se torna sério 

Devem todos medos ter, 

Pois mesmo se anunciando 

A todo o mundo vai dando  

Sarabandas de tremer. 

(…) 

Ora o homem tem razão: 

Atrever-se um boticário,  

Muito embora honrado seja, 

A se meter em peleja 

Com um charlatão mercenário!... 

(…) 

Afinal sempre é dos tais 

Que estudam para curar! 

Pois quer que um remédio então 

Divino de inspiração  

Possa um tal preço custar?... 

 

E assim meter-se em questões 

Sem a menor diferença 

Co’um um patrício renegado 

Que livre desafrontado  

Já fala em – independência!  

 

Senhores, deixem o homem   

Sua vida procura, 

E não tenhão por maldade 

O que nele é só vontade 

De patacas ajuntar. 

(…) 

  O Razorista (grifos meus)113 

      

E, frequentemente, Martins era identificado como o estrangeiro violador das leis 

nacionais: 

A rispidez e a ousadia com que esse estrangeiro se há sempre 

comportado em suas discussões pela imprensa brasileira, a 

maneira insólita porque esse imprudente tem redigido suas 

repostas, sem atender que fala a brasileiros entre os quais vive e 

vive melhor talvez do que outrora viveu  

(…) sem reparar que os brasileiros são minimamente zelosos 

de sua dignidade nacional, e que se desgostam e ofendem 

muito de ver sua nacionalidade trazida a arena de uma 

discussão miserável, como essa que o português João Vicente 

Martins tem a envolvido  

                                                           
113 Correio Mercantil, nº 357. Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1853, p. 2. (HDB). 
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(…) quando um nacional defende sua nacionalidade contra as 

agressões de um estrangeiro aventureiro, que todos os dias, por 

seus atos, busca menosprezá-la … pode face a face arrastar as 

iras impotentes desse homem. (Um nacional) (grifos meus)114. 

 

 Martins foi colocado na categoria de estrangeiro, mas um estrangeiro ligado a um 

passado repudiado, justamente porque os seus críticos defendiam a ideia de um 

nacionalismo que tinha como marca o pertencimento baseado no desligamento do 

passado colonial. Apesar, das semelhanças herdadas de Portugal, muitos nacionalistas 

vincularam a identidade nacional ao total abandono de um passado visto e sentido como 

um sinônimo de exploração. O posicionamento do “Um Nacional”, exposto 

anteriormente, expressa esta ideia, pois os estrangeiros não deveriam se intrometer em 

discussões que não lhes pertenciam, principalmente quando estes integraram um passado 

considerado maléfico. 

 Essa polêmica fez um estrangeiro, que se autodenominou como “Um que tem 

medo”, solicitar a Martins que esclarecesse ao público ser aquela discussão por ele 

levantada unicamente dele, o solicitante temia que tais altercações sobre o respeito e 

desrespeito à nacionalidade brasileira, comprometessem a todos os demais estrangeiros 

residentes no Brasil. Por isso, ele solicitou que o mesmo assumisse o seu gênio “buliçoso” 

e “inoportuno”, sem comprometer inocentes115.  

 Em 11 de maio de 1848 Martins respondeu ao “Um que tem medo” e disse: - 

“Ainda as nacionalidades!... ainda a nojenta perfídia os anônimos!...” A sua resposta foi 

construída em bases bastante irônicas, orientando-o a comprar um cão para se proteger 

do medo que sentia. Quanto a questão da nacionalidade, em que foi acusado de polemizar, 

argumentou que possuía um “gênio buliçoso”, mas ainda assim não pretendia perder seu 

tempo em contra-argumentações, pois para o leitor que fosse um bom observador, os seus 

artigos publicados nos jornais já eram mais que suficientes para o testemunho de que ele 

não era o provocador, porém o provocado.  

A postura discursiva de Martins o fez deambular entre estas acusações. É certo 

que geralmente o ponto de partida das discussões se iniciaram com as questões 

relacionadas ao trabalho ilegal de Martins na profissão de médico, o que ele procurou 

                                                           
114 Correio Mercantil, Instrutivo, Político e Universal, nº 122. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1848, p. 3. 

(HDB). 
115 Correio Mercantil, Instrutivo, Político e Universal, nº 128. Rio de Janeiro, 10 de maio de 1848, p. 3. 

(HDB). 
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sempre esclarecer, é certo também que houve uma querela fortíssima sobre a seriedade 

da homeopatia, entretanto, o discurso transversal a esta discussão fez sobressair o tema 

do nacionalismo. Considere-se também que o discurso de forte apelação nacionalista, 

também foi utilizado para causar maior impacto e empatia em determinadas situações em 

que se queria angariar uma maior quantidade de simpatizantes. 

1.3. “Espontaneidades”: também para “vir a ser útil a [sua] pátria…” 

Existem duas formas de se responder aos questionamentos que chegam até nós: a 

partir de respostas retóricas, baseadas em explicações através da oralidade ou da teoria e 

suposições daquilo que se poderia vir a ser, caso se seguisse determinados caminhos; ou 

por respostas objetivas, as quais podem ser materializadas no fazer, a fim de se 

demonstrar o que se quer, ou então através da descrição e exemplificação daquilo que já 

foi feito e que serve como um testemunho. 

Em 1849, numa atitude que expressou uma resposta objetiva e exemplificada por 

um testemunho contra as acusações que lhes eram atribuídas, Martins solicitou um espaço 

para contribuir com artigos no jornal Correio Mercantil. Para iniciar a série de artigos, 

ele fez uso do discurso de um médico alopata convertido a Homeopatia, o dr. Alexandre 

Mello de Moraes, sobre quem falarei mais adiante. Ao fazer uso da fala do dr. Mello de 

Moraes ele fortaleceu sua defesa, evidenciou as suas qualidades e distinguiu-se dos seus 

opositores: “Sr. Redator do Correio Mercantil. Muita gente há que não pode sofrer que a 

igualem, e muito menos que a excedam. Não sou eu dessa gente: abraço os que me 

igualam, admiro e venero os que me excedem”116. Testemunhou então a conversão do dr. 

Mello de Moraes na Bahia, pois lá ele tinha sido o seu adversário “mais decidido e o 

melhor aparelhado para o combate” ocorrido entre os médicos alopatas e ele próprio. 

Todavia, ele procurou estudar a homeopatia para ter argumentos contra ela e, nessa busca, 

foi convencido pela nova ciência médica e converteu-se a causa da homeopatia. A partir 

daquele momento o dr. Mello Moraes transformou-se num exemplo legitimador dos 

benefícios oriundos da homeopatia. O artigo redigido por este doutor, a narrar a sua 

própria conversão, foi divulgado como uma espécie de testemunho utilizado como prova 

viva e legitimadora das convicções de Martins na causa homeopática. 

Em abril de 1849 Martins iniciou a publicação de uma série intitulada 

“Espontaneidades”, em que ele se dedicava a publicar aquilo que surgia em seus 

                                                           
116 Correio Mercantil, nº 107. Rio de Janeiro, 20 de abril de 1849, p. 3. (HDB). 
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pensamentos nas horas vagas, reconhecendo que nem sempre as suas reflexões 

agradariam a todos, ele deixou claro a sua opção em não seguir um método nem uma 

ordem de temas, todavia seguiria sim a determinação de “ser útil ao Brasil por amor dos 

portugueses, e útil a Portugal por amor dos brasileiros”117, desejoso, portanto, de que os 

leitores percebessem que assim como ambas as nações eram irmãs, deveriam elas estreitar 

sem reservas “os laços de sangue, de linguagem, de religião, de pensamentos, de 

inclinações de interesses familiares que as unem”118. Disse ainda que a produção de sua 

escrita seria espontânea, daí o título ser “Espontaneidades”, mas que, apesar disso, 

seguiria o que acreditava, pois era acostumado ao trabalho e detestava o ócio, por isso 

dedicaria as horas vagas para a sociedade portuguesa no novo mundo, “mas não sem 

reciprocidade, porque há de ser ela em proveito de minha pátria também”. Por fim, deixou 

registrado que talvez não respondesse aos anônimos que o criticasse, visto que tudo que 

defendia era muito claro e nada fazia às escondidas119.  

A partir desse artigo, Martins deu início a uma série de discussões que nada tinham 

a ver com a homeopatia, e abriu um debate em que demonstrou uma preocupação com a 

reconstrução dos discursos que (re)significassem a identidade portuguesa, como sinônimo 

e expressão do amor por Portugal e por todos os portugueses, pois este amor, apesar de 

não se ter acabado, muitas vezes “anuviou”, por culpa não se sabe de quem. Diante disso, 

acreditava que ainda em sua “desgraça vir a ser útil a [sua] pátria…, reconquistando para 

ela o amor de seus irmãos de aquém-mar”120. Martins passou a fazer uma análise dos 

laços de sangue que uniam portugueses e brasileiros por trezentos anos, laços tão fortes, 

que desejava que nem mesmo a espada de outro Alexandre fosse capaz de desatar um do 

outro. Observou um diferencial nas relações nitidamente e inegavelmente em uma 

ocorrência: os filhos de portugueses nascidos no Brasil eram naturalmente brasileiros; já 

os de outros estrangeiros eram naturalmente estrangeiros. 

Para que os primeiros venham a ser Portugueses é necessária uma 

expressa declaração de seus pais, a qual não tem valor real se não 

quando esses filhos a confirmam na idade de emancipação ou 

quando sendo antes disso transportados para Portugal, por 

hábitos de educação consentem em ser portugueses: pelo 

contrário, os filhos dos outros estrangeiros, para que venham a 

ser Brasileiros, é que se carece de uma expressa declaração de 

seus pais, de um consentimento mais ou menos explícito dos seus 

                                                           
117 Correio Mercantil, nº 110. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1849, p. 2. (HDB). 
118 Idem. 
119 Idem. 
120 Idem; Correio Mercantil, nº 114. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1849, p. 3. (HDB). 
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governos, e, ainda assim, confirmado por ato espontâneo do filho 

do estrangeiro quando atinge a sua idade de emancipação121. 

Logo, os “Laços de Sangue” uniam os dois povos122. 

Assim como Varnhagen123 (1816-78), seu contemporâneo, Martins não 

visualizava aspectos negativos na relação entre portugueses e brasileiros, pelo contrário, 

acreditava que os brasileiros nunca se esqueceriam dos benefícios do passado, adquiridos 

através de Portugal. O historiador José Carlos Reis definiu bem essa concepção: 

Sobre a guerra da independência, Varnhagen não a vê como uma 

verdadeira guerra. Para ele, o Brasil não se esquecerá jamais do 

seu tutor de infância, e Portugal não esquecerá jamais dos 

socorros que o Brasil lhe prestou. Nenhum deles é devedor do 

outro. Ambos devem gratidão e louvores um ao outro. Se a 

metrópole agiu, às vezes, com despotismo, injustiça, incoerência, 

ignorância e governou mal, não se deve condená-la, pois ela quis 

acertar sempre. Não era o governo central que errava, mas os 

governos locais com sua excessiva liberdade, verdadeiros 

senhores feudais. A metrópole agiu com rigor contra homens que 

se levantaram contra ela e, se foi muito rigorosa, as razões do 

Estado justificam124. 

 

E o que falar dos laços de linguagem? A língua portuguesa era a falada pelas 

cidades e povoações mais notáveis brasileiras. O falar a mesma língua também definia os 

laços e a unidade entre brasileiros e portugueses, defendia Martins. 

Um dos critérios definidores de  uma nação no século XIX era, conforme o 

historiador Erick Hobsbawm, a “existência de uma elite cultural longamente estabelecida, 

que possuísse um vernáculo administrativo e literário escrito”125, assim a identificação 

nacional era fortemente linguística, fato este bem explorado em Varnhagen na sua 

composição da “História Geral do Brasil”, em que ele transformou a narrativa da 

colonização brasileira num elogio à colonização portuguesa, fazendo o uso de 

                                                           
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
123 Francisco Adolfo Varnhagen (1816 – 1878), filho de oficial alemão engenheiro metalúrgico que 

trabalhara no Brasil e de uma portuguesa. Residiu em Portugal desde os seis anos de idade, e morou pouco 

tempo no Brasil. Sua formação em Lisboa foi mais militar, técnica e matemática. Porém estudos 

paleografia, diplomática e economia política. Gostava de frequentar arquivos públicos (uma novidade do 

século XIX) por onde passava. Considerado o “Heródoto Brasileiro”, portanto, o fundador da história do 

Brasil, mesmo se antes dele, entre outros, Pro de Magalhães Gandavo (História da Província de Santa Cruz, 

1576), frei Vicente Salvador (História do Brasil, 1627), Robert South (História do Brasil, 1810), este último, 

apesar de nunca ter estado no Brasil, disputa com Varnhagen o título. REIS, José Carlos. As identidades do 

Brasil 1: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 
124 REIS, José Carlos. As identidades do Brasil 1: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2002, p. 44. 
125 HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1990. p.49. 
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depoimentos como o de José Bonifácio d’Andrada e Silva, o qual definiu a língua 

portuguesa como sendo “bela, rica e sonora; menos dura e tarda que a alemã e a inglesa; 

mais energética e variada ao ouvido que a italiana, mais suave e natural que a castelhana 

e superior em tudo à francesa”126. Martins segue esta tendência de pensamento, em que 

exaltar a língua portuguesa, igualmente significava “exaltar o Brasil e afirmar a sua 

viabilidade como nação”127. 

Outro aspecto definidor e impossível de não se compreender eram os “Laços de 

Religião”, defendeu Martins. 

quando possível fosse que algum se esquecesse de que o mesmo 

sangue gira nas veias de uns e de outros; quando por longa 

ausência se suas respectivas pátrias… esquecidos de seu pátrio 

idioma … faria um deles o sinal da cruz, e tinha logo nas lágrimas 

do seu contrário sobejo refrigério a sede128. 

 

 Ainda sobre esta ênfase Martins iniciou outro artigo Spontaneidades III129, no qual 

retomou a ideia de que, em qualquer lugar que viesse a se encontrar um português e um 

brasileiro, logo se reconheceriam por pertencerem a uma mesma família, falarem a 

mesma linguagem e por serem unidos numa só religião. E, conquanto fossem nações 

distintas, o “Velho Portugal” e o “Nascente Brasil” tinham escrito em seus corações a 

palavra Monarquia e, apesar de distintas, eram como duas províncias de um mesmo 

Império. Martins, dessa forma, exalta a unidade herdada da Monarquia e a missão católica 

de civilização, sacralizando, portanto, seu discurso, o qual teoricamente não poderia ser 

contradito. 

Sobressai-se aqui uma preocupação que foi típica do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838 e que exerceu uma grande influência na 

construção de uma história onde o Brasil se pensasse como nação, que apesar do elogio a 

colonização portuguesa, o Brasil fosse visto não como continuidade de Portugal, mas que 

o enaltecimento à presença portuguesa no Brasil fosse uma extensão do elogio à nova 

nação brasileira. O IHGB dedicou-se à ideia de construir uma história nacional, baseada 

num passado que orgulhasse a nação e a fizesse seguir em frente, e o fez através de 

Varnhagen. Um discurso dual, mas que deveria servir para ratificar que cada país era uma 

nação em separado, apesar do passado comum.  

                                                           
126 KHALED JUNIOR, Salah H. Horizontes identitários: a construção da narrativa nacional brasileira 

pela historiografia do século XIX.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p 181. 
127 Idem, 
128 Correio Mercantil, nº 114. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1849, p. 3. (HDB). 
129 Idem, nº 112. Rio de Janeiro 02 de maio de1849, p. 3. (HDB). 
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O discurso persuasivo adotado por Martins o fez enveredar por uma discussão que 

perdurou por longo tempo. Defendeu ele que ambas as nações deviam se aliar contra o 

inimigo em comum, que era o governo inglês. Ou seja, não havia motivos para que os 

portugueses e os brasileiros se auto combatessem, pelo contrário, somente a união entre 

ambos os povos os tornariam fortes e dessa união e aliança, em combate ao inimigo em 

comum, resultaria a felicidade recíproca. Martins alimentava a ideia de que o passado da 

nação brasileira recém-independente, era um passado do qual ela podia se orgulhar. O 

povo brasileiro deveria fiar-se nesse passado, unir-se a ele e seguir com confiança rumo 

ao seu futuro. 

A ideia de um passado histórico foi um dos critérios para que um povo fosse 

considerado nação no século XIX, como afirma Hobsbawm “era sua associação histórica 

com um Estado existente ou com um Estado de passado recente e razoavelmente 

durável”130. Um passado bem aos moldes da definição de Detienne, o qual diz que 

apresentado na fórmula ocidental pode “ter sido e ser, o passado naquilo que ele tem dele 

mesmo e no que tem de outro”131. 

 Uma das coisas que mais irritou Martins foi a omissão dos seus acusadores, os 

quais frequentemente não assinavam os seus artigos. Foram vários os pseudônimos 

utilizados por seus críticos: “um nacional”, “o socialista” (conforme Galhardo132, esse 

socialista era o dr. Antonio da Costa), “o amigo da verdade”, “um nacional que não tem 

medo”, “o caloiro”133, “Anti- Asmodeu”, “Um Venerador da Verdade”, dentre outros. Por 

ser contrário a esse posicionamento ele dedicou o tema “Espontaneidades” do dia 22 de 

maio de 1849 a essa discussão. Disse ele: 

Possuir o direito e os meios de apelar para a opinião pública é 

possuir um grande tesouro, é alcançar uma completa reabilitação, 

devida somente a própria justiça; independente do auxílio das 

mesmas leis, sobranceiras a todas as considerações humanas. 

Mas a liberdade de imprensa, tal qual por todas as nações está 

hoje admitida pode ser um grande mal.  Com efeito, quando um 

homem honrado com o rosto descoberto pode dizer tudo quanto 

pensa, justiça lhe é feita no supremo tribunal da opinião pública: 

                                                           
130 HOBSBAWM, 1990, p. 49. 
131 DETIENNE, Marcel. A identidade nacional, um enigma. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2013, Capítulo IV, p. 4 of 18 – e-book, (Coleção História e Historiografia). 
132 GALHARDO. Op. Cit. 1928, pp. 324, 325. No Jornal do Comercio de 14 de fevereiro de 1846, foi o dr. 

Mure que trouxe à tona que O Socialista era o dr. Antonio da Costa.  No mesmo Jornal de 13 de fevereiro 

de 1846, João Vicente Martins, disse: - "Tendo havido quem desmascarasse O Socialista, tendo havido 

quem lançasse em rosto ao Antônio da Costa o seu nome próprio…”. 
133 Dr. Mure sugeriu em uma de suas respostas que ao dr. A. da Costa pertenciam também os pseudônimos 

— Leigo, Socialista, Calouro, etc. In. Jornal do Commercio. “Comunicados: Homeopathia”. Rio de Janeiro, 

19 de março de 1846, nº 78, pp. 2, 3.  
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quando, porém, um malvado pode dizer tudo o que quer, coberto 

o rosto com a capa do anônimo, nem será imparcial o juízo da 

opinião pública, nem o juízo dos magistrados produzirá todo o 

efeito salutar, ainda mesmo sendo o mais reto (…). A liberdade 

de imprensa, sendo um grande bem, podia fazer grandes males, e 

dar causa a torpes imoralidades (…) todo e qualquer escrito devia 

sempre ser publicado com a assinatura do próprio autor”. Os 

jornais deveriam ser sem cor política e dentre outras coisas 

deveriam transcrever as notícias dos melhores artigos de jornais 

portugueses, isso seria nobre além de lucrativo, e “estreitaria os 

laços naturais que ligam a família portuguesa d’Aquém e d’Além 

mar134. 

 

A postura de Martins mesmo quando contrariado pelos seus acusadores, seguia na 

linha da reflexão sobre os laços naturais e da valorização da cultura portuguesa. Seus 

discursos se baseavam sempre na apreciação de sua nação e, mesmo quando discordava 

em alguns pontos ou assuntos relacionados a sua pátria, fazia questão de frisar que sua 

crítica era para o bem e não para o mal dela. Ao associar a relação do Brasil e Portugal a 

uma conexão de parentesco, ressaltava sempre que o bem desejado a um se refletiria no 

outro. Em 29 de junho de 1849, por exemplo, fez uso da secção “Espontaneidades” para 

expor um descontentamento sobre uma publicação de um jornal, o qual, em sua opinião, 

denegria a imagem de Portugal. Referiu-se a um artigo em que foi publicada uma carta 

particular que acusava o governo português de deixar passar bandidos e prender pessoas 

descente, entre outras acusações de tirania. Martins se posicionou contra tal publicação, 

apesar de salientar que não era a favor do governo português, ao iniciar o artigo citou 

Camões: “Entre os Portugueses alguns traidores houve algumas vezes”,  e ao encerrar 

seus comentários disse: “O Jornal do Commercio devia ter presente sempre que ele 

subsiste à custa de seus assinantes Portugueses e Brasileiros; e  que estes são todos irmãos; 

e que ofender a um é ofender a outro; e que melhor será viver em paz com todos;…”135. 

 Sobre esta opinião se manifestou um nacionalista de pseudônimo “Anti-

Asmodeo”, disse que “Asmodeu” no bom português “era o diabo”, e o diabo nunca fez 

coisa boa, sendo assim Martins era o “Sr. Asmodeu” e nunca faria coisa boa na “Terra de 

Santa Cruz”. Mas, se ele vivesse em Portugal onde existiam muitos “Asmodeos”, alguns 

dos quais foram para o Brasil infectá-lo, Martins com certeza seria aplaudido por sua 

contestação a carta publicada. Todavia, ao contrário do que Martins havia falado, nem os 

portugueses nem os brasileiros se ofenderam com a publicação daquela carta que se 

                                                           
134 Correio Mercantil, nº 139. Rio de Janeiro, 22 de maio de 1849, p. 3. (HDB). 
135 Idem, nº 175. Rio de Janeiro, 29 de junho de1849. (HDB). 
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pronunciou contra as atrocidades do Governo lusitano, pois a expressão do repúdio 

exposto na carta baseava-se nos valores de liberdade, que, portanto, diante de explanações 

como aquelas muitos tiranos já recuaram, assim sendo, Martins deveria se preocupar 

somente com a venda dos seus glóbulos homeopáticos para ter a garantia de não ir sofrer 

em Portugal, como tantos outros, as atitudes daquele governo136. 

 A exposição de Martins nas páginas do Mercantil, rendeu ao jornal uma crítica 

violenta que foi publicada n’O Grito Nacional, e o jornal Mercantil foi acusado de ter 

trocado o belo ideal do princípio da liberdade e da justiça, outrora defendida por ele com 

eloquência, pela realidade do ouro sedutor nos esboços dos artigos do “contrabandista” e 

sobre a “espelunca homeopática”. O Mercantil “cuspiu o público com a propaganda do 

cirurgião português: renasça o Portugal no Brasil”137. 

 Acompanhando essa ideia O Fuzil criticou Martins, caracterizando-o como um 

galego, insolente, atrevido e excitador dos ânimos da nacionalidade, “quando por acaso 

se diz a respeito da mãe pátria do galego”138. Afirmou ainda que “em um país onde 

houvesse polícia o galego homeopata não se havia de sair tão bem da política como tem 

saído da homeopatia”139. O que resta é esperar a hora certa, dizia O Fuzil, “em que 

mostraremos ao galego que no Brasil não se deve falar dos Brasileiros com tanto 

desrespeito à Nacionalidade”140. 

As polêmicas não arrefeciam e eram quase permanentemente noticiadas pela 

imprensa, ora por questões de medicamentos, ora por questão de falta de autorização para 

a atuação na Medicina. Para fazer frente as controvérsias mais uma vez Martins expôs os 

pormenores de sua vida, desde o momento que desembarcou no Brasil e reafirmou possuir 

o diploma de cirurgião pela Real Escola de Cirurgia de Lisboa. Sua defesa se deu porque 

circulava um boato de que ele seria deportado, mexerico este que ele atribuiu aos seus 

inimigos filiados à alopatia, bem como a alguns “homeopatas impuros”, estes últimos 

misturando a nova ciência a velha ciência. Apesar de esclarecer ser um falso boato, 

Martins disse que mesmo que viesse a ser obrigado a deixar o país, para onde fosse levaria 

a verdade homeopática e que nada desfazia aquela gratidão que devia “a todos os 

                                                           
136 Correio Mercantil, nº 179. Rio de Janeiro, 3 de julho de 1849, p. 3. (HDB). 
137 O Grito Nacional, nº 60. Rio de Janeiro, 26 de maio de 1849, p. 4; O Jornal O Brasil do dia 25 de maio 

de 1849, nº 1411, p. 4, também reproduziu uma crítica ao Mercantil sob o mesmo pretexto.  
138 Fuzil, nº 9. Rio de Janeiro, 04 de julho de 1849, p. 3. (HDB). 
139 Idem. 
140 Idem. 
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Brasileiros e a meus patrícios, e aos estrangeiros com quem até agora tenho tido 

relações”141. 

  Em março de 1850, foi criada uma Enfermaria homeopática pela Sociedade 

Portuguesa de Beneficência no Rio de Janeiro, a qual foi entregue por Hermenegildo 

Antônio Pinto, presidente da Sociedade, ao sócio benemérito João Vicente Martins. A 

enfermaria se destinava ao atendimento daqueles que comprovassem a sua nacionalidade 

portuguesa e, para atestarem a origem, era necessário um documento certificado pelo 

Consulado Português, situação que gerou questionamentos. 

  

Quem tem olhos para ver, que veja 

Quem tem ouvidos para escutar, que escute 

“Cesse tudo que a antiga musa canta” 

Que a influência mais alta se levanta142. 

 

  A citação acima iniciou um artigo publicado n’O Grito Nacional, em 23 de março 

de 1850, nele se falava que a Sociedade Portuguesa de Beneficência publicava nos jornais 

anúncios que afirmava a sua confiança na generosidade e nos patrióticos sentimentos dos 

portugueses, que moravam na capital do Império, para levar adiante a obra de criação de 

uma enfermaria homeopática sob o comando de João Vicente Martins, em honra ao 

“NOME português”143. A enfermaria seria privativa dos portugueses, dizia o jornal,  sob 

as ordens do “charlatão” Martins. Conforme o redator, a convocação aos “sebosos, a essa 

galegada porca, imunda e suja”144, dava-se justamente quando se estava a completar os 

30 anos da Independência, mas já se tinha quebrado as “ignominiosas algemas da rançosa, 

e podre metrópole, da nação mais atrasada, corrompida e imoral da Europa”145. Assim 

sendo, a invocação ao patriotismo, justamente na capital do Império, era uma grande 

afronta aos brasileiros; porém, quando o Brasil acordasse, todos os “galegos” seriam 

enxovalhados. O redator afirmava que a crítica não era em relação à análise do sistema 

da medicina, mas sim contra a arrogância da Sociedade, pois se julgava no “direito de 

instalar-se, para em seguida alistar todos os portugueses invocando os seus patrióticos 

sentimentos”146, numa atitude típica dos estrangeiros presunçosos. Além disso, a 

instalação de uma enfermaria ao desprezar as “leis em vigor, o Decoro, o Brio”, também 

                                                           
141 Jornal do Commercio, nº 87. Rio de Janeiro, 29 de março de 1850, p. 3. (HDB). 
142 O Grito Nacional, nº 141. Rio de Janeiro, 23 de março de 1850, p. 2. (HDB). 
143 Idem. 
144 Idem. 
145 Idem. 
146 Idem. 
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menosprezava a “Nacionalidade Brasileira”. O redator do jornal sugeriu que fossem 

dados quatro passos para impedir o vitupério, dois dos quais estavam relacionados com a 

homeopatia, outro com a verificação da verdadeira finalidade da Sociedade e o último 

referia-se à necessidade de o Governo se empenhar para acabar com a influência 

“perniciosa, constantemente hostil dos – portugueses –: influência, que nos degrada, 

avilta, que nos tenta matar”147. Pois, até mesmo alguns saquaremas tinham reconhecido 

tal miséria da Pátria brasileira, um dos quais procurou o redator e reconheceu que o 

Governo se deixara dominar pela influência portuguesa, de onde derivara os “males 

passados, presentes e futuros”148.   

1.4. Novamente em viagem pelo Norte do Brasil. 

Em 1º de junho de 1850, Martins anunciou no Jornal do Commercio que iria partir 

para o norte do Brasil e em seguida para Portugal, com o intuito de propagar a homeopatia 

pura149. Em princípio, Martins planejou um percurso: iria ao Pará, ao Maranhão, à Bahia 

e para Pernambuco, de onde seguiria para a Europa. Contudo, suas intenções foram 

alteradas e ele esteve apenas na Bahia e em Pernambuco, retornando posteriormente ao 

Rio de Janeiro. 

 Em 11 de julho ele presidiu uma reunião no Instituto Homeopático do Brasil e 

comunicou sua pretensão de partir para o Norte em viagem de propaganda. O Instituto ao 

tomar conhecimento da sua decisão, autorizou-lhe a criar sociedades e escolas 

homeopáticas, filiais do Instituto no Rio de Janeiro, aonde chegasse150. Em 21 de junho 

de 1850, Martins embarcou com a sua esposa, a brasileira Carolina Rosa dos Santos 

Martins, para a Bahia151 e deixou a sua clínica sob os cuidados de Francisco Alves de 

Moura.  

Na província baiana Martins se concentrou em defender a homeopatia pura e 

também apoiou a recém-criada Irmãs da Caridade. Pelo que consta, antes de partir dali 

ele deixou uma carta para ser publicada no O Médico do Povo da Bahia e uma nova 

polêmica, em torno do conteúdo de tal carta, instalou-se na imprensa baiana. 

                                                           
147 Ibidem. p. 3. 
148 Ibidem. 
149 Jornal do Commercio, nº 149. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1850, p. 3. (HDB). 
150 GALHARDO, 1928, p. 626. 
151 Relação de Pessoas Despachadas no dia 21 de junho. Jornal do Commercio, nº 170. Rio de Janeiro, 23 

de junho de 1850, p. 3. (HDB). 
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O redator do jornal O Guaycuru falou sobre a carta que Martins deixara para ser 

publicada no O Médico do Povo, em sua análise concluiu que o conteúdo da mesma 

poderia ser dividido em duas partes: a primeira parte, ele não tinha porque discordar, 

porque se tratava da ideia de trazer ao país o Instituto S. Vicente de Paulo, o redator era 

cristão e fez uma declaração de fé ao cristianismo, além de deixar claro que concordava 

com a obra de caridade, já a segunda parte da carta disse ser questionável, pois, 

 

pelo menos à primeira vista, é porque estranha associação de 

ideias venho achar em vossa carta, sobre o mesmo plano, e em 

comum, a questão de caridade e a da nacionalização do 

comércio brasileiro – E, entretanto, é essa a matéria da segunda 

parte de vossa carta. Confesso que não compreendi, não creio 

mesmo que possa compreender jamais, a não ser que por meio 

dessa relação, em verdade um tanto peregrina, buscásseis 

provocar de minha parte alguma explicação acerca daquela 

última questão152. (Grifos meus) 

 

Após concordar com o apelo de Martins em relação à utilidade das Irmãs da 

Caridade, de declarar ser Deus o princípio de tudo e de afirmar que a caridade era de fato 

o principal atributo da religião cristã e um elemento essencial para a felicidade das nações, 

o redator levantou alguns pontos em relação a atividade comercial: 

1. O comércio é a vida das nações, uma grande fonte que “alimenta e vivifica a 

agricultura, as artes, e todas as indústrias”. A Inglaterra era o maior exemplo e 

qualquer ser menos inteligente possuía consciência dessa verdade. 

2. Apesar dos vinte e oito anos da sua independência, o Brasil permanecia sem ter 

seu próprio corpo comercial, porque esta atividade continuava a ser monopólio 

dos estrangeiros. Na Bahia havia uma unidade de comerciante brasileiro por uma 

centena de estrangeiros; a profissão de caixeiro, por exemplo, primeiro passo na 

carreira comercial, era uma profissão vedada aos nacionais. 

3. Com base nisso questionou: “Que ideia devo conceber do meu país? Que juízos 

devo fazer em relação ao futuro para que marchamos?”153 

Esclarecendo o seu ponto de vista, o redator discursou no sentido de desmistificar 

algumas das ideias que eram usadas por Martins em seus discursos, quando situava 

                                                           
152 O Guaycuru, nº 13. Bahia, 21 de setembro de 1850, p. 1. (HDB). 
153 Idem, pp. 1, 2. 
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brasileiros e portugueses: “a irmandade” e os “melhores aliados”. Afinal, em nenhuma 

das ditas “vantagens”, apresentadas por ele, o brasileiro desfrutava algum lucro. 

Mas não é raro por aí ouvir que, na posse exclusiva do comércio 

como estão os portugueses, acabam sempre por deixar aquilo o 

que adquirem, casando-se, edificando, fundando para seus filhos. 

– Convenho que debaixo desse ponto de vista são com efeito os 

portugueses os mais úteis aliados e hóspedes que temos. Mas em 

que possa isso mudar a face da questão, ou que se quer modifica-

la, é o que não vejo. Que importa que isso seja realmente 

assim, se de resto é igualmente certo, que o comércio continua 

a ser monopólio do estrangeiro, se ao negociante português 

sucede sempre o português, se os lugares de caixeiros são 

permanentemente fechados para os brasileiros? E se por 

necessária consequência disso a miséria cresce na razão 

progressiva de crescimento da população? Se a chaga do 

pauperismo de dia em dia toma uma fisionomia mais tétrica e 

medonha?154 (Grifos meus). 

 

 O redator tencionava mostrar que aqueles discursos, supostamente bons e 

coerentes, na prática em nada contribuíam para o bem-estar do nacional. E, de que 

adiantavam os aparentes benefícios se os brasileiros em sua própria terra possuíam 

“destinos determinados”: ou seguiam a carreira das letras ou das armas. Caso fossem ricos 

seriam sacerdote, médico ou letrado, mas se pobres, impreterivelmente, destinavam-se às 

fardas do soldado ou à miséria; tudo por consequência de o comércio nacional estar 

bloqueado aos brasileiros. Para visualizar o efeito desta verdade, o redator convidou 

Martins, o qual ao seu ver possuía um coração cheio de caridade, para que observasse 

com os seus próprios olhos a quantidade de indigentes que se dirigiam ao consultório do 

seu amigo homeopata na Bahia, unicamente para buscar medicamento e pão. Aqueles 

indigentes eram todos brasileiros sem postos de colocação, pois era comum na Bahia o 

desembarque de muitos mancebos portugueses que chegavam sempre com o intuito de 

ocuparem os cargos de caixeiros, muitos dos quais se tornavam posteriormente 

negociantes. “E se fosse isso a acontecer em Portugal?”, questionou o redator. 

Oh! Recolhei-vos Sr., em vossa consciência d´homem de bem, 

apreciai todo esse estado de coisas, transportai-os mentalmente 

para Portugal, vossa Pátria, que tanto e cavaleiramente tanto 

amais – e julgai e decidi se vos parece isso coisa suportável! Se 

não serieis dos primeiros a cogitar o meio mais eficaz de por 

termo a esse flagelo? 

Se não estaríeis de contínuo a bradar que era preciso acabar, com 

quem quer que fosse, com esse opróbrio do país, resgatar o povo 
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ao jugo dessa humilhante dependência, criar de fato uma 

corporação do comércio nacional, emancipa-lo e organizá-lo?155 

 

Apesar de não ter tido acesso à referida carta, consoante a colocação feita, o 

redator deixa margem para se pensar que Martins escrevera algo (que o levou para uma 

reflexão) sobre os efeitos das revoluções, pois foi elencado algumas das motivações para 

as mesmas: nenhum impulso era tão forte quanto a ansiedade e a agonia de um povo que 

lutava dia e noite com fome e que morria à míngua, pois “em sua própria terra lhe arrebata 

o estrangeiro todos os meios de adquirir licitamente um pão para seus filhos”156. Assim 

sendo, o redator concluiu a dizer que dentre tantas outras questões que poderiam ser 

levantadas noutro momento, aquela era suficiente para que O Guaycuru se posicionasse 

a favor da nacionalização do comércio. Além disso, registrou que as discussões tinham 

como principal meta levar, de forma descente e esclarecida, os estrangeiros 

monopolizadores do comércio, inclusive os aliados e amigos portugueses, a incluírem na 

carreira do comércio os brasileiros, admitindo-os para caixeiros, “estimando-os, segundo 

seu mérito e capacidade, estreitando por essa generosa e espontânea prova de lealdade os 

laços fraternais que devem mutuamente unir-nos”157. 

Vale salientar, que nem todos os jovens portugueses que chegavam ao Brasil 

tinham a sorte de progredirem, nem tampouco viviam com fartura. Algumas situações 

foram denunciadas nos jornais, inclusive num episódio vivido por Martins em 

Pernambuco, no qual ele denunciou que os patrões portugueses não tinham o menor 

interesse em permitirem e estimularem os seus empregados ao aprendizado. Denunciou a 

situação de uns “pobres moços” oriundos das aldeias que eram impedidos de estudarem, 

porque existiam alguns portugueses a aproveitarem-se dos seus serviços, por dois e até 

quatro anos ou mais, logo que percebiam que os rapazes haviam adquirido algum 

conhecimento os dispensavam “sem lhes pagar soldada algum, antes fazendo-lhes contas 

de grão-capitão, de sorte que ainda eles lhe ficam devendo alguma cousa”158. 

Um breve olhar para a historiografia relacionada a este tema permite enxergar uma 

realidade de muita exploração sobre os jovens caixeiros. Gilberto Freyre fala da idade 

média desses meninos que variava entre 10 e 14 anos, que vinham para se empregarem 

                                                           
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 O Médico do Povo de Pernambuco, nº 21. Recife, 24 de dezembro de 1850, p. 83. (HDB). 
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nos balcões dos portugueses, muitos dos quais chegavam apenas com o próprio corpo, 

mas que algumas vezes os laços de parentesco lhes facilitavam a vida159.  

 Na Bahia, Pereira aponta uma listagem na qual trinta e três caixeiros, chegados 

em 1862 àquela cidade, tinham entre 10 e 25 anos de idade160. Por outro lado, alguns 

antes de virem se empregavam nas casas de comércio do Porto e, conforme salienta Alves, 

tentavam garantir uma carta de recomendação num futuro ambicionado no Brasil161. 

Câmara considera que na base da preferência por estes meninos, vindos de Portugal, 

estava também o fato de eles não possuírem famílias e, por isso, dedicarem-se mais ao 

trabalho, uma mais valia para o seu empregador162. Além disso, Marcus Carvalho expõe 

que a preferência pelos meninos recém-chegados e mais vulneráveis, considerava que por 

serem ainda crianças, moldar-se-iam mais facilmente ao gosto/exigência do seu patrão. 

Ainda sobre isso Lenira Martinho163 diz que esses caixeiros menores de idade, 

trabalhavam pelo menos por três anos para apenas ter o direito a moradia e a alimentação, 

até adquirirem a experiência profissional exigida. Alencastro164 registra que geralmente 

os caixeiros portugueses trabalhavam por um ano sem remuneração a fim de 

reembolsarem as despesas de transportes da viagem. Em suma, foram várias as questões 

que contribuíram para as preferências dos comerciantes portugueses pela contratação de 

seus patrícios, inclusive as inegáveis vantagens financeiras. Existe todo um historial a ser 

considerado nessa discussão, o qual, apesar de não ser o foco deste estudo, se faz 

pertinente situá-lo, pois essas exigências aconteceram dentro de um contexto de 

discussões sobre o fim da escravidão e o consequente crescimento da imigração 

portuguesa para o Brasil, a qual cresceu a partir de 1851165. 

Mas, de volta ao O Guaycuru, apesar de o redator mencionar não ter a intenção de 

agredir pessoalmente a João Vicente Martins, nem por isso deixou de defender a 

nacionalização do comércio e mais do que isso, questionou por quais motivos os laços 

fraternais não se refletiam na sensatez de se abrirem os espaços aos brasileiros. 

                                                           
159 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro: Editora Record, 1990, pp.272, 273. 
160 PEREIRA, Mirian Halpern. A Política Portuguesa de Emigração (1850-1930). Lisboa: A Regra do Jogo, 

1981, p. 187.   
161 ALVES, Jorge Fernandes. Os “Brasileiros” Emigração e Retorno no Porto Oitocentista. Porto: 

Universidade do Porto, 1993, p. 93. 
162 CÂMARA, 2005, p.60. 
163 MARTINHO, Lenira Menezes. Negociantes e caixeiros na sociedade da Independência. Rio de Janeiro: 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação 

Cultural, Divisão de Editoração, 1993, pp. 84, 85. 
164 ALENCASTRO, Luiz Felipe. Proletários e escravos: Imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio 

de Janeiro, 1850 – 1872. Novos Estudos nº 21 - julho de 1988, p. 34. 
165 ALVES, 1993, pp. 262, 263. 
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A propagação da polêmica do O Guaycuru ocorreu quando Martins se encontrava 

em Pernambuco e de lá ele respondeu aos questionamentos. A resposta foi redigida no 

jornal O Médico do Povo, criado primeiro na Bahia em sete de setembro de 1850 e depois 

em Pernambuco em dois de outubro do mesmo ano, de propriedade sua, do dr. Sabino 

Olegario Ludgero Pinho e do dr. Alexandre José de Mello.  O Médico do Povo foi um 

jornal, que apesar de ter a finalidade de divulgar a medicina homeopática, também se 

dedicou às questões de interesses gerais humanitários, religiosos e científicos, porém, 

sempre que fosse possível, seus redatores se afastariam das questões políticas. Havia a 

intenção de publicá-lo também nas províncias do Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Lisboa 

e Porto, desejo que não foi alcançado. Mais tarde a publicação na Bahia foi transferida 

para o Rio de Janeiro e durou apenas dois anos a sua difusão. Os seus proprietários, 

Martins e Moraes, elencaram três fatos sobre o mesmo: 1º.  O Médico do Povo, estava a 

disposição de qualquer pessoa que quisesse fazer ouvida a sua voz quando a justiça lhe 

faltasse; 2º. Concordavam com a liberdade de imprensa, onde qualquer um poderia 

escrever o que acreditasse, “Tudo quanto livremente pode ser dito em boa sociedade e em 

público”166, contanto que tudo o que fosse dito constasse a assinatura de quem o dissesse; 

e por fim, 3º. acreditavam que o jornal carecia não de redatores, mas de autores que não 

se escondessem, além disso não seria permitido a publicação anônima167.  Os dois 

proprietários destacaram o desejo de servirem da melhor maneira aos seus respectivos 

países, “ambos ligados por princípios e estreitas amizades, querem promover a união cada 

vez mais íntima entre Portugal e o Brasil, como nações irmãs, que são, pelo sangue, pela 

linguagem, pelos costumes, pelos interesses comerciais e de família, e mais que tudo pela 

religião”168. Através das páginas deste jornal Martins respondeu ao O Guaycuru e alegou 

que a resposta dada àquele jornal em relação a liberdade do comércio foi mal interpretada, 

que teve réplica imprópria, mas avisou que ele não daria continuidade àquela discussão169. 

 Depois de alguns dias, nova indagação foi feita pelo O Guaycuru, sob o título 

“Nacionalização do Comércio”170, dizia-se que, estrategicamente, o médico João Vicente 

Martins entregou a carta para ser publicada somente às vésperas de sua viagem para 

Pernambuco, numa atitude  que indicava a mudança do seu posicionamento assumido em 

                                                           
166 O Médico do Povo de Pernambuco, nº 1. Recife, 02 de outubro de 1850, p. 2. (HDB). 
167 Idem, O texto também foi divulgado no O Guaycuru, de 21 de setembro de 1850, logo a seguir a crítica 

feita a Martins, por solicitação de dr. Alexandre de Moraes. Além de ter sido também publicado no O 

Médico do Povo da Bahia, nº 24.  
168 Idem. 
169 O Médico do Povo de Pernambuco, nº 4. Recife, 12 de outubro de 1850, p.14. 
170 O Guaycuru, nº 22. Bahia, 2 de outubro de 1850, p.1. 
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um debate sobre a nacionalização do comércio, pois ele, presencialmente, havia se 

colocado ao lado dos brasileiros e demonstrado compreender toda a situação, mas a carta 

que ele deixara para ser publicada no jornal O Médico do Povo da Bahia expressava a 

mudança de sua opinião. O artigo criticava a posição de Martins, pois ele ao mesmo tempo 

que concordava que a criação de um corpo de comércio nacional identificado com as 

necessidades sociais e políticas do país era uma necessidade urgente, também alegava que 

esse pensamento não poderia ser implantado logo, pois os brasileiros possuíam pouca 

habilitação para aquela profissão e por isso deveria ser implantado paulatinamente. 

Entretanto, questionou o redator, se os brasileiros eram aptos para todas as profissões da 

vida civil, as penosas ou mais laboriosas, se estavam aptos aos martírios e tormentos da 

vida militar, por que não estariam aptos ao comércio? Por que também não se sujeitariam 

estes brasileiros ao “noviciado da profissão comercial, a aprendizagem ou mister de 

caixeiros?”171 Os brasileiros tanto podiam e tinham condições para isso, que até os 

comerciantes ingleses, americanos e outros estrangeiros tomaram para seus caixeiros os 

naturais do país e nenhum desaponto tinham por isso. Somente os portugueses, que se 

consideravam os senhores universais do comércio, não contratavam os “inábeis e 

incapazes” brasileiros, empregados por outros estrangeiros para a mesma função. Diante 

disso, o redator criticou o posicionamento de Martins em sua carta de resposta ao tema 

da nacionalização do comércio. 

Por fim, o artigo fez uma análise comparativa da quantidade de comércio versus 

mão de obra. 

Em 1843 existiam na cidade do Rio de Janeiro 4734 casa de 

comércio estrangeiras, 7 belgas, 95 inglesas, 328 francesas, 4304 

portuguesas. Se calculardes sobre o progressivo aumento da 

população no decurso do último sete anos tereis sem dúvidas 

elevados ao número de 5000 as casas de comércio portuguesas 

na Corte. Se concedeis pelo menos a metade para a Bahia tereis 

pelo menos, metade para a Bahia tereis numa e noutra praça 7500 

casas de comércio portuguesas. Se sobre essa base calculardes a 

respeito de todas as demais províncias, cidades e povoações do 

império, não será exagerado que fixeis de 35 a 40000 as casas 

portuguesas de comércio hoje existentes no Brasil. Dai a cada 

uma dessas casas não 3, nem 2, mas somente um caixeiro172.  

 

 Essas comparações sempre apareceram quando os partidários da nacionalização 

do comércio buscavam apontar soluções ou esclarecer quantitativamente os motivos da 
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exclusão comercial causada pelo monopólio português. Em Pernambuco deu-se uma 

situação semelhante que foi reproduzida por um artigo publicado por um jornal 

nacionalista em 1848. 

Não menos de seis mil casas de comércio a retalho se acham em 

Pernambuco e todas elas de estrangeiros: assim – lojista, 

quitandeiros, taberneiros, armazeneiros, trapicheiros, açucareiros, 

padeiros, casa de roupa feita, de calçados, funileiros, tanoeiros, tudo 

é estrangeiro. Cada uma dessas casas tem 3 a 4 caixeiros com seis 

mil patrões; calculemos, porém, a dois e teremos doze mil caixeiros 

com seis mil patrões, dezoito mil portugueses que nos excluem do 

comércio. Os fundos com que eles comerciam são nominais, que eles 

fazem todas as compras aos negociantes de grosso trato a prazo. 

Se, pois, esse direito fosse exclusivo dos brasileiros, direito que se 

guarda religiosamente nas outras nações, não estariam acomodados 

dezoito mil pernambucanos? E notais que até os cargueiros são 

portugueses173. 

 

 Bruno Câmara chama atenção para os prováveis exageros que acompanhavam as 

notícias disseminadas pela imprensa num contexto de extremo nativismo, em que 

circulavam as ideias de conspiração para dominar o Brasil. Todavia, diz ser inegável o 

grande número de contingente de portugueses dedicado a “caixeragem” em Recife. Cita 

também o número dos trabalhadores matriculados no Vice-Consulado de Portugal entre 

os anos de 1831 e 1835 que eram 953, dos quais 508 ocupavam a profissão de caixeiros. 

Penso que o mesmo se aplicava a situação da Bahia ao compararmos as notícias e 

contextos já falados. Vê-se então que esta não foi uma discussão isolada e fez parte do 

repertório dos discursos daqueles que levantaram a bandeira pelo fim do monopólio 

comercial português. 

Partindo da Bahia, Martins se dirigiu para Pernambuco, no dia 23 de setembro de 

1850, na barca São Salvador, ali foi recebido pelo dr. Sabino Olegário Ludgero Pinho. 

Em Pernambuco ele travou uma forte discussão com o padre Miguel Sacramento Lopes 

da Gama, o qual se opôs veementemente a homeopatia, refletindo-se esta resistência 

contra as Irmãs da Caridade naquela província. Porém, ainda assim, ele criou o 

Consultório Homeopático do Instituto Homeopático do Brasil em Pernambuco. 

 Mas, o que marcou a sua presença na província pernambucana foi a criação do 

Gabinete Português de Leitura em 03 de novembro de 1850. Por convite do vice-cônsul 

de Portugal em Pernambuco, o Chanceler Miguel José Alves, foi ele o grande 

                                                           
173 Apud. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1977, 

p. 230. 
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impulsionador da criação do Gabinete Português de Leitura, seu discurso e empenho na 

causa gerou-lhes críticas e ameaças. O contexto de criação do gabinete de leitura por si 

só é esclarecedor, uma vez ter ocorrido logo a seguir o Movimento Praieiro, entre os anos 

de 1842-1849, uma manifestação acompanhada pelo forte sentimento antilusitano. Um 

artigo publicado no O Século apontou que o gabinete trazia “maquiavelismo”, e 

compreendia mais política, do que instrução e indagava o por quê da comunidade 

portuguesa se meter em política no Brasil, uma terra que não lhe pertencia e que não 

gostava de portugueses, os quais poderiam viver bem, tratando só de seus interesses174. 

Esta questão é trabalhada com mais detalhes no capítulo terceiro. 

No dia 5 de janeiro de 1851, Martins e sua esposa, D. Carolina Rosa dos Santos 

Martins, chegaram ao Rio de Janeiro vindo da cidade do Recife a bordo do vapor S. 

Sebastião. Sua viagem havia tomado rumo diferente, apesar de ter partido com a intenção 

de ficar fora da capital por dois anos, ele acabou por ficar apenas cinco meses, dos quais 

dois meses na Bahia e três meses em Pernambuco, além de adiar a sua ida para a Europa, 

por achar necessário o seu retorno ao Rio de Janeiro em favor da causa homeopática. 

Alegava que além de ter contra si o Conselho de Salubridade, também tinha alguns de 

seus próprios discípulos “ovelhas mais ranhosas do meu rebanho”. Referia-se a Victorino 

Ventura Pinheiro e a Guilherme Henrique Briggs, os principais causadores de seu 

regresso ao Rio de Janeiro, devido às questões sobre os medicamentos do dr. Mure que 

ficaram em poder de Ventura, por ocasião da venda da farmácia a João Vicente Martins. 

Antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, Martins já acompanhava as discussões 

que ocorriam contra si e/ou a homeopatia nos jornais da Corte e, sempre que possível, as 

respondia. Uma das polémicas replicada por ele teve a ver com a questão dos 

medicamentos, nesta ele acusou o “menino Briggs” de ser inglês na província e brasileiro 

na Corte e expôs a sua posição contra a nacionalidade inglesa. 

Victorino Ventura Pinheiro preparava as dinamizações dos 

medicamentos sob a direção do Dr. Mure. Quando este vendeu a 

farmácia a João Vicente Martins, por ter de retirar-se para a 

Europa, declarou que muitos medicamentos ficavam em poder de 

Victorino Ventura Pinheiro, em confiança. Este não os restituíra, 

afirmava João Vicente Martins, passando a anunciar 

medicamentos fabricados no Laboratório da Gamboa, isto é, em 

casa do próprio Victorino Ventura Pinheiro. Aparecida esta 

publicação no Jornal do Commercio de 18 de outubro de 1850 

foi pelo Sr. Guilherme Henrique Briggs, fundador da Botica 

Homeopática da rua do Sabão, atualmente Theophilo Ottoni, 

                                                           
174 Echo Pernambucano. Apud. O Século, s/p, Recife, 30/jan/1851. 
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atribuída a João Vicente Martins, conquanto este se achasse em 

Pernambuco e não fosse de seu hábito publicações anonimas. 

Declara o Sr. Briggs que a farmácia pertence ao farmacêutico A. 

J. Brito e que os medicamentos foram de fato preparados por 

Victorino Ventura Pinheiro175. 

 

Essa polêmica resultou numa discussão que se estendeu pelo ano de 1851. No 

início da mesma, Martins estava em Pernambuco e prometeu que voltaria ao Rio de 

Janeiro para esclarecer melhor a questão. 

1.4.1. “Vamos às contas…o inimigo comum é o inglês”. 

A discussão sobre os medicamentos cresceu e os adjetivos pejorativos tomaram 

conta da mesma. Em 12 de janeiro de 1851, Martins reclamou: - “Vamos às Contas” e 

convidou a todos os que lhes contestaram, em sua ausência, para um debate esclarecedor.  

Brigs, um dos convocados, logo se posicionou e disse, ironizando, que Martins já era 

conhecido por todos de tanto se autoapresentar como: “consumado político, patriota sem 

par, o Primeiro dos Portuguezes, (…), caridoso sem limites, amigo das irmãs da 

caridade… faz tudo pelo amor de Deus, enfim, é muito belo moço”176. 

Martins fez uso do mesmo tom de ironia e questionou à pressa do “menino” em 

falar, chamou-lhe de “menino” Briggs numa alusão a sua pouca experiência e pediu-lhe 

que o aguardasse pois tinha, “palavra de Português”177. Fazendo uso das mesmas 

adjetivações de Martins, o “menino Briggs” lhe chamou de “Papai Martins”, já que havia 

sido chamado por “menino”, defendeu-se e encerrou a dizer: “Palavra de Brasileiro”178.  

A discussão se seguiu e enveredou para as questões das nacionalidades, Martins 

retomou àquela ideia da “irmandade” entre os brasileiros e os portugueses, enfatizando 

serem ambos ligados pelo sangue, pelos costumes, pela linguagem, pelo amor à 

Monarquia e sobretudo pela religião, entretanto ele acrescentou mais um elemento de 

coesão: os brasileiros e os portugueses tinham o mesmo inimigo em comum, o inglês. 

Assim sendo, deveriam se unir sem perder de vista esse inimigo, visto que a ligação que 

possuíam nunca se perderia (independentemente de seus quereres)179. 

A sua opinião, que apontava para o inglês como o inimigo do Brasil, também foi 

compartilhada por outros órgãos da imprensa, entre os quais O Liberal do Rio de Janeiro, 

                                                           
175 GALHARDO. 1928, p. 632. 
176 Jornal do Commercio, nº 13. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1851, p. 3. (HDB). 
177 Idem, nº 14. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
178 Idem, nº 15. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
179 Idem, nº 14. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
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que publicou um artigo a relatar que os ingleses continuavam a insultarem e ofenderem o 

brio nacional brasileiro, – referia-se à atuação da marinha inglesa na detenção e 

julgamento de muitos navios brasileiros. Qualificava a atuação inglesa como arbitrária e 

criticava o abuso de ela querer submeter todos os povos ao seu domínio, mas arrematava 

que o Brasil possuía os meios para abater a orgulhosa Inglaterra, bastava que para isso o 

Governo tivesse a energia e um coração verdadeiramente patriótico e brasileiro. Por outro 

lado, não faltaram elogios em favor da “raça anglo-saxónia”, a qual era categorizada como 

a raça superior180. 

A base da defesa de Martins se estabeleceu numa questão que já circulava na 

imprensa; ele posicionou-se contra os ingleses e definiu o “menino” Briggs como um 

inglês fomentador de discórdias entre ele e alguns brasileiros; mas, ele residia no Brasil 

a quatorze anos e já tinha trabalhado em conceituados hospitais, e como “português 

honrado, amante e respeitador de sua pátria”, reafirmou o seu amor e respeito pelo Brasil, 

sua segunda Pátria. Pois, como todo “português honrado”, jamais levantaria a voz contra 

o Brasil e os brasileiros, sua pátria e seus irmãos: “nem toda força e manha da Inglaterra 

poderá [os] desunir, quanto mais um criançola inglesito da Praia Grande”181. Nenhum 

brasileiro honrado atacaria aos portugueses e a Portugal, visto serem irmãos e a terra de 

seus pais, só mesmo um criançola que na Corte se dizia brasileiro e na lista da família se 

dizia inglês é que seria capaz de provocar questões de nacionalidades. Para confirmar a 

contradição de Briggs, Martins anexou a lista da família da casa em que ele moravam os 

                                                           
180 No Senado brasileiro, em meio a algumas discussões, sobressaíram-se opiniões que afirmavam a 

superioridade da raça anglo-saxônia, em uma das falas do deputado Souza Franco, por exemplo, que em 

Assembleia Geral legislativa na Câmara dos Deputados expôs opinião contrária ao investimento solicitado 

para a manutenção de uma marinha numerosa, deixou passar sua opinião, que era a de muitos outros naquele 

período, da superioridade da raça anglo-saxônia, ou seja, da Inglaterra. “A princípio a imitação, a rivalidade, 

e depois os interesses comerciais, levarão a França, a Espanha, Portugal, e afinal os Estados Unidos, a se 

esforçarem por aumentar suas forças marítimas, e, contudo, a Inglaterra lhes tem levado a palma, e penso 

que, sem desconhecer a superioridade da raça anglo-saxônia, poderemos atribuir esta superioridade a 

que a posição da Inglaterra a habilita para concentrar mais seus esforços de marinha…”. (Grifos meus), 

Correio Mercantil, nº 129. Rio de Janeiro, 31 de maio de 1851, p. 1. Ao fim do ano de 1851, o Correio 

Mercantil, nº 313. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1851, publicou um artigo de duas páginas como 

continuação no nª 314 (II), sob o título “EXTERIOR. Do Gênio e Destinos da Raça Anglo-saxônia I”, no 

qual fez um elogio a raça dos ingleses: “De todas as raças que ocupam hoje o mundo, a mais ativa, a que 

mais fortemente pesa sobre a terra, é sem dúvida a raça anglo-saxônia.”, (p. 1). Na verdade, os discursos 

contra os ingleses adotados em alguns momentos por Martins, fez parte de todo um contexto de discussões 

de disputa da superioridade da “raça”, mas mesmo em meio as críticas à Inglaterra, havia um pensamento 

que a destacava como sendo uma “raça superior”. Também havia críticas contra a Inglaterra por sua postura 

contra o tráfico negreiro, bem como contra ela se achar superior aos americanos. No O Guaycuru de 8 de 

fevereiro de 1845, já se tecia críticas aos povos europeus colonizadores (portugueses, espanhóis e ingleses), 

chamados de “bárbaros, por sua antiga antigas leis e costumes, afeitos a olharem aos colonizados como 

escravos”. (p. 3). 
181 Jornal do Commercio, nº 25. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1851, p. 3. (HDB). 
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Briggs e nela aparecia Carlos Guilherme Henrique Briggs, como inglês182. Carlos Briggs 

afirmou que seu pai de fato era inglês, mas casado com brasileira, apresentou uma cópia 

de sua certidão de batismo e criticou Martins por sua intenção em “vingar-se de um 

Brasileiro, apresentando-o ao público como Inglês, por conhecer que há no Brasil um tal 

ou qual antagonismo a esta nação?”183 Apesar disso, Briggs pediu desculpas àqueles 

portugueses de bom senso184. 

 A união apregoada entre ambos os povos tinha como base a ajuda mútua, 

demonstrada em atitudes como a do Capitão de Mar e Guerra, Joaquim Marques de 

Lisboa, comandante do vapor D. Afonso, que se empenhou em salvar a Nau portuguesa 

Vasco da Gama, postura que mereceu um pedido de Martins ao reconhecimento da ação 

através do oferecimento àquele Capitão de uma “espada de honra”, numa homenagem 

oferecida por todos os portugueses185. O agradecimento feito a este Comandante não ficou 

restrito àquele momento, pois quando o mesmo, em 8 de outubro de 1852, foi indicado 

para chefe de divisão e deputado da Corte contou com o apoio e o elogio de João Vicente 

Martins. Contra essa simpatia se levantaram vozes de alguns nacionalistas, pois o 

comandante Lisboa havia sido o responsável pelo malogro da Insurreição Praieira em 

Pernambuco, em 1849, um movimento que teve como uma das suas principais bandeiras 

a nacionalização do comércio e a destruição do monopólio português186. A proximidade 

de Martins com figuras como Lisboa, também foi considerada nas discussões dos artigos 

divulgados pela imprensa entre ele e os nacionais. 

1.5. Sobre a presença de João Vicente Martins na Europa 

No dia 14 de novembro de 1851, a bordo do paquete inglês Teviot, João Vicente 

Martins partiu para a Europa na companhia de sua mulher e de um filho187. Ao chegar em 

Lisboa, no dia 7 de dezembro, ele foi logo providenciar o certificado de médico e o 

remeteu ao dr. Mello Moraes, o qual fez publicar no Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro. (Figura 1) 

                                                           
182 Correio Mercantil, Instructivo e Político Universal, nº 23. Rio de Janeiro, 26 e 27 de janeiro de 1851, 

p. 2. (HDB).  
183 Jornal do Commercio, nº 26. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
184 Idem, nº 24. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
185 Idem, nº 144. Rio de Janeiro, 07 de maio de 1849, p. 2; Correio Mercantil, nº 12. Rio de Janeiro, 9 de 

maio de 1849, p. 2. (HDB). 
186 O Grito Nacional, nº 454. Rio de Janeiro, 08 de outubro de 1852, pp. 2, 3; “Protesto do «Grito nacional» 

contra a candidatura do Sr. Joaquim Marques Lisboa”, 24 de novembro de 1852, nº 474, pp. 1-3. (HDB). 
187 Conforme Galhardo (1928) Martins não teve filho naturais, mas adotivos, p. 664. 
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Figura  1 – Certificado de Curso de Medicina de João Vicente Martins. 

Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1851, nº 343, p. 2. 

João Vicente Martins demorou mais tempo em Lisboa porque uma pessoa de sua 

família adoecera, depois viajou à França188. Ele também foi a Nápoles e de lá escreveu ao 

dr. Mello Moraes, nos dias 20 e 27 de abril de 1852, relatando que fora recebido pelo 

Papa Pio IX em audiência, que expôs ao Papa o seu trabalho na homeopatia além de falar 

sobre as Irmãs da Caridade. Ao retornar ele foi para a cidade do Porto e com o intuito de 

prestar um serviço à sua pátria cogitou logo em estimular a criação de creches. Conforme 

narrativa do próprio Martins189, a sua intenção, ao aconselhar a criação de creches nas 

                                                           
188 Jornal do Commercio, nº 101. Rio de Janeiro, 11 de abril de 1852, p. 2. (HDB). 
189Appenso ao Braz Tisana. nº 403. 29 de outubro de 1852, p. 01. (BMP) 
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principais cidades de Portugal, era para acudir as “infâncias desvalidas” daqueles que 

necessitavam de uma assistência para “melhor viver”. Sugeriu que fossem chamadas para 

Portugal algumas irmãs da Caridade de S. Vicente de Paulo para gerirem as creches, assim 

como já ocorria na França e na Inglaterra, pois estava convencido de que esta era uma 

excelente maneira de combate à miséria existente na nação portuguesa190. A ideia não 

trazia uma boa impressão para alguns portugueses, os quais logo associaram as creches 

àquelas instituições avessas a religião e a família, uma invenção republicana ou 

comunista, uma “escola de ladroeira”191. Apesar disso, Martins continuou a defender a 

criação das creches e garantiu que eram instituições “cristãs e civilizadoras”192.  Em seu 

favor bradaram muitos, inclusive Camilo Castello Branco, que exaltou a sua atitude em 

sair do Brasil para Portugal com o intuito de criar tão nobre instituição. E, apesar das 

divergências, a Creche S. Vicente de Paulo foi fundada em 21 de novembro de 1852 num 

prédio de número 17 na Praça da Trindade, na cidade do Porto, sob a proteção do bispo 

do Porto o S. Exª. Rev.ª o Senhor dr. Jeronymo. Nascia assim a primeira creche de 

Portugal, com o intuito de favorecer as mães pobres que necessitavam de trabalhar, mas 

que muitas vezes, por não possuirem o apoio necessário ou até mesmo por não terem 

aonde deixarem aos seus filhos, – pelo fato de a necessidade de trabalharem lhes serem 

vitais –, acabavam por abandoná-los, deixavam-nos sós e muitas crianças, em algumas 

ocasiões, foram mortas por “animais que as pisavam ou as devoravam”193. 

O historiador Jorge Fernandes Alves194 cita Martins no rol dos brasileiros que 

contribuíram para a criação de instituições que beneficiaram a população portuguesa, foi 

ele o primeiro instituidor e presidente da Associação da Creche de S. Vicente de Paulo 

no Porto. Estas creches surgiram em zonas operárias, onde as mulheres eram solicitadas 

para trabalharem fora de casa. 

Após quatorze meses de viagem pelo velho continente Martins regressou ao 

Brasil, no dia 8 de janeiro de 1853, a bordo do vapor inglês Severn, acompanhado de sua 

mulher e de três filhos adotivos195.  

Enquanto Martins esteve na Europa, confiou suas funções nas mãos de Mello 

Moraes (1816 – 1882), um alagoano, filho do capitão-mor Alexandre José de Mello e de 

                                                           
190 Ibidem 
191 Ibidem. 
192 Ibidem. 
193 Braz Tisana, nº 411. 09 de novembro de 1852, p. 06. (BMP) 
194 ALVES, 1993, p. 382. 
195 GALHARDO, 1928, p. 664. 
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D. Anna Barbosa de Araújo Moraes, mas que ficou orfão aos 11 anos de idade e foi para 

a Bahia para ser cuidado por dois tios frades franciscanos. Apesar de viver em difíceis 

condições, ele estudou Medicina na Bahia. Quando Martins esteve naquela província para 

propagar à homeopatia, Mello Moraes foi um dos seus maiores críticos, porém 

posteriormente, ele se converteu à homeopatia, passou de perseguidor para discípulo e se 

transformou no maior representante da homeopatia na Bahia, além de defensor de 

Martins. A aproximação dele a Martins o fez sofrer também duras críticas, desde 

acusações de ter recebido dinheiro para se converter a homeopatia, como a de ser um 

seguidor do “charlatão e ingrato galego João Vicente Martins”196. Também foi criticado 

pela forma que orientava aos brasileiros à leitura e conhecimento da história de Portugal, 

porque os feitos portugueses não passavam de histórias de “bárbaras conquistas”, pois 

custava acreditar que Mello Moraes, “nascendo na província da Bahia, onde o 

portugueses se fortificaram… para se oporem a Independência do Brasil… se prestasse a 

ser o ajudante do galego charlatão João Vicente de Martins, tomando o título de – 

defensor perpetuo – da galegada!...”197. Vários outros artigos foram publicados com uso 

de adjetivos depreciativos contra Martins e Mello Moraes.  

Mello Moraes escreveu vários livros, dentre os quais “Os Portuguezes perante o 

mundo”, 1856, em que deixou bem explícita a sua opinião sobre a nação portuguesa: 

 

Nunca se há de apagar na terra a lembrança de vossos feitos, e 

nem o tempo em seu rodar contínuo, infinito, consumirá, como 

tem consumido a lembrança de vetustos povos, a memória de 

vossas glórias passadas, Nação grande e heroica! Vossos antigos 

Guerreiros, que amedrontaram o poder das Águias Romanas; 

vossos Marinheiros esforçados, que domaram as fúrias dos 

mares; vossos Soldados fiéis; vossos Guerreiros invictos e 

desinteressados; vossos Sábios, acharão limites para as vossas 

glórias nos confins da terra: e pois que elas são estupendas, e 

falam mais alto que a inveja estranha; como Brasileiro, julgamos 

compendiá-las, e com essas preciosas grandezas (por nós 

conhecidas e apreciadas) aqui e ali espalhadas, cá no centro da 

América Meridional, levantar este Monumento, em sinal de 

gratidão, embelezado com as vossas tintas naturais e vo-lo 

consagrar. Dr. Melo Moraes (A. J. de) 

Apesar da sua proximidade a Martins, a amizade entre ambos foi abalada por 

discordarem em algumas questões referentes à medicina homeopática. 

                                                           
196 O Grito Nacional, nº 397. Rio de Janeiro, 19 de maio de 1852, pp. 2,3. (HDB). 
197 Idem, p. 3. 
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Em 1853 mais uma vez Martins foi condenado a pagar uma multa e, para evitar a 

sua expulsão do Brasil onde se casara com brasileira e possuía vários interesses, ele 

resolveu naturalizar-se cidadão brasileiro, fato consumado em 11 de junho de 1853198. A 

naturalização de Martins não foi bem vista pelo O Grito Nacional, que o comparou àquele 

português que para se dar bem naturalizou-se brasileiro, mas “amanhã quando de todo 

aborrecer desse abençoado país; João Vicente Martins, esse audaz, …, atrevido galego, 

largará também a máscara emprestada de brasileiro, com que acaba de cobrir seu … 

rosto”199. Todavia, independentemente das críticas, ele naturalizou-se e prestou juramento 

de obediência as leis brasileiras em tribunal200.  

Martins também se empenhou por implantar o método de alfabetização de leitura 

repentina, baseado no método “Castilho”201. Ele pretendia atingir a população pobre e por 

isso instalou uma escola gratuita em sua própria casa, para atender vinte e cinco crianças 

carentes, em 03 de novembro de 1853. Em sua existência, ele abraçou várias causas e 

mergulhou em diversas discussões, mas no dia vinte e dois de maio de 1854, declarou no 

Jornal do Commercio: 

Gozava eu ainda hontem tão vigorosa saúde, hoje meu corpo 

semi-morto arrasta-se com dificuldade. (…)  

Se Deus, como espero, ainda se compadecer de mim, irei de porta 

em porta solicitar esmolas para um fim tão justo, e não será com 

o orgulho de quem se ostenta beneficente, mas com a mesma 

humildade que dita estas palavras agora no leito de dor 

reconhecendo que nada sou. Rio, 21 de maio de 1854. João 

Vicente Martins. 

  Do dia vinte para o dia vinte e um de maio de 1854 Martins amanheceu paralítico. 

A partir deste dia calou-se e encerraram-se as polêmicas, seu estado de saúde dia após dia 

se agravava, até que às 7 horas da manhã do dia 7 de julho de 1854 faleceu ainda bastante 

jovem. Alguns atribuíram sua morte ao cólera, mas também houve a suposição de que ele 

                                                           
198 GALHARDO, 1928, p. 669. 
199 O Grito Nacional, nº 572. Rio de Janeiro, 13 de julho de 1853, p. 3. (HDB). 
200 Diário do Rio de Janeiro, nº 191. 15 de julho de 1853, p. 1. (HDB). 
201 MARTINS, João Vicente. Gillographia ou Panicographia – Gilot. A Illustração. Rio de Janeiro, abril de 

1854, Vol. I, nº 3, pp. 63-65. Gillot, era um modesto artesão e desenvolveu a técnica da Gillographia ou 

Panicographia que consistia “na arte de transformar em typo metálico (ou em relevo como os de madeira) 

qualquer transporte de uma gravura, estampa ou desenho, ou qualquer desenho feito já expressamente para 

ser transformado em typo, como os da imprensa ordinária” (p. 65). Martins adquiriu uma Gillot na França 

e pretendia aplica-la para alfabetizar os mais pobres pelo Método Castilho. O Colégio Zaluar, adotou esse 

Método Castilho de leitura repentina a partir de 1º de outubro de 1853 para doze alunos, gratuitamente. 

Martins abriu uma segunda escola gratuita, baseada neste mesmo Método, em sua própria casa em 3 de 

novembro de 1853, destinada a 25 meninos menores de 12 anos que não soubessem ler, fossem 

comprovadamente pobre e apresentassem a autorização dos pais. In. Jornal do Commercio, nº 277. Rio de 

Janeiro, 6 de outubro de 1853, p. 4 e nº 297, 24 de outubro de 1853, p. 3. (HDB). 
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havia sido envenenado202. Seu enterramento teve lugar no dia oito de julho de 1854 e saiu 

de sua residência às 4 horas da tarde, seguido de um cortejo de mais de 100 carros até o 

cemitério de S. João Baptista, onde foi sepultado no carneiro perpétuo nº 172 da quadra 

10. Em discurso de despedida Mello Moraes falou: 

 

(…) Circunstâncias da vida, que se não podem prever, nos 

separarão involuntariamente, sem que nos odiássemos; e agora 

que a porta do túmulo se abre para lhe dar passagem para a vida 

eterna, possuído da mais pujante dor d'aqui do coração, antes que 

ela se feche, vou manifestar minha magoa, pedindo ao Altíssimo 

que se compadeça dele, colocando-o na mansão dos justos. — 

Dr. Mello Moraes. Rio de Janeiro, 7 de julho de 1854203. 

 

Várias missas foram rezadas em prol da alma de João Vicente Martins: pelo 

Instituto Homeopathico do Brasil, pela Escola Homeopathica do Brasil, pela Sociedade 

Hahnemanniana, pela Academia Medico Homeopathica do Rio de Janeiro, pela 

Academia Medico-Homeopathica do Brasil, pela Sociedade Portugueza de Beneficência  

além da missa mandada celebrar por sua família204. Em Pernambuco também ele foi 

lembrado e homenageado pelo Gabinete Português de Leitura.   

  A morte de Martins fez encerrar as muitas polêmicas, já Mello Moraes, após o 

desentendimento que teve com ele sobre algumas questões da homeopatia, deixou de 

escrever artigos controversos, inclusive sobre a homeopatia. Seu nome na imprensa 

aparecia apenas vinculado aos estudos relativos aos indígenas, a corografia, etc.  

Apesar das polêmicas anteriores, a imprensa fez homenagens à Martins: 

 

Faleceu de uma enfermidade repentina que o levou em pouco 

tempo á sepultura este homem sem dúvida alguma, 

transcendente. Não se suponha que nos queiramos apresentar 

como apologistas da homeopatia, mas o que é verdade é que o 

Sr. João Vicente Martins conseguiu fazer entre nós uma 

revolução na medicina e que isto no nosso modo de ver basta para 

merecer-lhe o epiteto de transcendente que acabamos de dar-lhe". 

"Homem de uma atividade invejável e de uma força de vontade 

a toda prova, prestou João Vicente Martins incontestáveis 

serviços ao Brasil, sua pátria adotiva, já na aquisição das Irmãs 

                                                           
202 “SUSPEITAS. – O «Porto e Carta» diz que há suspeitas de que a morte do Sr. João Vicente Martins no 

Rio de Janeiro procedera de veneno”. In. Periódico dos Pobres, nº 101. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 

1854, p. 3. (HDB). 
203 GALHARDO, 1928, p. 676. 
204 "D. Carolina Rosa dos Santos Martins, Luiz Antônio dos Santos, José Rodrigues dos Santos, Joaquim 

Pereira de Oliveira Bastos e José dos Reis Carvalho, viúva e cunhados do falecido João Vicente Martins, 

convidam os amigos do falecido para assistirem á missa que será celebrada na igreja S. Francisco de Paulo 

no dia 13, ás 9 horas". 



 

85 

85 

da Caridade, que devemos unicamente aos seus incansáveis 

esforços, e já no interesse que mostrava pelo progresso da 

mocidade, escrevendo diversas obras de utilidade, uma das quais 

— A cartilha para leitura repentina, acabou-se justamente de 

imprimir, na tipografia da Ilustração Brasileira, no dia 

subsequente ao do seu passamento, tendo ainda nas vésperas este 

homem, cuja vontade parecia querer lutar com a morte, 

mandando buscar já quase moribundo as ultimas provas para ler, 

dizendo que queria ter o gosto de morrer deixando a sua última 

obra pronta. Rio, 15 de julho de 1854205. 

 

 Em Pernambuco após as exéquias da sua morte, o homeopata Sabino Olegário 

Ludgero Pinho recitou uma oração no convento do Carmo: “Quem diria que na primavera 

da vida, aquele corpo vigoroso seria abandonado por um espírito sublime, que preenchia 

na terra uma missão superior!”206. Sabino Pinho disse estar certo de que a “história 

imparcial” registraria o nome daquele médico no rol dos acontecimentos humanitários. 

Com sua morte acabavam-se as intrigas, as injúrias e as calúnias, tudo se abatia perante 

aquela morte e solicitava que fosse feita justiça às suas ações, que “um tributo fosse dado 

à sua memória pelos benefícios que fez à humanidade”207. Salientou também que o Brasil 

jamais se esqueceria do seu filho adotivo, o qual seria lembrado não somente pela 

homeopatia, mas também pelos outros feitos, tais como as Irmãs da Caridade, as casas de 

asilo para a infância desvalida, a instrução pública com a implantação da leitura repentina, 

o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, pois, “Alguns acontecimentos da vida 

descrevem melhor o homem do que as longas dissertações de seus panegiristas”208. 

Referiu-se também a  atitude de Martins, na última viagem que fez para Portugal, perante 

uma criança que pedia esmolas na cidade do Porto, ao vê-la em meio aquela imundícia 

da rua solicitou ao seu pai que lhe concedesse o direito de criá-la, levou-a para o Rio de 

Janeiro, educou-a e hoje aquela criança e tantas outras por ele ajudadas, choravam a sua 

perda e proteção.  Além disso, referiu que Martins pagou as viagens de muitos meninos 

pobres que de Portugal vieram ao Brasil “procurar os meios de subsistência que na sua 

pátria lhes eram escaços”209. Encerrou a sua oração a dizer que: “A sua vida foi um 

complexo de virtudes, que fazem esquecer alguns leves defeitos (quem não os tem?!) 

devidos ao seu temperamento; a sua morte foi a de um verdadeiro cristão”210. 

                                                           
205 A Illustração, nº 5. Rio de Janeiro, junho de 1854, p. 119. (HDB). 
206 Diario de Pernambuco, nº 181. Recife, 9 de agosto de 1854, p. 2. (HDB). 
207 Idem. 
208 Idem.  
209 Idem.  
210 Idem. 
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1.6. O Brasil tem a sua nacionalidade 

A vida dos indivíduos é composta de relações sociais, de significações culturais e 

de sentidos históricos. Ao se aprofundar nas várias “camadas” das vivências, das 

memórias, das experiências que ficaram registradas e narradas em alguma forma de 

linguagem211, nesse caso a escrita pela imprensa, os relatos da vida de João Vicente 

Martins exibiram um ser que se enquadrou num mundo que em “contato com as pessoas, 

com as coisas, com as instituições, com as relações que co-existiram”212, expressou-se de 

maneira variada e os fragmentos de sua vida, aos quais tive acesso, fizeram surgir os 

elementos contraditórios que são constituidores da sua identidade. Esta identidade 

apareceu como reflexo das experiências coletivas, bem como das suas escolhas, tudo 

logicamente situado dentro do contexto em que ele vivia. 

Assim, a construção de sua biografia histórica apareceu não como “o reencontro 

com a unidade de um ser, mas com a dispersão de um aparecer, do aparecimento de um 

mesmo nome em relatos e testemunhos que atribuem a este nome uma ação, uma prática, 

um pensamento, um sentimento, um gesto, uma emoção, uma obra, uma vida”213. 

Ao situar sua vida considerando o seu contexto histórico, a análise de suas ações 

foram feitas, não com o intuito de julgamento de valores, mas com intenção de perceber 

como as representações de/em sua vida e os vários aspectos dela não se esgotaram numa 

representação única e unívoca, não existiu como uma vida marcada por regularidades e 

permanências, mas emergiu como um ser que, apesar de defensor de uma causa, seguiu 

caminhos múltiplos, bifurcados e cruzou caminhos que foram “ao mesmo tempo 

fronteiras e possibilidades214. 

A vida de Martins foi marcada por várias causas que ele abraçou e defendeu, no 

sentido de sua escolha estava o significado de sua vida. Ele veio ao Brasil quiçá em busca 

de novas experiências, pois como salienta Alves, quem emigra o faz por algum objetivo, 

“o ‘horizonte mítico’ é o grande operador da emigração, ao nível das decisões individuais 

e familiares, independentemente do posicionamento social à partida ou do desnível entre 

mito e realidade que se venha a verificar”215. Ao emigrar, o indivíduo vai “ao encontro de 

aspirações construídas no confronto com o meio e representações sociais nele 

                                                           
211 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Gente é Cria de Frases: sobre história e biografia. Rio de 

Janeiro: Maracan, Janeiro/Dezembro de 2012, p. 23. 
212 Idem, p. 21. 
213 Idem, p. 23. 
214 ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 248. 
215 ALVES, 1993, p. 188. 
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dominantes, apoiadas no exemplo de figuras reais e próximas”216. Logo, Martins, ao 

chegar ao Brasil, buscou se situar em um espaço com o qual se identificava, acreditando 

que, ao se inserir na sociedade brasileira, poderia, além de usufruir dela, também 

contribuir para a nação em formação. Todavia, por sua fala, ele se apresentou como um 

indivíduo pouco satisfeito com a profissão que exercia, por isso tomou a decisão de 

percorrer outras cidades e se dedicar apenas à cirurgia dos olhos, considerada por ele 

como mais relevante, porque que lhe dava um maior sentido de vida.  

Inicialmente apresentou-se como estrangeiro, mas posteriormente, percebe-se que 

em sua autodefinição ele assumiu um lugar que já não se enquadrava no ser estrangeiro: 

ele era português e a definição de ser português tomava um corpo distinto e assumia um 

lugar/status diferente na nação em formação. 

Em um dos seus discursos, que se enquadrou como estrangeiro, disse que havia 

decidido renunciar ganhar a remuneração no hospital dos Lázaros porque, na “qualidade 

de estrangeiro, reconheci[a] que não devia exercer empregos públicos fora da minha 

pátria”217, definia tal renúncia como uma atitude de respeito à nacionalidade brasileira. Já 

noutro momento, ele disse que tinha como missão reconquistar para sua querida pátria o 

amor de seus irmãos de aquém-mar218, logo, ser português assumia a categoria de 

“irmão”. Aludia sempre que a origem étnica do Brasil se baseava nos laços de sangue que 

uniam portugueses e brasileiros por mais de trezentos anos. Para afirmar essa ideia ele 

citou os direitos dos filhos de estrangeiros nascidos no Brasil, estes ao nascerem em terras 

brasileiras eram considerados naturalmente estrangeiros, já os filhos de portugueses 

nascidos no Brasil eram denominados brasileiros. Tornou-se então muito comum na 

defesa de Martins ele usar a justificativa de os brasileiros e os portugueses serem irmãos. 

Porém, o discurso da irmandade não transformava os brasileiros e os portugueses em um 

só povo. Nesse discurso, o lugar que ele ocupava era merecedor de todo respeito e 

destaque, pois somente o ocupava por ser digno, ele e também todos os “bons” 

portugueses, afinal os brasileiros deviam “a sua grandeza mais que muito a sua origem, 

ao sangue português que nas suas veias [corria]”219. 

 Martins aproximou, de certa forma, a definição do bom português a si próprio. 

Ao trazer para si a definição de ser português e ao se autoapresentar como o modelo do 

                                                           
216 Ibidem. 
217 Jornal do Commercio, nº 121. Rio de Janeiro, 1 de maio de 1848, p. 3. (HDB). 
218 Correio Mercantil, nº 114. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1849, p. 3. (HDB). 
219 Jornal do Commercio, nº 47. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1846, p. 2. (HDB). 
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bom português, Martins não somente foi criticado pelos nacionais, mas também por 

alguns de seus conterrâneos. Quando esteve em Pernambuco anunciou que se lá ficasse 

mais tempo iria denunciar os maus portugueses, que eram aqueles “somente de nome” e 

que não possuíam o caráter dos portugueses e isso também lhe rendeu uma crítica ferrenha 

de um conterrâneo. 

Nesse viés de análise o jornal A Imprensa publicou um artigo direcionado ao 

Médico do Povo, no qual analisava o teor de uma reportagem publicada naquele jornal e 

que falava sobre a História de Portugal “nas épocas gloriosas do seu passado; tocando no 

que de comum com o Brasil lhe pareceu conveniente”220. Na análise da reportagem uma 

das conclusões foi “que as nacionalidades brasileira e portuguesa se acham confundidas” 

e essa confusão “das duas nacionalidades é o que se depreende sem nenhum esforço de 

querer o Médico do Povo que os portugueses que vivem no Brasil tenham como nós o 

mesmo direito”. Orientava que as coisas deveriam tomar o seu devido lugar, pois, 

 

é de mister que se convenção uma vez por todos os portugueses 

que não são brasileiros, e os brasileiros de que não são cidadãos 

portugueses.  

Neste nosso pedido não há nada de exagero. Depois que o Brasil 

se constituiu uma nação há duas nacionalidades distintas – 

brasileira e portuguesa: não há mais português d’aquém e 

portugueses d’além mar, não há nem pode haver; porque então o 

nome português devia desaparecer, e dir-se-ia brasileiros 

d’aquém, e brasileiros d’além mar (…)  

Nenhuma nação quer ver confundida com outra a sua 

nacionalidade221.(grifos do autor) 

   

 Assim verifica-se que se por um lado o autor do artigo discordava da opinião que 

pregava a irmandade da nação brasileira e portuguesa, por outro ele percebia que as 

fronteiras eram necessárias na definição das nacionalidades. 

 João Vicente Martins nunca negou ser português, pelo contrário, sempre que podia 

afirmava a sua nacionalidade. A retórica adotada na defesa da presença dos portugueses 

no Brasil, quando situada no contexto vivido, deixa claro que ele foi um grande 

articulador de ideias, um homem no seu tempo que defendeu aquilo que acreditou e viu 

no discurso da irmandade o caminho para amainar os discursos antilusitanos que eram 

uma ameaça constante à presença portuguesa no Brasil. A contextualização do seu 

discurso faz emergir os “elementos contraditórios que constituem a identidade de um 

                                                           
220 A Imprensa, nº 33. Recife, 10 de fevereiro de 1851, p. 3. (HDB). 
221 Idem, nº 33, Recife, 12 de fevereiro de 1851, p. 3. (HDB). 
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indivíduo e das diferentes representações que dele se possa ter conforme os pontos de 

vista e as épocas”222. 

1.7. Algumas considerações de João Vicente Martins ao Público. 

Ao retornar ao Rio de Janeiro da última viagem que fez para Pernambuco e Bahia, 

Martins afirmou dever ao “Público” uma explicação sobre a viagem que havia 

realizado223, sendo assim ele fez um relato a narrar todos os pormenores da mesma, os 

propósitos atingidos e os não alcançados. Sua intenção inicial era permanecer fora por 

dois anos, do norte do Brasil ele partiria para a Europa, porém afirmou que se enganara 

ao achar que a homeopatia estava firmada na capital do Império. Com a intenção de 

enfrentar alguns de seus discípulos e o conselho de salubridade, ele retornou para o Rio 

de Janeiro. Ao narrar sua mudança de plano ele apresentou-se como uma espécie de 

“missionário da homeopatia”, disposto a todo sacrifício e resignação pela causa, inclusive 

o adiamento do seu “recreio” pela Europa. 

 Matins relatou que esteve dois meses na Bahia e três em Pernambuco: na Bahia 

fez operações de cataratas em sete doentes e apenas um pode pagá-lo, já os demais foram 

atendidos gratuitamente e quatro deles recuperaram a visão. Ali assistiu também à adoção 

definitiva do compromisso da Irmandade de São Vicente de Paulo e a deliberação para 

que viesse para a Bahia doze Irmãs da Caridade e muitos aprovaram de coração aquela 

“instituição eminentemente civilizadora”224. Em Pernambuco travou debates ferrenho 

com o Pe. Lopes da Gama e referiu a conversão de três médicos à homeopatia, bem como 

os seus respectivos apoios para o estabelecimento de um consultório na capital daquela 

província.  Apesar de desaprovar a emigração para Moçamedes225, ele aproveitou a 

ocasião para enviar a propaganda homeopática para lá, remetendo livros e remédios 

homeopáticos para aquela colônia. Já em relação às Irmãs da Caridade, ele não viu 

viabilidade para a sua instalação, por isso dirigiu o olhar “para os [seus] Portugueses” e 

                                                           
222 LEVI, Giovanni. Os usos da biografia. In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (orgs). 

Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1996, p. 170. 
223 Jornal do Commercio, nº 7. Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
224 Idem. 
225 “O clima de insegurança aumentou tanto [devido o sentimento antilusitano presente no Movimento 

Praieiro] ao ponto de o governo português se colocar à disposição dos imigrantes para conduzi-los à África, 

para isso enviando navios a Pernambuco. Algumas centenas de portugueses partiram indo construir então 

a colônia de Moçamedes (Angola). Pela primeira vez na história de Pernambuco um grupo de 177 

imigrantes pediu ajuda ao governo português para deixar o Brasil”. SANTOS, 2013.123 p. Sobre este 

assunto ver também CARVALHO, Marcus J. M. de. Os nomes da revolução: lideranças populares na 

Insurreição Praieira, Recife, 1848-1849. Revista Brasileira de Historia, jul. 2003, vol. 23, nº 45, pp. 209-

238, p. 230 e CÂMARA, 2005, pp. 159-160. 
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observou que o que lhes fazia falta naquela província era um gabinete de leitura como o 

que havia na Corte, que proporcionasse àqueles portugueses os meios de instrução e que 

desviasse-os de “passatempos menos úteis, ou até prejudiciais”. Como esse também já o 

desejo de alguns, o Gabinete Português de Leitura foi instalado e, por sua sugestão, foram 

adotados os estatutos do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Sobre a 

instalação deste gabinete surgiram especulações anônimas na imprensa a dizer que este 

era uma sociedade secreta de portugueses com o objetivo de influenciar a política do país, 

todavia a Sociedade do Gabinete Português de Leitura não esmaeceu, pelo contrário 

levantou ânimo aos envolvidos na sua instalação. Ainda relatou que o dr. Moscoso, um 

cidadão brasileiro, ciente de como os brasileiros e os portugueses eram “povos irmãos, 

pelo sangue, pelos costumes, pela linguagem, e, mais que tudo, pelo amor a monarquia, 

e pela religião de seus pais226”, ofereceu sua residência para o funcionamento daquela 

instituição. 

Ao regressar para o Rio de Janeiro, Martins desembarcou na Bahia e ali, nas 

poucas horas que dispunha, recebeu de alguns amigos a promessa de que no mais curto 

espaço de tempo seria ali estabelecida uma sociedade portuguesa de beneficência, que 

adotaria os estatutos da Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro. Esta 

sociedade, no entanto, só se formou em 1857 e dela partiu a ideia de ser criado um 

Gabinete Português de Leitura na Bahia em 1863. Estes serão os assuntos abordados nos 

próximos capítulos. 

A vida de João Vicente Martins foi tomada como uma referência nessa discussão, 

porque as relações por ele estabelecidas, os caminhos percorridos por ele, encruza 

momentos que permitem compreender uma das muitas histórias em que o imigrante 

português foi um dos atores. Assim sendo, Martins, como um ser transversal, percorreu 

os caminhos que passaram por entroncamentos que permitem o entendimento das 

particularidades da (re)significação de uma identidade portuguesa. Sua participação como 

mentor/participante da criação de algumas instituições portuguesas, bem como a sua 

defesa em prol dessa identidade é um dos caminhos que favorecem ao entendimento desta 

(re)significação. Como salienta Sobral, a nossa identidade pessoal é “inevitavelmente 

nacional, por ser marcada de pertença coletiva”227. 

 

                                                           
226 Jornal do Commercio, nº 7. Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB). 
227 SOBRAL, José Manuel. Identidade nacional, identidade individual e história. In. Portugal, 

Portugueses: Uma Identidade Nacional. Lisboa: Fundação Manuel dos Santos, 2016 (E-book), p. 3 of 9. 
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Capítulo Segundo 

 

Jamais se deve confundir uma cidade com 

o discurso que a descreve. Contudo, existe 

uma ligação entre eles”.  

(Ítalo Calvino) 

 

 

 

2. “A Veneza Americana magestosa. Heróico Pernambuco Leão do 

Norte”228. 

As cidades são compostas de histórias individuais e coletivas, são reconhecidas 

pelos símbolos, pelos nomes e por tudo que as formam. 

 

Quem viaja sem saber o que esperar da cidade que encontrará no 

final do caminho, pergunta-se como será o palácio real, a 

caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império, 

os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas: mas 

assim que o estrangeiro chega á cidade desconhecida e lança o 

olhar em meio as cúpulas de pagode e clarabóias e celeiros, 

seguindo os traçados de canais hortos depósitos de lixo, logo 

distingue quais são os palácios dos príncipes, quais são os 

templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona. 

Assim dizem alguns – confirma-se a hipótese de que cada pessoa 

tem em mente uma cidade feita exclusivamente de diferenças, 

uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades 

particulares229. 

 

De fato, a capital da província de Pernambuco apresentava-se no século XIX em 

                                                           
228 Almanach de Pernambuco, 1917. Ed. 10, p. 61. 
229 CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Cia das Letras, 1990, p. 34. (Grifos meus) 

Figura 2 - Teatro Santa Isabel e Palácio do Governo – Litogravura de Emil Bauch. 
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meio aos contrastes e diferenças. Muitos foram os que a ela chegaram no encalce de seus 

sonhos, além dos viajantes curiosos por descobri-la230. 

 

 

Figura 3 - Mapas do Brasil, 1821 e 1889.231 

A capitania de Pernambuco ficou famosa devido à Cana de onde se extraía o 

açúcar, à qualidade de seu solo, à atmosfera, à situação geográfica (proximidade da 

Europa e da África), tudo isso fez dela a menina dos olhos da Coroa portuguesa. Era um 

dos principais centros de riqueza no período colonial, por isso foi um dos destinos 

preferidos do emigrante português. Sua primeira capital foi Olinda, mas com a invasão 

holandesa o Recife assumiu o posto de capital. 

 

                                                           
230 SANTOS, 2007. 
231 Fonte: http://www.circulomonarquico.com.br/bandeiras_provinciais_2.php 

 

http://www.circulomonarquico.com.br/bandeiras_provinciais_2.php
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Figura 4 - Vista Panorâmica do Recife. A cidade cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe. Ao Centro os bairros de 

Santo Antônio e São José (ao fundo). À esquerda o bairro do Recife e à direita o bairro da Boa Vista.232 

   

A capital pernambucana é de um encanto singular com seus rios a entrecortá-la, 

denominada pelos poetas como a Veneza americana, o Recife é dividido pelos rios 

Capibaribe e Beberibe, os quais lhes eram de vitais importância no século XIX. O 

primeiro funcionava como uma verdadeira “estrada” por onde se transportavam as 

mercadorias, animais e a água para se beber, para o banho, para a “gente ilustre” posar 

para se fotografar, pois era chic tirar retratos à francesa dentro dos botes e das canoas, 

descreveu Gilberto Freyre233. 

                                                           
232 Fonte: http://visitarecife.com.br/historia-do-recife/ 
233 FREYRE, Gilberto. O Nordeste.  Rio de Janeiro: Record, 1989, p. 58. 
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Salve terra formosa, ó Pernambuco! 

Veneza americana transportada 

Boiantes sobre as águas! 

(Gonçalves Dias) 

A inglesa Maria Graham, ao passear pelas ruas do Recife, disse que a cidade era 

sem dúvida uma das maravilhas do mundo234. Mas, tamanha beleza contrastava com a 

escravidão das ruas. 

Mal tínhamos dado cinquenta passos no Recife, ficamos 

completamente enojados diante do espetáculo de um mercado de 

escravos. Pela primeira vez, eu e os rapazes, pisávamos numa 

terra de escravos. Por mais forte e pugentes os sentimentos em 

nossa pátria, quando a imaginação nos representa o cativeiro, 

nada se pode comparar à repugnante cena de uma feira de 

escravos235. 

 

O Recife era dividido em duas áreas: a área urbana, a qual possuía até 1844 três 

bairros e após esse ano passou a abranger quatro bairros: Recife, Santo Antônio236, que 

foi dividido em duas freguesias a partir de 1844 e deu origem a São José e o bairro da 

Boa Vista. Além dos bairros que se localizavam nos arrabaldes que eram quatro 

freguesias: Santo Amaro de Jaboatão, São Lourenço da Mata, Poço da Panela e Afogados. 

Estas oito freguesias estavam sob o comando da Câmara Municipal do Recife. 

Em meados do século XIX o bairro do Recife era denominado a Cité da capital 

pernambucana, era o bairro mais antigo e surgiu não em consequência da fundação de um 

engenho, mas em função da produção dele, pois nasceu devido o comércio237. Antônio 

Pedro Figueiredo, em artigo publicado no jornal Diário de Pernambuco em 5 de outubro 

de 1857, registrou que, em geral, as ruas mais centrais eram estreitas e irregulares e o 

“acanhamento” delas tornava o trânsito dos transeuntes difícil. Ali estavam localizadas 

todas as casas de comércio de grosso trato, as nacionais e as estrangeiras, grande parte 

das chancelarias dos cônsules residentes em Pernambuco, a filial do Banco do Brasil, a 

Associação Comercial Agrícola e a Associação Comercial Beneficente, uma caixa 

                                                           
234 VALENTE, Waldemar. Antecipação de Pernambuco no Movimento da Independencia (testemunho de 

uma inglesa). Recife, 1974, p. 116. 
235 Idem. p. 121. 
236 O bairro do Recife inicialmente receberia a denominação de São Pedro Gonçalves. O bairro de Santo 

Antônio, antes de ser dividido em duas áreas, também recebeu outras denominações, primeiro seria 

conhecido por Ilha de Antonio Vaz, no governo de Maurício de Nassau passaria a ser conhecida como 

Cidade Maurícia, com o fim do domínio holandês passaria a ser conhecido como Santo Antônio. 
237 CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. O Recife e as origens de seus bairros centrais. pp.221-252, In. Um 

tempo do Recife. Recife: Ed. Universitária, 1978, pp. 224, 229. 
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econômica e os escritórios de várias companhias de seguro. Possuía “27 ruas... 13 becos... 

7 travessas”238. Era um bairro quase inteiramente cercado por água e, em suas ruas, 

predominavam os sobrados de três e quatro andares, o pastor americano Daniel Parris 

Kidder registrou a presença de prédios de até seis andares. Bairro da boêmia por 

excelência, o Recife possuía oitenta e quatro tabernas das cento e oitenta e quatro 

existentes em toda a cidade. 

O bairro de Santo Antônio, antiga ilha de Antônio Vaz, foi dividido em 1844 em 

duas freguesias. A parte norte continuou a ser chamada Santo Antônio, enquanto a parte 

sul foi denominada de freguesia de São José do Ribamar. De acordo com Cavalcanti 

Júnior239, essa divisão veio corroborar, de certa forma, as diferenças de riquezas entre as 

duas partes da ilha. Santo Antônio possuía ruas mais largas, com comércio de tecidos, 

hotéis, cafés, ourivesaria, restaurantes, ateliês de fotografias, pinturas e muitas igrejas, 

inclusive as duas igrejas mais importantes: uma para os brancos e outra para os negros240. 

Abrigava as lojas de fazenda, ferragens e miudezas mais elegantes das ruas do Crespo e 

Queimado241. Também ali se situavam as repartições públicas, o Palácio e a Secretaria do 

Governo, a Repartição da Polícia e a de Obras Públicas, a Relação do Distrito, o Tribunal 

dos Jurados, a Tesouraria Geral e Provincial, as salas de audiência dos juízes do crime, 

do cível e da paz, o Selo e o Correio, várias tipografias e o teatro Santa Isabel. Devido à 

presença de tantas instituições respeitáveis, o bairro passou a ser considerado o mais 

importante da cidade. Conforme dados de Antônio Pedro Figueiredo, Santo Antônio 

possuía, em 1857, trinta e três ruas, vinte travessas, sete becos e sete largos242. E foi nele 

que se ergueu, no início do século XX, o Gabinete Português de Leitura.  

Já o bairro de São José não possuía prédios públicos e tinha fraco movimento 

comercial, quadro que foi alterado após a inauguração da estrada de ferro e da estação de 

trem em 1857. São José abrigava algumas bodegas ou tavernas em seus becos e ruas, era 

um local de lojas mais populares e, geralmente, os caixeiros que trabalhavam ali eram os 

mais humildes, bem diferentes daqueles que trabalhavam no Bairro de Santo Antônio243. 

                                                           
238 SOUTO MAIOR, Mário; DANTAS SILVA, Leonardo (Organizadores). O Recife: quatro séculos de 

sua paisagem.  Recife: Editora Massangana, Prefeitura da cidade do Recife, Secretaria de Educação e 

Cultura, 1992, p. 174. 
239 CAVALCANTI JUNIOR, Manuel Nunes. “Praieiros”, “Guabirus” e “Populança”: As eleições gerais 

de 1844 no Recife. Dissertação de mestrado, CFCH, Universidade Federal de Pernambuco, 2001. 
240 Idem. p. 115. 
241 CÂMARA, 2012, p. 121. 
242 Apud. SOUTO MAIOR, Mário; DANTAS SILVA, Leonardo (Org.). O Recife: quatro séculos de sua 

paisagem.  Recife: Editora Massangana, Prefeitura da cidade do Recife, Secretaria de Educação e Cultura, 

1992, p 180. 
243 CÂMARA, 2012, p. 121. 



 

96 

96 

O contraste de riqueza entre as duas freguesias pode ser avaliado através do 

quantitativo de escravos por habitantes livres, o qual era mais baixo até em relação a 

Afogados, freguesia tradicionalmente habitada por pessoas modestas. Outro referencial 

que apontava também para as disparidades entre os dois bairros relaciona-se à 

classificação das moradias: quanto maior a quantidade de casas com andar superior, 

melhor a condição dos moradores, as casas térreas eram típicas da população pobre. 

Tabela 1- Tipo de distribuição das casas em Santo Antônio e São José em 1857244 

 

O bairro da Boa Vista era onde “os negociantes mais abastados ou as pessoas mais 

ociosas [viviam] no meio dos jardins, e onde o palácio do bispo, conventos e igreja 

[davam] a cidade mui bela que os acolhe, certo ar de importância”245. Conforme Antônio 

Pedro de Figueiredo, a Boa Vista possuía em 1857 quarenta e quatro ruas, dezenove 

travessas, três largos e três becos246. Era o bairro mais novo da cidade, 

predominantemente residencial e quase não possuía lojas no início do século XIX, 

conforme tabela 2. 

                                                           
244 Dados extraídos de CAVALCANTI JÚNIOR, 2001, p. 14. 
245 VALENTE, 1974, p. 115 
246 Apud. SOUTO MAIOR & DANTAS SILVA, 1992, p. 188. 
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Tabela 2- Estabelecimentos comerciais da cidade do Recife em 1828.247 

 

 

O grande quantitativo de tabernas na Boa Vista pode ser explicado pelo fato de 

que as festas aconteciam, geralmente, perto de onde se morava. Vale ressaltar que as 

tabernas eram também o ponto de encontro de gente de todo o tipo e muitas vezes 

representaram problemas para as autoridades. “Coincidência ou não”, disse Cavalcanti 

Júnior, “a Boa Vista seria o lugar de conflitos nas eleições de 1844 e de onde partiam 

muitas pessoas para engrossar as fileiras do fecha-fecha”248, um movimento de caráter 

antilusitano que será abordado mais adiante. 

O Recife transformou-se em atrativo para onde convergiram muitas pessoas do 

interior e cresceu em sua demografia. A principal causa do crescimento populacional 

relacionava-se com o ideal liberal de valorização da vida urbana; com os empregos 

gerados pelo aparelho governamental, principalmente no governo de Rego Barros; com a 

falta de trabalho no interior, acrescido às secas como as que ocorreram no período de 

1844-1848; e com o aumento das importações. Em síntese, o Recife apresentava-se como 

possibilidade de maiores oportunidades para quem chegava.  

 

                                                           
247 Dados extraídos de CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no 

Recife, 1822-1850. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2002, p. 57. Como a freguesia de São José só 

foi criada em 1844, o bairro de Santo Antônio em 1828 abrangeria a mesma, daí a ausência desta na tabela. 
248 CAVALCANTI JUNIOR, 2001, p. 16. 
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Figura 5 - Detalhe da planta da cidade do Recife, 1906. 249 

 

                                                           
249 Fonte: CÂMARA, 2012, p. 35. 
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A partir da Independência do Brasil uma ideologia de valorização da vida urbana 

se estabeleceu, viver na urbe era sinônimo de progresso e de civilização. Em 1822, por 

exemplo, a junta eleita para dirigir a província de Pernambuco, composta de “gente de 

fina flor”, passou a ser chamada por seus adversários de “governo dos matutos”, tal 

denominação era usada pejorativamente e o interior assumia contorno de atraso, era um 

local aonde o progresso não chegava250. Essa nova forma de interpretar a cidade era 

influenciada pelas ideias liberais que exaltava o modo de vida urbano. Aqueles que 

tinham terra e poder passaram então a desejar uma casa na cidade, pois a urbes 

representava status. 

Os aparelhos urbanos empregavam muita gente na construção civil e no setor de 

serviços gerais, sobretudo no governo de Rego Barros (1837-1844), futuro Barão da Boa 

Vista, pois na sua administração foram iniciadas várias reformas urbanas, as quais 

trouxeram novo aspecto ao Recife. Apesar de não dar atenção à miséria humana em que 

se inseria a sociedade recifense, aquele Governo abriu ruas, colocou água encanada, 

construiu edifícios públicos e contratou operários e engenheiros estrangeiros, o que levou 

a afluir para a capital pernambucana muita mão-de-obra, porém com a finalização das 

obras muita gente ficou sem emprego.  

O aumento das importações expandiu o setor comercial varejista, surgiram 

tabernas, mercearias e lojas de todos os tipos, ao mesmo tempo em que nas ruas 

aumentava o número de vendedores ambulantes, de negros e negras de ganho e de 

aluguel. Com essa expansão ocorreu uma oferta de emprego, mas afirmava-se que a falta 

de qualificação dos brasileiros, oriundos do interior ou mesmo da cidade, os impedia de 

assumirem tais vagas. Com base nisso, justificou-se a admissão de muitos portugueses 

recém-chegados de Portugal, meninos entre os doze e os quartorze anos de idade, que 

vinham geralmente por laços de amizade ou parentesco e sonhavam em fazer fortuna no 

Brasil.  Registre-se, no entanto, que grande parte destes meninos eram explorados pelos 

seus próprios compatriotas, pois ficavam à mercê dos mesmos. O médico homeopata 

português João Vicente Martins, quando esteve no Recife em 1850, denunciou a 

exploração de alguns jovens portugueses que vinham da aldeia por seus compatriotas.251 

A partir de meados do século XIX a entrada de lusitanos mais preparados no Brasil 

pode ser observada nos anúncios de jornais onde aparecem várias ofertas de portugueses 

                                                           
250 CARVALHO, 2002, p. 80. 
251 O Médico do Povo, nº 21. Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1850, p. 83. (HDB). Exemplo citado no 

capítulo primeiro. 
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para trabalhar expondo suas qualificações: um português se oferecia para “caixeiro de 

escrituração”, sabia “bem ler, escrever e contar”, conhecia a língua francesa e tinha 

“aprovação d’Aula de comércio”252; um menino português oferecia-se para caixeiro de 

uma loja de fazenda, alegava possuir bastante prática, tinha idade entre 13 e 14 anos, 

sabendo bem ler e escrever...253; um moço de 18 anos, chegado há pouco de Portugal, 

“filho de pais estrangeiros,” oferecia-se para caixeiro de rua, escritório e definia-se como 

“bem-educado”, falava e escrevia “muito bem francês e italiano”254.  Considere-se, no 

entanto, ser possível alguns excessos por parte dos anúncios, pois para ser admitido é 

provável que alguns tenham exagerado nos predicados profissionais. Além disso, havia 

também anúncios, (ainda que modestos), de trabalhadores brasileiros oferecendo-se para 

o trabalho, bem como de alguns brasileiros que declaravam excelentes qualificações255. 

 O crescimento populacional trouxe consigo um aumento de problemas, pois as 

melhorias que ocorreram após a independência não alcançaram as classes subalternas.  O 

Recife cresceu em todos os sentidos, ou melhor, inchou e refletiu as suas contradições 

nos vários conflitos sociais que decorreram.  

 Outro aspecto da cidade que merece ser registrado diz respeito às festas. Em fins 

da década de 1830 as festas de final de ano vão se impondo, novos comportamentos são 

adotados pela sociedade recifense e comprar roupas novas para ir às festas passou a ser 

considerado quase uma obrigação. A partir de meados do século XIX, os bailes e as festas 

foram se consolidando como um espaço da elite, inclusive dos grupos médios urbanos 

que os frequentavam para se exibirem e se socializarem. As festas de ruas com as suas 

procissões eram abertas para todos os que queriam participar, já os bailes eram restritos 

às elites: “O espaço definido para as festas segregava as camadas mais baixas da 

população”256. São nessas festas que afloraram, entre a década de 1840-1850, as 

insatisfações da populaça e algumas delas se tornaram palco de vários episódios de 

caráter antilusitano, pois o povo via naquelas festanças a possibilidade de externar a sua 

insatisfação perante as injustiças sociais que estavam inseridos257. 

É para este Recife antagônico, de beleza ímpar e de concentração de riquezas em 

mãos de poucos, que afluíram não apenas pessoas oriundas do interior, mas também 

                                                           
252 Diário de Pernambuco, 23.03.1837, apud CAMARA, 2005, p.88-9. 
253 Diário de Pernambuco, 12.10.1850, apud FREYRE vol. I, 1977, p. 272. 
254 Diário de Pernambuco, 01.03.1845, apud CÂMARA, 2005, p. 88. 
255 CAMARA, 2005. 
256 CARVALHO, 2002, p. 78. 
257 Idem. 
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estrangeiros de além-mar, dentre os quais os portugueses. 

2.1.  Os imigrantes portugueses e o antilusitanismo em Pernambuco. 

Os dados numéricos de emigrantes portugueses que desembarcaram em 

Pernambuco nos anos de 1851-1921 são difíceis de estimar. Contudo, alguns números 

oficiais, utilizados pelo historiador Jorge Fernandes Alves, apontam os percentuais de 

destinos das saídas da cidade do Porto para Pernambuco, entre 1851 e 1899, e nos fornece 

uma estimativa do percentual de entradas dos portugueses no período estudado258. (Tabela 

3) 

Tabela 3- Estimativa de entrada de portugueses em Pernambuco que partiram do Porto, 

 Portugal 1851-1889. 

 

                                                           
258 Estimativas extraídas das informações contidas em ALVES, Jorge Fernandes. Os Brasileiros: 

Emigração e Retorno no Porto Oitocentista. Porto: Tese de Doutoramento, Universidade do Porto, 1994, 

Vol.1, p. 243: 1993, Vol. 2 (anexo 8.10) 
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A quantidade real dos que desembarcaram em Pernambuco se faz por 

aproximação, até porque muitos dos que emigraram de Portugal não determinaram o local 

de desembarque no Brasil. O Recife por possuir um forte núcleo comercial concentrou o 

maior número dos imigrantes que chegavam a Pernambuco, mas alguns se dirigiam para 

as cidades do interior dessa província, como Goiana e Palmares. 

Outros números de saídas de portugueses foram divulgados no Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1882, e contabilizaram que entre 1855-1880 

desembarcaram em Pernambuco 9.443 portugueses259, o que confirma a presença de uma 

quantidade razoável de lusos na província pernambucana. O Almanak de Pernambuco, de 

1872, divulgou que a população pernambucana era de 118.478 habitantes dos quais 7.247 

eram estrangeiros, já o censo de 1872 contabilizou ser a população pernambucana de 

116.671 habitantes.  

Outros dados que apontam para a entrada de portugueses em Pernambuco, sem 

considerar à origem da região de onde procederam, pode ser visto no Relatório que o 

Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello entregou a administração da Província 

em 27 de janeiro de 1859, o qual registrou que o quantitativo de portugueses nos bairros 

de Santo Antônio eram: 1.609 e em São José: 347. A população livre nos dois bairros era 

composta por 13.575 pessoas, logo, os portugueses representavam 14% dessa população 

em 1859. Em 1872 novo censo identificou o quantitativo dos portugueses por bairros: 

Recife - 1.110; Santo Antônio - 1.484; São José - 768 e Boa Vista - 1.080, o que 

correspondia a 7% da mão -de-obra-livre 260. 

Segundo Câmara261, este aumento da presença de portugueses, que ocorreu de 

1859 para 1872 no bairro de São José, foi resultado não apenas da entrada de mão-de-

                                                           
259 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 3ª série, nº 4, 1882, p. 232. Apud. ALVES, Jorge 

Fernandes. Variações sobre o “brasileiro” – Tensões na emigração e no retorno do Brasil. Revista 

Portuguesa de História. Tomo XXXIII (1999), U. Coimbra, p. 14. 
260 Apud. CÂMARA, 2012, p. 219. 
261 Sobre a presença de portugueses noutras ocupações o autor ressalta uma informação extraída de um 

relatório de internamento do Hospital Português de Beneficência que registrou que em todo o ano de 1862 

foram atendidos 342 doentes, sendo 302 (88%) portugueses e 40 (11%) indivíduos de oito nacionalidades 

diferentes. Do número total de 342 doentes, apenas 62 eram caixeiros e 12 eram negociantes. O restante, 

268 doentes estavam registrados em mais de 28 profissões diferentes, não propriamente ligadas ao 

comércio. A grande quantidade de portugueses ligados ao comércio e mesmo as campanhas de 

nacionalização promovida pelos liberais deram maior relevo a esse contingente. Além desse dado, o autor 

citou alguns outros registros que apontam para essa questão: “Em fins de janeiro de 1863, era preso na 

freguesia de São José, por “conduta irregular”, o carroceiro português Antônio de Carvalho, branco, de 23 

anos [IAHGP, Jornal do Recife, 22.01.1863, n. 17.]. Já o português Manoel Martins, de 50 anos, oferecia-

se num anúncio para servir de criado, dando “fiança a sua conduta e honradez”. [APEJE, Jornal do Recife, 

03.07.1868, n. 175]. Até na área da construção civil, atividade sujeita a uma associação reguladora desse 

mercado de serviços, eles estavam presentes [MAC CORD, Marcelo. Andaimes, casacas, tijolos e livros: 

uma Associação de Artífices no Recife, 1836-1880. São Paulo: Tese de doutorado, UNICAMP, 2009]. Em 
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obra portuguesa para trabalhar no comércio a retalho que ali cresceu e em outras áreas de 

trabalho, mas também devido à vinda de mulheres portuguesas. O historiador discorreu 

sobre o quantitativo da entrada e da saída de portugueses em Pernambuco e dedicou o 

terceiro capítulo de sua tese ao tema: “A Cidade dos Portugueses: perfil demográfico, 

imigração, mercado de trabalho e riqueza”, para aprofundar a estimativa, mas relatou ser 

difícil estabelecer um dado exato. 

Os dados que até agora foram trabalhados representam mais 

problemas do que propriamente soluções para se entender o 

declínio na imigração portuguesa para Pernambuco, de uma 

forma geral, e para o Recife, em particular. Em circunstâncias 

como está quando se dispõe de alguns dados quantitativos 

baseados em poucos casos observáveis, devem-se evitar 

generalizações do tipo macro ou absolutas. Esses dados 

apresentados são melhores indicativos de tendências do que de 

volume262. 

 Elenca que dentre as possíveis causas para a diminuição da imigração portuguesa 

para Pernambuco, encontram-se a violência causada pelo antilusitanismo e as campanhas 

a favor da nacionalização do comércio a retalho, além de outros fatores como  a mudança 

da rota dessa imigração para outras províncias, os retornos à terra natal e os falecimentos, 

o medo ocasionado pelos surtos de febre amarela e cólera que atingiam a população lusa 

no campo e nas cidades, bem como os processos de naturalização de alguns portugueses. 

O século XIX esteve imerso em discursos nativistas sobre a questão da 

nacionalidade brasileira, a qual se contrapunha a nacionalidade portuguesa. 

Uma ideia deve ocupar a atenção do brasileiro, deve partilhar as 

honras dos seus calculos e na época atual deve ter um certo 

exclusivismo, e esta ideia é sem dúvida – a nacionalidade. (…) 

O que foi o Brasil em seu começo? Presa da força - da força que 

se constituiu um direito; Portugal abusando da nossa fraqueza e 

ignorância, escravisou-nos; opobrio, arbitrariedades e tudo o que 

podiam fazer homens degenerados sem moralidade e sem 

educação (foram os que mandaram para governar o Brasil) 

puseram em prática nesse novo mundo. Tivemos um passado 

triste e nos dói dentro d’alma quando olhamos para esse passado 

e vemos esse quadro de nossa vida como colonos……!(…) E 

pois quando o brasileiro cansado de lutar com a hydra infernal 

do depotismo (lutando entre irmãos) vê se sua cara pátria toda 

estrangulada, devastada, destruída pelos despotas, na morte de 

                                                           
29 de outubro de 1862, o português José do Couto, que trabalhava nos melhoramentos da ponte velha do 

Recife, foi atingido por um cano de ferro que se desprendeu da ponte, sendo que a pancada foi tão forte que 

ele foi lançado ao rio. Pela gravidade do ferimento, ele acabou perdendo uma das pernas [IAHGP, Jornal 

do Recife, 30.10.1862, n. 301]”. CÂMARA, 2012, p. 117. 
262 CÂMARA, 2012, p. 273. 
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tantos bravos, nos sacrifícios de outros, no degredo, e prisão de 

muitos outros, no recrutamento em massa de todos os seus 

patrícios – ricos e pobres -, e estes em amior, absolutamente me 

maior números…263. 

 Na Bahia, o comércio também foi traduzido como “uma hydra cujas cabeças lhe 

compete, como novo Hércules, extirpar de um só golpe vigoroso”264. Já em 1826 o 

escultor Manoel Ignácio da Costa fez a estátua de um caboclo a pisar uma serpente, que 

apesar de não ser uma serpente de sete cabeças como a hydra, também era golpeada e 

derrotada, numa vitória interpretada como a verdadeira luta da Independência, pois foi 

conseguida com a participação do povo baiano. Este assunto será melhor delineado no 

capítulo dedicado à Bahia. 

 Em Pernambuco o termo “hydra” somava-se aos diversos adjetivos pejorativos 

que identificavam o imigrante português. Inácio Bento de Loyola fez uma clara alusão à 

figura mitológica da “Hidra de Lerna”, que fez parte dos “Doze trabalhos de Hércules” e 

construiu uma metáfora na qual a comunidade portuguesa era comparada a uma espécie 

de monstro de várias cabeças indestrutível, a dispor de uma força e resistência tamanha, 

que se somava a capacidade da multiplicação. Assim como no mito grego, Hércules 

assumia a função de destruir o tal monstro e “durante o confronto, ele percebeu que, de 

cada cabeça destruída pelo golpe de sua clava, outras duas renasciam, e redobrava o 

monstro em forças e vitalidade. Após usar de muita astúcia, Hércules reverteu o quadro e 

destruiu o terrível monstro”265. 

 Nesse quadro de interpretação, Câmara diz que quanto mais se combatia essa 

“Hidra Lusitana” na imprensa, mais ela se multiplicava e se garantia tanto pela sua 

fortuna, como também pelas suas articulações com o poder. A sua capacidade de 

multiplicação era comparada ao constante fluxo imigratório dos portugueses266. 

 Mas, para além do grupo  de portugueses que se estabeleceram no comércio, 

através do quais adquiriram riqueza e status, outros portugueses também se dirigiam para 

Pernambuco a fim de ocuparem os empregos no comércio como simples caixeiros, alguns 

dos quais, após muito labutarem, também ascenderam e se tornaram donos de seus 

próprios negócios e patrões de outros caixeiros. Um número mais reduzido destes chegou 

até a acumular verdadeiras fortunas e a compor o grupo de capitalistas de maior 

                                                           
263 Echo Pernambucano, nº 22. Recife, 22 de novembro de 1850, pp.1-3. Artigo reproduzido pela A 

Imprensa, nº 75. Recife, 7 de dezembro de 1850, p. 2. (HDB). 
264 O Monitor, nº 108. Bahia, 10 de janeiro de 1877, p. 2. 
265 CÂMARA, 2012, p. 104. 
266 Idem. 
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importância na cidade267.  

De acordo com a historiografia, a província de Pernambuco estava entre as seis 

províncias do Império que se destacavam por sua riqueza, população, número de 

ministros e deputados268. Situação que atraía aqueles que ainda desejavam o 

enriquecimento no Eldorado, o qual era projetado em Portugal pelos exemplos dos 

brasileiros, um termo que Alexandre Herculano definiu, na década de 1870, como um 

indivíduo que vivia em melhor condição socioeconômica e não tinha nascido no Brasil. 

Que partindo para o Brasil na infância ou na mocidade “mais ou menos pobre”, alcançou 

algum sucesso e retornou anos depois à Portugal “mais ou menos rico”. Para Herculano 

este era um termo que remetia àquele sucesso do mineiro do século XVIII, mas que 

perdurou no imaginário dos portugueses e mesmo depois da independência ainda era 

verdadeiro o asserto: «a nossa melhor colonia é o Brasil, depois que deixou de ser colonia 

nossa»269. 

No imaginário da sociedade portuguesa, a etapa final do trajeto emigratório 

idealizado era somente alcançada por esses brasileiros, conhecidos também como “torna 

viagem”270. Estes, por conseguirem realizar uma boa ou razoável poupança no Brasil, 

adquiriam status e respeito no seu retorno. Apesar de nem todos os que partirem obterem 

o sucesso, a miragem no Brasil se baseava nos bons exemplos fornecidos por esses 

brasileiros. Quem emigrava geralmente sonhava com um regressar opulento e, de fato, 

alguns concretizaram o sonho idealizado, “se não com avultadas fortunas, ao menos com 

o suficiente para viverem em abastança”271. O resultado vitorioso dos que voltavam se 

fazia notar nas propriedades e prédios que eles adquiriam, pois, dos melhores, quase todos 

pertenciam aos brasileiros. Contudo, essa idealização era um reflexo da situação de 

pobreza em que se encontrava Portugal, derivava dessa circunstância o desejo dos pais de 

verem os seus filhos alcançarem o sucesso econômico, para que a nova condição 

socioeconômica repercutisse em toda família. Os jornais e periódicos da época, ao mesmo 

tempo em que exaltavam os emigrantes que alcançavam sucesso, definiam a figura do 

“torna viagem” não desejado. 

                                                           
267 Ibidem. 
268 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras. Rio de Janeiro: Ed. 

Civilização Brasileira, 2013, pp. 134-135. 
269 HERCULANO, Alexandre. Opúsculo. A Emigração, 1873-1875. Tomo IV, 1876, p. 112.                  

Disponível no site: http://purl.pt/718/3/p-5640-p/p-5640-p_item3/p-5640-p_PDF/p-5640-p_PDF_24-C-

R0075/p-5640p_0000_capa-296_t24-C-R0075.pdf 
270 ALVES, 1994, p. 117. 
271 Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa pela Commissão da Câmara dos 

Senhores Deputados. Lisboa, Imprensa Nacional, 1873, p.177. (ADL) 
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É negativa a riqueza de sete décimas partes dos nossos 

compatriotas que “abrasileirados” saltam quase diariamente nas 

praias do Tejo; há na memoria de todos, as ultimas palavras de 

despedida de seu pai por ocasião de deitar-lhe a sua ultima 

benção antes da partida (e quase sempre a última da vida) “meu 

filho, não me venhas envergonhar, ou volta rico, ou... não 

voltes”272. 

Segundo parecer exposto no “Primeiro Inquérito sobre a Emigração Portuguesa”, 

de 1873, de cem indivíduos que emigraram, quarenta retornaram. Destes, vinte 

regressaram na mesma condição de pobreza de sua partida, além de debilitados na saúde; 

quinze retornaram com pequenos capitais que foram investidos na indústria ou na compra 

de propriedades no local de onde saíram, e cinco voltavam com boas fortunas273. 

Assim, são várias as histórias sobre os que emigravam de Portugal. O fenômeno 

emigratório português, no século XIX, mobilizava tanto quem emigrava como os seus 

familiares. Do mesmo modo, este fenômeno articulou outros grupos que compunham a 

sociedade: os engajadores, que possuíam o objetivo de lucrar com a emigração; e os 

produtores agrícolas, que defendiam o controle da emigração por lucrarem com a 

permanência dos portugueses no campo. Ou seja, as motivações de uns e outros 

repousavam nas benesses que desfrutariam. 

Como visto, a população pernambucana aumentou significativamente em meados 

do século XIX e este crescimento trouxe um emaranhado de problemas que muitas vezes 

resultaram nos conflitos sociais que vitimizaram alguns portugueses. Ao desembarcar no 

Brasil o português se deparou, mesmo antes da independência, com a lusofobia, a qual se 

acentuou bastante no século XIX e se refletiu nos vários tipos de hostilidades (políticas, 

econômicas, sentimentos de rua contra a carestia...). 

 Evaldo Cabral de Mello associa a lusofobia aos movimentos nativistas e os 

subdivide em 3 fases distintas: 

 

• nativismo nobilárquico - inicia-se em 1650, quando da restauração 

contra o domínio holandês até à repressão dos nobres envolvidos 

na guerra dos mascates (1715); 

• nativismo de transação - é aquele em que os nobres e mascates se 

unem em torno do mesmo topoi da restauração pernambucana; 

                                                           
272 AZEVEDO, João Pereira. Emigração Portuguesa para o Brasil. In. O Comercio do Porto, de 13 de 

novembro de 1872, Apud. ALVES, 1994, p. 259. 
273 Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa pela Commissão da Câmara dos 

Senhores Deputados. Lisboa, Imprensa Nacional, 1873, p.177. (ADL) 
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• nativismo radical - posterior Conspiração dos Suassunas (1801). 

(Este se faz presente, principalmente, nos movimentos da década 

de 1840-1850).274 

 

Interessa a este estudo o sentimento nativista observado nos movimentos que 

eclodiram a partir da Revolução de 1817 até as manifestações ocorridas em 1931, a qual 

foi classificada por parte da imprensa como um movimento de teor nativista contra o 

português. A seguir, destaca-se não os pormenores de tais conflitos sociais, mas sim a 

aversão demonstrada contra os portugueses residentes na província pernambucana, com 

o intuito de que, ao delinear a aversão a este imigrante em Pernambuco, se possa entender 

o processo da (re)significação da identidade étnica portuguesa. 

2.1.1. Manifestações antilusitanas em Pernambuco. 

O antilusitanismo deixou a sua marca em Pernambuco, se estendeu por todo o 

século XIX e foi até o início do século XX. Com a independência do Brasil, a elite 

pernambucana desejosa do livre comércio empenhou-se em uma campanha contra o 

monopólio português no comércio275, mas a aversão derivada dessa disputa, não pode ser 

reduzida a mera rivalidade colono/colonizador276, pois variava também de acordo com 

cada grupo social. Mesmo que a imprensa planfetária a abordasse como um movimento 

de uma única causa, as motivações para a adesão aos movimentos que ocorreram se 

diferenciavam de pessoa para pessoa. E assim, se por um lado ocorria uma luta pelo 

monopólio comercial entre as elites, para as classes populares aderir aos movimentos de 

caráter antilusitano visava a “inserção no universo das questões políticas da província e 

até do país”277, bem como uma luta pela sobrevivência. Socorro Ferraz considera que as 

razões de tais rebeliões tinham em sua base as queixas contra os impostos, a falta ou 

aumento do valor das mercadorias, a falsificação das moedas e as denúncias frequentes 

contra a ausência de liberdade278. 

                                                           
274 MELLO, Evaldo de Cabral.  Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana.  Rio de Janeiro: 

Topbooks, 1997, pp. 17-29. 
275 CARVALHO, Marcus J. M. O Antilusitanismo e a Questão Social em Pernambuco: 1822-1848. In. 

Miriam Halpern Pereira (org.). Actas do Coloquio Internacional sobre Emigração e Imigração em Portugal 

(Século XIX e XX). Lisboa: Editora Fragmentos, 1993, pp. 145-162. 
276 CAMARA, 2005, p. 127. 
277 Idem. 
278 FERRAZ, Socorro. Liberais & Liberais: Guerras Civis – Século XIX. Recife: Editora Universitária da 

UFPE, 1996, p. 19.  
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Na primeira metade do século XIX eclodiram em Pernambuco vários movimentos 

socias: a Revolução de 1817, da qual teve parte a Pedrosada (ocorreram antes da 

independência), a Confederação do Equador (1824), a Setembrisada (1831), a 

Novembrada (1831) e a Insurreição Praieira (1844-1849), foram movimentos que 

exalaram forte teor lusófobo. Na segunda metade século XIX ainda se sentia a presença 

do antilusitanismo: na década de 1860 nos meetings no bairro popular de São José279, em 

1872 na Patriotada que ocorreu em Goiana. E ainda no inicio do século XX, em  8 e 9 de 

abril de 1931 decorreu um movimento definido pela imprensa como resultado do 

nativismo e das disputas entre comerciantes, e que por Paulo Cavalcanti foi denominado  

como um “mata-marinheiro”280. 

Em todos os episódios em que os portugueses eram as vítimas, o discurso de 

acusação era o mesmo: o monopólio do comércio. Como descreve Manoel Correia de 

Andrade, no início do século XIX os senhores de engenho, bem como os produtores de 

algodão de Pernambuco, já desejavam combater os comerciantes portugueses, pois, 

geralmente, era em suas mãos que acontecia todo o processo de compra e de venda281.  

Antes mesmo de o Brasil se tornar independente, no período da Insurreição 

Pernambucana, já se sentia a presença do antilusitanismo. Em nove de março de 1817, os 

ânimos contra os portugueses aumentaram tanto, que o governo provisório de Gervásio 

Pires teve que intervir nos rumos que tomaram as manifestações populares após a vitória 

dos revoltosos naquele ano. Para isso, foi lançada a “Proclamação do Governo Provisório 

aos Habitantes de Pernambuco”282, na qual se anunciava o “fim da distinção entre os 

brasileiros e europeus”, além de lembrar aos manifestantes que “a pátria é a nossa mãe 

comum, vós sois seus filhos, sois descendentes dos valorosos lusos, sois portugueses, sois 

americanos, sois brasileiros, sois pernambucanos”. Marcus Carvalho diz que aquele 

Manifesto, que foi distribuído na cidade pelo procurador do Recife, sobre o pacto de não 

distinção dos portugueses pelo local do seu nascimento, foi oportuno, pois as questões 

políticas acabavam resvalando para o lado pessoal e o Governo temia vingança de ambos 

                                                           
279 ROSAS, Suzana Cavani. Cidadania, trabalho, voto e antilusitanismo no Recife em 1860: os meetings 

no bairro popular de São José. Fortaleza: XXV Simpósio Nacional de História, Anais, 2009. 
280 CAVALCANTI, Paulo. O caso eu conto como o caso foi: da Coluna Prestes à queda de Arraies: 

memórias. Recife: Editora Guararapes, 1980; FERRAZ, Luiz Paulo Pontes. “Deus te leve a Pernambuco”: 

antilusitanismo, legislação e estatística na história da imigração portuguesa para Pernambuco (1945 – 

1964). Recife: Dissertação de Mestrado em História. UFPE, 2014. 
281 ANDRADE, Manoel Correia de. Movimentos nativistas em Pernambuco: Setembrizada e Novembrada. 

Recife: UFPE, 1998, p. 19. 
282 SILVA, Luiz Geraldo. ‘Pernambucanos, sois portugueses!’- Natureza e modelos políticos das 

Revoluções de 1817 e 1824. Artigos Almanack Brasiliense, nº 01, maio/ 2005, p. 77; DELGADO, Luiz. 

Gestos e vozes. Recife: Ed. Universitária, 2009, p. 40. 
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os lados283. Em 1817 já tinha ocorrido um conflito racial entre as tropas de primeira linha 

e das milícias; os soldados portugueses e os nacionais se enfrentaram e as agitações 

acirraram-se no período em que Gervásio Pires estava à frente da Junta Governativa em 

Pernambuco. O capitão Pedro Pedroso284 prendeu cerca de cento e sessenta e duas 

pessoas, entre as quais alguns portugueses, mas as prisões foram consideradas arbitrárias 

pela Junta e ocorreu um estranhamento entre o comandante Pedroso e Gervásio Pires, que 

solicitou a imediata libertação dos portugueses. Porém, Pedroso se rebelou e desacatou a 

autoridade da Junta, a qual acabou por fugir para a cidade do Cabo. Pedro Pedroso e a sua 

tropa tomaram a cidade por sete dias e nesse período de ameaça à camada senhorial, a 

capital pernambucana vivenciou mais uma vez momentos de extrema lusofobia285. Na 

Revolução de 1817 e na Confederação do Equador em 1824, a aversão aos portugueses 

foi muito forte e, apesar de nutrido pela demagogia, esteve presente nos discursos 

daqueles políticos que alimentaram os movimentos sociais286. 

Em 1831, mais uma vez estouraram duas revoltas nos quartéis e dominaram a 

cidade do Recife. A primeira delas ocorreu em 14 de setembro de 1831 e ficou conhecida 

como a Setembrisada; a população contagiada arrombou as portas do comércio e levou 

tudo, inclusive os livros de contas e notas, desobrigando a todos os devedores de pagarem 

as suas dívidas. A segunda revolta aconteceu em 15 de novembro de 1831 e ficou 

conhecida como Novembrada. Nessa, os agitadores mais exaltados propuseram que os 

portugueses fossem afastados dos cargos governamentais e que também fossem 

deportados.   

O periódico Carapuceiro, editado no Recife entre 1832-1842, ressaltou na fala do 

seu criador, Miguel do Sacramento Lopes Gama (o Padre Carapuceiro287), elementos 

                                                           
283 CARVALHO, Marcus J. M. de. Cavalcantis e Cavalgados: a formação das alianças políticas em 

Pernambuco, 1817-1824. Rev. Bras. Hist., São Paulo: v. 18, n. 36, 1998 (a). 
284 O capitão de artilharia Pedro Pedroso era membro do baixo oficialato. Estava à frente dos militares e da 

"populaça". Frei Caneca, que não gostava dele, disse que o capitão considerava os negros e pardos 

brasileiros à sua gente, e fazia parte de uma sociedade de homens de cor. Ele ganhou muito poder ao se 

tornar governador das armas. Mas continuou a se juntar à "sua gente", os negros e pardos do Recife. 
285 QUINTAS, Amaro. O sentido social da Revolução Praieira. Recife: Universidade Federal de 

Pernambuco, 1977, pp. 26-27; ANDRADE, Manoel Correia de. Op. Cit. pp. 36-38; CARVALHO, 1998 (a) 

& Rumores e rebeliões: estratégias de resistência escrava no Recife, 1817-1848. Tempo, Vol. 3 – nº 6, 

Dezembro de 1998 (b), pp. 6-7. 
286 CAMARA, Bruno A. D.. Por uma questão de sobrevivência: trabalhadores livres pobre, imigrantes 

portugueses e escravos urbanos no Recife na segunda metade do século XIX. Rio de Janeiro: Congresso da 

LASA, 11 a 14.06.2009.  
287 O padre Miguel do Sacramento Lopes Gama ficou conhecido como Padre Carapuceiro. Em seu periódico 

pretendia criticar os costumes que considerava nocivos. Suas críticas iam desde aqueles que passavam o 

dia se embonecando para namorar, “os gamenhos”, a dança do bumba-meu-boi, pois considerava-a uma 

dança bárbara e inapropriada para uma civilização adiantada. Suas críticas eram abertas a todos (as), mas 
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antilusitanos associados aos discursos sobre o processo de nacionalização do comércio. 

Em um dos seus artigos ele destacou que existiam brasileiros adotivos que eram dedicados 

à causa da pátria, "porém o número destes é mui diminuto comparativamente ao grande 

todo”. Dessa alocução emergiram as categorias sociais de brasileiros natos, brasileiros 

adotivos, brasileiros degenerados ou simplesmente lusos. São estas distinções que ajudam 

na compreensão de como as rivalidades influenciaram, de fato, nas relações sociais e 

políticas. Os portugueses diferenciavam-se dos brasileiros adotivos, porque estes últimos 

eram tidos como legítimos cidadãos do país: “Adoptivo de coração e propriedade, 

saliente-se, ficando isso claro em 1831 durante um levante de oficiais brasileiros 

nativistas, quando foi exigida a expulsão somente dos portugueses que tivessem 

patrimônio de menos de dois contos”288. 

O ápice do antilusitanismo em Pernambuco ocorreu tardiamente, entre os anos de 

1842 e 1849, quando já não existia perigo algum de recolonização. O nativismo renasceu 

como uma das armas dos liberais para reunir a população urbana durante as eleições 

contra os conservadores e desencadeou os mata-marinheiros289 da década de 1840. Mas, 

as motivações para a adesão aos mata-marinheiros não estavam restritas às disputas entre 

liberais e conservadores apenas, pois a carestia e o desemprego na cidade de Recife, 

causados pela interrupção das reformas urbanas realizadas no governo do Barão da Boa 

Vista (1837-1844) e pela crise algodoeira, que levou a diminuição do movimento nas 

prensas e armazéns do Recife, funcionaram também como elementos impulsionadores da 

adesão aos motins antilusitanos. Somando-se a isso, a grande seca entre os anos de 1844 

e 1848 contribuiu para o aumento da migração do interior para a cidade do Recife, gerou 

o aumento de desempregados e, consequentemente, a insatisfação contra os estrangeiros 

que ocupavam os postos de trabalhos disponíveis290.   

No ano de 1844 decorreram eleições no Recife e o Partido da Praia saiu vitorioso. 

Este partido, anteriormente conhecido como Partido Nacional de Pernambuco, foi 

derivado do rompimento do antigo partido liberal. As eleições se travaram entre Praieiros 

e Baronistas, uma facção assim denominada por fazer referências ao seu principal líder, 

                                                           
só vestia a carapuça quem quisesse. Devido a esse periódico Lopes Gama ficou conhecido como o Pe. 

Carapuceiro. 
288 CARVALHO, 1993, p. 147. (Grifos meus). 
289 Os mascates portugueses eram chamados de marinheiros. Dessa forma, o mata-marinheiro era agressões 

dirigidas aos portugueses ligados ao comércio, ou todos aqueles considerados nocivos pelos nativistas. Cf. 

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Livraria José Olímpio Editora S.A., 1977, p. 

34.  
290 CARVALHO, 1993, p. 147.  
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Francisco do Rego Barros291, o Barão da Boa Vista. A eleição foi bastante tumultuada, 

com confusões de toda a ordem nos locais das votações; muitos eleitores sofreram 

violentas intimidações para não comparecerem às sessões, além da existência de 

denúncias contra a compra de votos por parte de ambos os partidos participantes da 

mesma, houve inclusive acusações da participação de alguns portugueses “emprenhando” 

as urnas292. 

A disputa por espaço político, que originou o novo partido, foi iniciada em fins de 

1842 e princípio de 1843, quando surgiu o Partido Nacional de Pernambuco ou Partido 

da Praia293, como ficou conhecido. O partido criado era uma terceira via pernambucana, 

composta tanto por conservadores como por liberais afastados do poder, devido ao 

exclusivismo da máquina eleitoral de Holanda Cavalcanti e do Barão da Boa Vista294. 

                                                           
291 Francisco do Rego Barros nasceu a 3 de fevereiro de 1802 era natural do Engenho Trapiche, na cidade 

do Cabo, província de Pernambuco. Participou da Revolução de Goiana e da Convenção de Beberibe. Foi 

deportado para Lisboa e preso na fortaleza de São João da Barra sob a acusação de ter participado do 

atentado à vida do Capitão-mor português Luís do Rego Barreto. Após ser libertado em 1823 ele ingressou 

na Universidade de Paris e cursou o Bacharel em Matemática. Retornou ao Brasil e atuou como deputado 

à Assembleia Geral e em 1837 foi nomeado à Presidência de Pernambuco, com apenas 35 anos de idade, 

atuou no governo por quase sete anos ininterruptos, fato único na política pernambucana durante o Império. 

Veja-se: GUERRA, Flávio. O Conde da Boa Vista e o Recife. Recife: Fundação Guararapes, 1973. p. 21-

25. 
292 CÂMARA, 2012, p. 15.  
293 Sobre a gênesis dos partidos CAVALCANTI JUNIOR explica que no quadro político agitado, Francisco 

do Rego Barros surgiu como a resposta aos problemas da Presidência da província de Pernambuco. O 

regente Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, sofria a oposição do também pernambucano Holanda 

Cavalcanti, futuro Visconde de Albuquerque. “Quando Araújo Lima foi eleito regente, o Presidente da 

Província era o irmão de Holanda Cavalcanti, Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque. Investido do 

cargo, o Marquês de Olinda afastou o irmão de seu opositor da presidência, e para minimizar a divisão 

política na Província, o Regente escolheu um nome que apaziguasse as cisões entre os conservadores locais, 

Rego Barros.  Politicamente, o governo de Rego Barros pode ser dividido, em dois períodos: “O primeiro 

corresponde aos anos que vão da sua posse até 1842, quando ocorre uma forte coalizão das forças políticas 

da Província em torno das lideranças das famílias Rego Barros/Cavalcanti, não havendo praticamente 

distinção da posição entre liberais e conservadores pernambucanos. O segundo período compreende os anos 

de 1842 a 1844, quando um grupo de políticos marginalizados pela aliança dos Cavalcanti/Rego Barros 

resolve fundar um novo partido que corresponderia a uma terceira força política na Província. O objetivo 

inicial deste novo partido seria a saída de Boa Vista da Presidência da Província”. Veja-se: CAVALCANTI 

JÚNIOR, Manuel Nunes. Capítulo 2: “Trapixeiros, Republiqueiros e Praieiros: A Conturbada Política 

Pernambucana”, pp. 38 – 57. In.  “Praieiros”, “Guabirus” e “Populança”: As eleições gerais de 1844 no 

Recife. Recife: Dissertação de mestrado, UFPE, 2001. 
294 Conforme explica Marcus Carvalho, “A razão para esta divisão é que os conservadores eram liderados 

na província pelo barão da Boa Vista e por dois dos irmãos Cavalcanti. Acontece que o terceiro irmão, 

Holanda Cavalcanti, filiou-se ao Partido Liberal, tornando-se um ativo tribuno na Assembléia Geral. Junto 

com seus primos da Paraíba, praticamente formavam uma bancada própria, que contava ainda com o apoio 

de Araújo Lima, futuro marquês de Olinda. Posteriormente, os três irmãos iriam se tornar senadores, caso 

único na história do Brasil. O resultado é que, qualquer que fosse a conjuntura, desde o regresso de 1837 

os Cavalcanti estavam representados direta ou indiretamente nos gabinetes ministeriais. E assim aconteceu, 

quando Pedro II chamou o Partido Liberal para compor o ministério, inaugurando o quinquênio liberal 

(1844-1848). O problema para os Cavalcanti, todavia, é que na Corte os deputados por Pernambuco 

vinculados ao Partido Praieiro haviam se aliado a Aureliano, o visconde de Sepetiba, que segundo Nabuco, 

tinha uma enorme influência pessoal sobre Pedro II. Liderada por Nunes Machado, a barulhenta bancada 

praieira na Corte defendia ativamente seus interesses locais. Assim, mesmo estando nos gabinetes liberais 
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Assim, em 1844 as eleições ocorreram entre dois polos: os conservadores 

conhecidos como trapixeiros ou baronistas, de um lado; e o Partido da Praia, cujos 

integrantes ficaram conhecidos como Praieiros, do outro lado. Além destes, surgiu um 

terceiro grupo sob a liderança de Antônio Borges da Fonseca295, um paraibano liberal 

radical, com bastante influência sobre as camadas mais carentes da população recifense, 

compostas por homens livres e pobres, além de ser um exímio defensor dos interesses dos 

pequenos comerciantes brasileiros e opositor do predomínio comercial português296.  

A vitória do partido liberal em Pernambuco, disse Joaquim Nabuco, deu início ao 

“pleno domínio da Praia”297 e somente a partir de 1848 os conservadores conseguiram 

chegar ao poder. Ao relatar este tema, Câmara descreveu um dos personagens Praieiro, o 

general Abreu e Lima, candidato pelo Partido Praieiro, que apesar de não ter sido eleito 

angariou o apoio da comunidade portuguesa de Pernambuco298. 

Assim como em Salvador na Bahia, a comunidade portuguesa do Recife era 

formada maioritariamente por comerciantes e representava o maior contingente de 

imigrantes em Pernambuco no século XIX. Muitos portugueses possuíam a nacionalidade 

brasileira e uma renda que os permitiam acesso ao direito de voto; já outros eram ricos 

proprietários, que apesar de não serem votantes por não possuírem a nacionalidade 

brasileira, indiretamente influenciavam na política em Pernambuco. Assim, se no palco 

ou nos bastidores, a projeção política era adquirida através das riquezas. Os portugueses 

apoiaram a candidatura do general Abreu e Lima, inclusive o comerciante e traficante 

José Francisco Ribeiro de Souza, mais conhecido como “José Francisco do Trapiche”299. 

Mas este general, que outrora apoiado por portugueses, posicionou-se contra os lusos 

                                                           
até 1847, Holanda disputava com eles a nomeação dos presidentes de Pernambuco. Em 1845, o pêndulo 

finalmente caiu para o lado dos praieiros, abrindo a oportunidade para que governassem a província. O 

novo presidente, Chichorro da Gama, foi recebido entusiasticamente pelos praieiros. Tinha fama de ser um 

homem enérgico, pois quando ainda era um simples juiz na Corte, assinara o mandado de prisão de José 

Bonifácio. Chichorro da Gama administraria a província até abril de 1848”, CARVALHO, Marcus J. M. 

de. Os nomes da revolução: liderança populares na Insurreição Praieira, Recife, 1848-1849. Rev. Bras. 

Hist. [online]. 2003, vol.23, n. 45, p.211. Para aprofundar o tema veja-se também: SANTOS, Mário Márcio 

de A. Um Homem Contra o Império - Vida e Lutas de Antônio Borges da Fonseca. Recife: Fundarpe, 1995. 

pp. 75-76; sobre o surgimento do Partido Praieiro e sua composição, QUINTAS, Amaro. op. cit., p. 26-76; 

a introdução escrita por CHACON, Vamireh in MELLO, Jerônimo M. F. de. Autos do Inquérito da 

Revolução Praieira. Brasília: Senado Federal, 1979; MARSON, Izabel Andrade. O Império do Progresso: 

A Revolução Praieira em Pernambuco (1842-1855). São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 
295 Borges da Fonseca esteve ligado aos meetings da década de 1860 contra os portugueses no bairro de São 

José em Recife, fala-se sobre este assunto mais adiante. 
296 CAVALCANTI JUNIOR, 2001, p. 38. 
297 NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império. Vol. I. Rio de Janeiro: Topbooks, 5ª Ed., 1997, p. 95. 
298 CÂMARA, 2012, pp. 13-16. Na introdução de sua tese, o autor traça um histórico político da atuação 

deste general. 
299 CÂMARA, 2012, p. 14. Veja-se também: CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas 

do escravismo no Recife, 1822-1850. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1998, p. 118. 
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quando ressurgiu o antilusitanismo em Pernambuco e que, a partir daquela eleição, levou 

o medo e a insegurança para toda a comunidade portuguesa. Esse episódio deu início ao 

denominado “Movimento Praieiro”, através do qual se observam vários aspectos da 

história do Brasil imperial. 

Marson, Lobo e Cavalcanti definem a Praieira como um movimento que 

aconteceu de “um processo político que se desenvolveu de 1842 a 1849”, denominando-

o como “Movimento Praieiro” por não se restringir às atividades que decorreram apenas 

em fins de 1848 e início de 1849. Este foi um Movimento que se manifestou através de 

vários planos da prática política e foi detectado tanto no plano parlamentar (assembleias 

geral e provincial), como no plano da imprensa (publicações urbanas) e no plano dos 

confrontos armados (expressos por conflitos mútuos de senhores de engenhos, os quais 

comandaram os seus agregados) - as chamadas sedições -; terminando com a luta armada 

de 1848-49 – a denominada Rebelião Praieira300. Carvalho acrescenta uma leitura 

interessante sobre este movimento e aponta para a multiplicidade do seu significado: 

Os nomes dados às coisas são sempre reveladores, pois servem 

para exprimir as qualidades inerentes ao objeto, que quanto mais 

complexo mais camadas de significado possui. Abalados pelas 

repercussões dos acontecimentos que os cercavam, reverberando 

em seus cotidianos, os contemporâneos referiam-se à Insurreição 

Praieira como insurreição, revolta, guerra do Moraes, revolução 

e Cabanada. Estes nomes têm uma história, pois cada um deles 

sintetiza um conjunto de significados específicos que 

correspondem às percepções de observadores distintos que 

chamaram o que viam de uma maneira e não de outra. Essas 

representações podem ser interpretadas, permitindo uma 

recomposição mais precisa de algumas das faces do universo do 

1848 pernambucano301. 

 

No Movimento Praieiro ocorreram sete mata-marinheiros; o primeiro deles entre 

os dias 08 e 10 de setembro de 1844, no período da comemoração da independência do 

Brasil, num episódio que ficou conhecido como o “Fecha-Fecha”, pois devido aos motins 

os comerciantes tiveram que fechar às portas das suas lojas. O comércio foi ameaçado e 

diversas pessoas foram agredidas, principalmente os portugueses. A pior das 

manifestações ocorreu nos dias 26 e 27 de junho de 1848 e ficou conhecida como o “mata-

                                                           
300 MARSON, Isabel, LOBO, Sérgio de Moura e CAVALCANTI, Zélia. Insurreições liberais: fenômeno 

urbano? Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História – ANPUH. Belo 

Horizonte, setembro 1973 (pp.333-346), pp. 339, 340. 
301 CARVALHO, 2003, p. 212. 
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marinheiro do Colégio”; após uma discussão, não se sabe ao certo por qual razão, entre 

um estudante do Liceu e um caixeiro português de um armazém de carne seca na rua da 

Praia, a capital da província pernambucana viveu momentos de intensas agitações; 

ocorreram saques às lojas e pancadarias. Pelo menos cinco vítimas da violência nativista 

tombaram ao chão, cerca de quarenta pessoas ficaram feridas e foram mortos alguns 

comerciantes portugueses. Em seguida, ocorreu mais uma marcha em direção à 

Assembléia Provincial, que exigia novamente a exclusão dos estrangeiros do comércio a 

retalho, bem como a expulsão de todos os portugueses solteiros com mais de 15 anos de 

idade302, num texto com várias assinaturas de muita gente ligada aos praieiros, inclusive 

o general Abreu e Lima303. 

O clima de insegurança aumentou ao ponto de o governo português se colocar à 

disposição dos imigrantes para conduzi-los à África, enviando navios com a finalidade de 

transportar os portugueses que quisessem sair de Pernambuco. Algumas centenas de 

portugueses partiram, indo construir então a colônia de Moçâmedes304 (Angola) e pela 

primeira vez na história de Pernambuco, um grupo de cento e setenta e sete imigrantes 

pediu ajuda ao governo português para deixar o Brasil. Em 1850, mais cem portugueses 

tomaram o mesmo rumo305.  Três navios de guerra aportaram no Recife, a corveta Íris e 

o brigue Vila Flor e Douro e ficaram à disposição daqueles portugueses perseguidos, caso 

viessem a ocorrer novos distúrbios, também ficaram a postos para proteger os súditos 

portugueses ameaçados pelos excessos nativistas306. 

Mas, as manifestações de caráter antilusitano não foram encerradas no 

Movimento Praieiro, a imprensa permaneceu a propagar o lusofobismo e em 1852, por 

exemplo, foram recopilados num livreto os vários poemas de cunho antilusitano que 

circulavam nos jornais e periódicos nativistas de Pernambuco307. Os poemas exaltavam a 

pátria/nação brasileira e contrapunha-se a Portugal, o qual era estigmatizado por termos 

pejorativos tais como, “tyranos”, “ladrões”, “tosta cruel”, “tigre insano”, “monstro 

                                                           
302 CARVALHO, 1993, pp. 148-149; ALVES, Jorge Fernandes. Variações sobre o “brasileiro” – Tensões 

na emigração e no retorno do Brasil. Revista Portuguesa de História, tomo XXXIII, 1999. U. Coimbra, p. 

191-222. 1999; CÂMARA, 2005, pp. 142-160. 
303 CÂMARA, 2012, p. 16. 
304 Veja-se: SILVA, Raul José Candeias da. Subsídios para a História da Colonização do Distrito de 

Moçâmedes Durante o Século XIX. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1973, pp. 20,26. 

Naro, p.70. 
305 CARVALHO, 2003, p. 230. 
306 CÂMARA, 2005, pp. 159-160. 
307 BPECB. VIANNA, Luiz Pereira. Colecção de Poesias Patrióticas Liberais Brasileiras Recopiladas dos 

Jornaes desde o anno de 1826 até 1851, nº 3, 1851 / nº 4 e nº 6, 1852. 
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estrangeiro”308. Jeffrey Lesser, em importante estudo sobre a negociação da identidade 

nacional, chama atenção para o fato de que o preconceito e os estereótipos que derivam 

das tensões sociais foram algumas das maneiras pelas quais a identidade do imigrante foi 

contestada309. Nesse caso, os discursos antilusitanos funcionavam também como uma 

forma de contestação dos pernambucanos aos portugueses. 

A Praieira também inspirou o poeta Castro Alves, o qual foi precedido por Alvares 

de Azevedo e Pedro Luiz, que iniciaram a “dramatização, romantização, sublimação da 

epopéia de Pedro Ivo, Nunes Machado, Borges da Fonseca”310. Castro Alves, o 

consagrado poeta da Abolição, foi atraído pela característica social do Movimento 

Praieiro, o qual teve seu pico nos anos de 1848-1849.  Assim como entoou ao “Dois de 

Julho” na Bahia, ele também exaltou em Pernambuco a participação do povo e viu na 

Praieira um movimento “da plebe oprimida contra opressores mais bem aquinhoados”311. 

Conforme Haddad depois da propaganda abolicionista,  

não há em toda a obra castroalvesca, atitude que mais 

formosamente marque o seu papel de poeta não dizemos apenas 

social, mas socialista, do que a sua adesão, em entusiasmo e fé, à 

Revolta Praieira. Ficou sua lira ao lado dos cavalgados contra 

todos os Cavalcantis opressores; ao lado do nacional pauperizado 

em contraposição ao "marinheiro" parasitário e enriquecido; ao 

lado dos pardos do Recife contra os brancos, às vezes azulecidos 

de sangue holandês e encastelados nos engenhos. 

A situação do antilusitanismo em Pernambuco no ano de 1866 ainda era forte, o 

republicano Borges da Fonseca permanecia empenhado na mobilização de pessoas do 

bairro popular de São José, constituído de trabalhadores livres em geral, pequenos 

produtores e comerciantes nacionais. Borges da Fonseca foi denominado o “mentor 

ideológico da Revolta Praieira” e teve um grande significado na vida de Castro Alves312, 

que foi colaborador de seu jornal. Segundo Joaquim Nabuco, Borges da Fonseca 

                                                           
308  Indica-se ao leitor o texto de Márcia Berbel publicado em István Jancsó (org) - Brasil: Formação do 

Estado e da Nação. São Paulo: HUCITEC, Editora UNIJUÍ, FAPESP, 2003, sob o título: Pátria e patriotas 

em Pernambuco (1817-1822): nação, identidade e vocabulário político. Nele a autora trabalha com as 

formas de identificação: nacional, étnica, social, política, entre outras, e busca compreender as relações 

entre esse tipo de identidade e a formação nacional brasileira, entre 1770-1850. 
309 LESSER, Jeffrey. A Negociação da Identidade Nacional: Imigrantes, Minorias e a Luta pela Etnicidade 

no Brasil. São Paulo, UNESP, 2001. 
310 HADDAD, Jamil Almansur. Castro Alves e a Revolução Praieira. Revista de História, São Paulo, v. 6, 

n. 13, p. 211-221, mar. 1953, p. 211. ISSN 2316-9141. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/35231/37952>. Acesso em: 24 july 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v6i13p211-221. 
311 Idem, 
312 Ibidem, p. 213. 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/35231/37952
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v6i13p211-221
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sobressaiu-se como o maior de todos na história da pregação republicana, foi tribuno, 

“pasquineiro atrevido e a história dos seus jornalecos é contribuição de relevo à própria 

história das ideias em nosso país”313. 

Em 5 de setembro de 1866 foi publicado o primeiro número do jornal O Tribuno, 

a narrativa que se faz a seguir é do próprio Borges da Fonseca e corresponde a sua atuação 

nas manifestações de 1866. 

Na apresentação de O Tribuno ele disse que o que se passava em Recife era digno 

de atenção, pois o povo pernambucano era dedicado, sincero e generoso, mas que se 

maltratado se não pudesse logo se vingar, concentrava-se e aguardava a ocasião para tal. 

A seguir, sob o título de Memorando, Borges da Fonseca fez uma narrativa de sua vida 

durante os últimos anos, falou do período em que se ausentara de sua terra e de seu retorno 

para ela. Decreveu que no dia 17 de agosto daquele ano, “já existia grande fermentação 

contra o governo português e contra a colônia portuguesa”314. Era sabido que os 

brasileiros não estavam bem com o domínio português, “porque levados ao pauperismo 

são uns mendigos em sua terra”315, bastava tão somente que os brasileiros se lembrassem 

desse fato para que os seus ânimos os levassem à ação. Narrou que ao chegar na cidade 

do Recife foi consultado sobre esta questão e agiu com o intuito de desmacarar os 

“perversos” e salvar o povo e alguns de seus amigos de uma cilada, por isso se fingiu e 

estimulou uma manifestação que ocorreu no dia 26 de agosto, assim “ficou desmascarado 

o embuste dos ligueiros, o povo ouviu com atenção aos seus amigos e lhes fez a devida 

justiça”316. Esclareceu que sempre estaria do lado do povo, que sempre cumpriu com 

aquilo que se comprometera fazer e que nunca foi a favor da separação do Norte. 

Lembrou, que desde 1821 participou das revoluções de seu país, mas que não se vendeu 

como alguns dos seus ex-companheiros de luta, pelo contrário sempre se manteve fiel ao 

povo e por isso mesmo advertira ao povo para que não caísse em ciladas317. 

 Em 7 de setembro de 1866, O Tribuno publicou um artigo a falar sobre o “Direito 

de reunião” e expressou que somente os governos fracos eram aqueles que impediam às 

reuniões, por veem nelas o gérmen de discussão de seus próprios atos. Nesse mesmo 

número, foi falado sobre a presença em Pernambuco de dois navios de guerra português  

                                                           
313 Ibidem, p. 220. 
314 O Tribuno, nº 1. Recife, 5 de setembro de 1866, p. 1. (HDB). 
315 Idem. 
316 Idem. 
317 Idem, p. 2. Juntamente com Borges da Fonseca, fez parte das reuniões o republicano Affonso de 

Albuquerque Mello. 
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e se solicitou ao povo a que comparecesse às reuniões para protestar contra a presença 

dos tripulantes daqueles navios, alegou-se que somente aqueles que não reconheciam o 

jugo português na Província é que “fingiam não reconhecer a injúria” do governo 

português, que estacionou no porto de Recife àquela armada com a intenção de intimidar 

o povo pernambucano318. Convocou a todos para que, sem sofismas, tomassem parte com 

o povo,  

afim de que as manisfestações tome o caráter, que convêm, certos 

que nem ameaças, nem seduções, descarrearão hoje o espírito 

público seriamente empenhado em lavar a nódoa que os 

portuguezes, eternos inimigos dos pernambucanos, pretendem 

marear nosso caráter319. 

 

Rosas, em estudo detalhado sobre este caso, diz que o local das reuniões, os 

mettings, era o largo da igreja-matriz no popular bairro de São José. Os jornais registraram 

que aquelas reuniões abordavam questões relacionadas com a imprensa e com as 

autoridades da época, bem como sobre o interesse da população livre que habitava, 

trabalhava ou possuía pequenos negócios no Recife; tudo era discutido e associado à 

comunidade portuguesa. 

O clima de tensão gerado pelas “reuniões”, chegou a ser objeto de preocupação 

da imprensa de Portugal, que se mostrou temerosa “Pella segurança de vida e propriedade 

dos súditos portugueses residentes nessa província”320. De Lisboa estava para vir ao 

Recife um navio cheio de portugueses, mas, diante daquela preocupação se decidiu 

escoltar os navios com a marinha de guerra portuguesa. No dia seis de setembro, às 

vésperas da comemoração da Independência do Brasil, chegou ao porto do Recife dois 

navios de guerra português e diante das especulações os navios tornaram-se sinônimos de 

afronta e justificou o confronto que se deu entre a população da capital e a força pública. 

Como era comum, a comemoração da Independência decorria durante vários dias, 

estimulados por este sentimento a insatisfação foi embalada da mesma forma como 

ocorreu em 1844 no “Fecha-fecha”, porém sem espancamentos dos portugueses. 

Ao aportar no porto do Recife os capitães portugueses embandeiraram ambos os 

navios no dia sete de setembro e no dia seguinte, por cortesia àquela atitude dos capitães 

que demonstraram respeito à nacionalidade brasileira, o brigue Itamaracá desfraldou o 

                                                           
318 O Tribuno, nº 2. Recife, 7 de setembro de 1866, p. 2. (HDB). 
319 Idem. 
320 Diário de Pernambuco, Recife, 11 de setembro de 1866. Apud. ROSAS, Suzana Cavani. 2009, p. 3. 
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pavilhão lusitano. Todavia, a confraternização que se mostrava em mar nada tinha a ver 

com que se passava em terra. 

No dia sete de setembro, também foi realizada uma festa em honra aos 

comandantes portugueses e em comemoração pela Independência no forte das Cinco 

Pontas. 

este baile vai honrar os oficiais portugueses dos dois vazos de 

guerra, que estão aqui para nos conter, a fim de que não 

saqueemos a colonia portugueza aqui residente! (…) Não 

sabemos a quem admirar, - se a audacia dos portugueses - ou a 

covardia de quem os convida para tal ato, na situação em que nos 

achamos321. 

 Borges da Fonseca convocou uma manifestação de protesto contra aquele evento, 

e esta resultou em pancadarias entre os brasileiros e a Guarda Nacional. A falar contra 

aquele evento O Tribuno lembrou que foi ali no “Cinco Pontas”, que em vários momentos 

os patriotas desejosos pela liberdade de sua nação foram massacrados pelo governo 

português, por isso deduzia que “naquele baile haviam os portugueses de estarem a rir 

como doidos, recordando-se dos tempos em que os Memes e os Onsas levavam esse pobre 

povo brasileiro a palmatória, e a xicote”322. 

 O texto de O Tribuno estimulava os recifenses à ação e dizia que “a algazarra e 

insolência da galegada poderiam vir abaixo diante da disposição dos “cabras” de lhes 

cobrarem satisfações no tapa”323. Os relatos associavam distinções étnicas com 

nacionalidade e alimentavam mais tensões entre a população nativa e a estrangeira324. 

No dia oito de setembro ainda ocorreram agitações remanescente do dia anterior, 

mas a maior de todas elas ocorreu no dia trinta de setembro, quando no bairro de São José 

os manifestantes enfrentaram a polícia e a Guarda Nacional. “Independente da chegada 

dos navios, da festa e do pau cantar nos dias sete e trinta de setembro, pelo que se lia no 

jornal O Tribuno, queixas e denúncias contra os portugueses estavam mesmo na ordem 

do dia no Recife, tal e qual nos tempos da Praieira”325. 

Castro Alves dedicou um poema em favor do povo, devido a violência do meeting 

do dia trinta de setembro, “A praça é do povo como o céu é do Condor”, disse ele em um 

dos seus mais conhecidos versos326. O título dizia “‘O Povo ao Poder’. Democracia. 

                                                           
321 O Tribuno, nº 2. Recife, 7 de setembro de 1866, p. 3. (HDB). 
322 Idem, nº 3, Recife, 11 de setembro de 1866, p. 3. (HDB). 
323 ROSAS, Suzana Cavani. 2009, p. 4. 
324 Idem. 
325 Idem. 
326 O Tribuno. Recife, 18 de dezembro de 1866. Apud. ROSAS, 2009, p. 8. 
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Democracia. Democracia”327e fazia uma apologia a liberdade de reunião, que era 

“espesinhada naquele momento pelas patas de cavalo dos energúmenos da polícia”328. 

Castro Alves entoou aquele canto em protesto às arbitrariedades e reivindicou para o 

povo, o direito à praça, ou seja, o direito à livre expressão. 

A praça! A praça é do povo 

Como o céu é do condor 

É o antro onde a liberdade 

Cria águias em seu calor. 

Senhor!... pois quereis a praça? 

Desgraçada a populaça 

Só tem a rua de seu... 

Ninguém vos rouba os castelos 

Tendes palácios tão belos... 

Deixai a terra ao Anteu. 

O Tribuno também noticiou muitas queixas contra os portugueses residentes no 

Recife, em uma delas descreveu o “modelo dos maridos galegos” e disse que uma 

brasileira levou uma surra do seu esposo lusitano. E avançou: “continuem as brasileiras a 

casarem-se com os Galegos, já que são bastante sem vergonha para se abaterem diante de 

corja tão vil e detestável”329.  Outra questão abordada pelo O Tribuno e que também 

revelou elementos de antilusitanismo foi a abolição e a Guerra do Paraguai. 

 Borges da Fonseca e Affonso de Albuquerque criticavam as autoridades por 

despacharem para o front da Guerra do Paraguai, apenas a população livre pobre e 

arregimentar os escravos com promessas de liberdade, enquanto por outro lado poupavam 

aos portugueses, até mesmo àqueles que já eram naturalizados, “daquela carnificina”, 

bem como os “fidalgos de Pernambuco”330. 

… só deve ser voluntário o povo; esses cabras, como aos 

brasileiros pobres chama os galegos? Vamos nós outros filhos do 

povo morrer para os fidalgos de mãos dadas com os galegos 

prostituírem nossas mulheres, nossas filhas, nossas irmãs, nossas 

primas, nossos parentes! É grande muito grande o escândalo!331 

   E dizia ainda que a “guerra nos tem dizimados atrozmente para que os portugueses 

descansem”332. 

Toda essa discussão fez parte do processo da formação identitária da nação 

                                                           
327 HADDAD, 1953, p. 221. 
328 Idem. 
329 O Tribuno. Recife, 25 de março de 1867. Apud. ROSAS, 2009, p. 5. 
330 Idem. Recife, 17 de outubro de 1867. Apud. ROSAS, 2009, p. 9. 
331 Idem, nº 30. Recife, 3 de dezembro de 1866, p. 4. (HDB). 
332 O Tribuno, nº 37. Recife, 20 de dezembro de 1866, p. 1. (HDB). 
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brasileira, no qual as rivalidades nacionais e até raciais sempre eclodiam (na Pedrosada e 

na Praieira também ocorreram esses enfrentamentos). A busca por um espaço para 

vivenciar a liberdade desencadeou a xenofobia e os conflitos sociais e, apesar das variadas 

motivações, o cerne da questão estimuladora dos conflitos se centrava no mercado de 

trabalho e na luta pela sobrevivência333. 

 A imprensa, conforme sua orientação, publicou o número de adesão aos mettings: 

os simpatizantes da causa falaram de 300, 400 e até 1.200 pessoas reunidas, enquanto os 

inimigos reduziram ao extremo estas cifras. Na análise de Rosas é provável que as 

reuniões tivessem um grande ajuntamento de pessoas, como decorreu na década de 1840, 

ainda que não assumissem a dimensão social dos tempos da Praieira: “Uma briga 

individual, por exemplo, envolvendo um português e um brasileiro, não evolui para um 

Mata-Marinheiro … E a chegada de navios de guerra portugueses, tão alardeada, não fez 

a capital explodir em quebra-quebras e espancamentos334”, apenas decorreu o embate 

entre os manifestantes e as autoridades policiais. 

 Em 1872 decorreu outra manifestação com marcas de antilusitanismo em 

Pernambuco.  Desta vez, o núcleo dela foi em Goiana, a segunda cidade mais importante 

de Pernambuco à época, principal centro produtor de cana-de-açúcar da Mata Norte e 

entreposto comercial que dominava essa região335.  

Em 25 de maio de 1871, D. Pedro II visitou a Europa com uma comitiva de 15 

pessoas e realizou uma excursão pelo Velho Mundo. Conforme Paulo Cavalcanti, a 

viagem por terra lusitana trouxe uma amarga decepção ao Imperador, pois D. Pedro II foi 

atacado pelas críticas dos jovens escritores Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. Ambos, 

diretores da revista mensal “As Farpas”336, que divulgaram inúmeras críticas em tom de 

pilhérias sobre a estadia do Imperador na Europa. Ao retornar da Europa, D. Pedro II 

passou pelo Recife com sua comitiva e ali se deparou com a publicação de várias críticas, 

em forma de poemas, publicadas pela imprensa antimonárquica. 

Movido pela empolgação, o pernambucano republicano Manuel Rodrigues 

Pinheiro, sem a devida autorização dos proprietários da revista As Farpas, reproduziu-a 

                                                           
333 RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos antilusitanos no 

Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Relume Dumará: FARPEJ, 2002. 
334 ROSAS, 2009, p. 8. 
335 ARRAIS, Raimundo. O pântano e o riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. 

São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004, p. 191. 
336  As Farpas segundo o próprio Eça de Queiroz era um “jornal de luta, jornal mordente, cruel, incisivo, 

cortante e, sobretudo, jornal revolucionário”. Carta de Eça ao poeta João Penha, Apud. CAVALCANTI, 

Paulo. 1983, p. 36. 



 

121 

121 

literalmente no Jornal do Recife com o seguinte título: “Crônica Mensal da Política, das 

Letras e dos Costumes”, plagiando o tema original da revista portuguesa337, 

posteriormente foi denominado Os Farpões338. Ao saber do plágio, Eça de Queiroz 

produziu críticas ferrenhas contra o plagiador e em meio “as brincadeiras de mau gosto”, 

os leitores da revista As Farpas em Pernambuco reacenderam a chama do antilusitanismo 

e novamente ecoou o grito de mata-mata marinheiro em Pernambuco. A imprensa 

pernambucana se posicionou contra as pilhérias de Eça e Ortigão e chamou a atenção para 

a inconveniência de se tocar em feridas já cicatrizadas. Tais polêmicas assumiram 

proporções violentas em Goiana. 

A cidade de Goiana possuía cerca de trinta mil habitantes, dos quais mais de cinco 

mil residiam na cidade e constituíam uma população variada de comerciantes, 

empregados de lojas, alfaiates, ferreiros, caldeireiros, sapateiros, marceneiros e 

funcionários públicos, dentre os quais estavam presentes 50 portugueses e 20 italianos.  

Os portugueses se entregavam, preferencialmente, às atividades urbanas e possuíam os 

mais prósperos estabelecimentos comerciais daquela cidade: lojas de tecidos, armazéns 

de secos e molhados, eram também os principais concorrentes dos nacionais, os quais 

tentavam sob todas as formas quebrar o monopólio português no comércio a retalho, 

porém sem resultados favoráveis. 

No final do mês de julho de 1872 o antagonismo entre os portugueses, apelidados 

de galegos, e os goianenses, denominados de amarelos, resultou em grave agitação, 

batizada com ironia por Aurélio Domingues, neto de um português, como “Patriotada”339  

que foi o resultado das “gaiatices” de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão contra o 

imperador do Brasil D. Pedro II. 

Por causa desse conflito, diariamente foram publicados e distribuídos versinhos e 

quadras populares, tanto contra a imagem dos portugueses quanto dos nacionais. Num 

desses os goianenses recitavam: “Marinheiros, pé de chumbo/ Calcanhar de frigideira, / 

Quem te deu a ousadia/ De casar com brasileira?”340. Respondendo-lhes disseram os 

portugueses: “Prá que secretos misteres/ Patriota brasileiro/ Dás as filhas por mulheres/ 

                                                           
337 Ibidem, pp. 65, 66. 
338 CÔRREA, José Soares Pinto. Os Farpões ou Os Bandarilheiros de Portugal – Resposta cabal aos Srs. 

Ramalho Ortigão e Eça de Queiroz autores das Farpas ou Fastos da peregrinação do S. M. o Imperador 

do Brazil pelo reino de Portugal. Recife, Typografhia Commercial de Geraldo H. de Miranda, Rua Estreita 

do Rosario, n. 12, 1872. 
339 CAVALCANTI, Paulo. Eça de Queiroz: agitador no Brasil. Recife: Editora Guararapes, 1983; 

ARRAIS, Raimundo. 2004. 
340 Ibidem. 



 

122 

122 

Ao burro do marinheiro?”341 

As trocas de insultos resultaram no movimento social ocorrido em Goiana. “A 

verdade, porém, é que foi o sentimento antilusitano, espicaçado pelos insultos, das 

Farpas, o centro das manifestações dos goianenses...”342. E foi após um jantar, em se que 

reuniram “os fogosos nacionalistas” de Goiana, no dia 30 de julho de 1872, que aconteceu 

um desfile ao som de música, de frenéticos discursos e de canções guerreiras, mas por já 

estar o comércio fechado, não puderam atacar aos portugueses. Contudo, no dia seguinte, 

logo ao alvorecer, retornaram armados de quiri e cipó-pau e atacaram aos portugueses, os 

quais fecharam seus comércios. E foram tiros, garrafadas, espancamentos em várias 

partes da cidade, tudo quase sempre à noite e de surpresa343. A violência contra os 

portugueses foi tamanha que muitos buscaram refúgio em casa de amigos brasileiros, 

outros se trancaram em seus armazéns de secos e molhados e lá ficaram sob a proteção 

de suas portas; alguns se refugiaram nos canaviais e outros buscaram asilos nas igrejas e 

conventos. O mata-mata evoluiu em direção a todos os estrangeiros e um grupo de italiano 

estabelecido naquela cidade também foi atingido. 

A repercussão de tais acontecimentos foi imediata em todo Império e os jornais 

divulgaram os pormenores dos relatos de violência. O Diário de Pernambuco tomou 

partido pelos portugueses; em contrapartida, O Democrata e o Comércio a Retalho se 

posicionaram a favor dos goianenses, pois eram porta-vozes dos patriotas contra o 

predomínio português no comércio interno. Esses jornais muitas vezes exageravam na 

descrição dos acontecimentos e transformavam a quem queriam, ou em herói ou em 

bandido.  O Governo mandou processar os patriotas e a repercussão desse ato gerou 

indisposição contra os portugueses em toda a província de Pernambuco. A violência 

gerada pela duração dos acontecimentos levou a que alguns grandes comerciantes 

portugueses deixassem Goiana definitivamente; outros se afastaram da cidade e 

retornaram para ela após o restabelecimento da ordem. Essa saída não foi positiva para 

os goianenses, pois os comerciantes portugueses levaram consigo todo o seu patrimônio 

e isso fragilizou a economia daquela cidade. 

A conclusão do inquérito sobre a Patriotada veio a calhar com os preparativos do 

primeiro cinquentenário da Independência do Brasil, a data aqueceu ainda mais o 

sentimento nacionalista e levou à rearticulação das ações dos patriotas em Goiana e em 

                                                           
341 Ibidem. 
342 CAVALCANTI, Paulo. 1983, p. 148. 
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Recife. O cônsul português, sabedor dos planos dos patriotas, denunciou ao Governo a 

conspiração, a qual já havia alcançado o município de Rio Formoso, na freguesia de Una. 

Tropas de linha ocuparam Goiana e foi enviado um reforço militar à Una e para controlar 

os ânimos no Recife, o governo suspendeu o desfile cívico do Sete de Setembro e 

convidou a oficialidade para comemorar a data no interior do Palácio do Governo. Assim, 

a estratégia foi abortada e evitada mais violências contra os portugueses residentes na 

cidade.  

Os ânimos contra o predomínio português no comércio interno, levou o jornalista 

Romualdo Alves de Oliveira a fazer um levantamento de quantas casas de comércio a 

retalho existiam em Pernambuco e ele contabilizou mais de dez mil delas em mãos de 

estrangeiros em 1873. No Recife, o número excedia os quatro mil e os portugueses 

representavam a maioria dos proprietários. Romualdo era um ardente republicano e em 

1871 publicou o livro “O Povo”, em que criticou a submissão da Monarquia aos interesses 

dos comerciantes portugueses. Romualdo Alves saiu em defesa dos goianenses e se 

pronunciou contra as publicações que classificavam aos goianenses, e por tabela aos 

brasileiros, como “selvagens e canibais”. 

“Natural de Goyanna, não posso deixar de dizer o que entendo em defesa do lugar 

onde pela primeira vez vi a luz”344. Os habitantes de Goiana como bons hospitaleiros, por 

sua moralidade nunca agiriam barbaramente, Romualdo Alves não negou a existência de 

excessos, mas salientou que as coisas que deram lugar aos fatos deveriam ser verificadas, 

pois os insultos das publicações de Portugal foram bem explorados como uma mina de 

combustível. Apesar dos fatos, classificarem os goianenses como canibais e selvagens era 

contraditório, disse o jornalista: 

Antes de chamar-se canibais aos Goyannistas, e aos brasileiros 

em geral, como chamam os Srs. Eça Loureiro e Ramalho 

escritores portuguezes, é preciso não esquecer os fatos da 

civilização europeia que desde muitos séculos ali se dão e agora 

na guerra franco-prussiana se deram. 

As conquistas dos portuguezes no Brasil, Índia, das cruzadas, as 

Inquisições e outras, são provas robustíssimas de não poderem 

falar dos brasileiros, que ainda não procederam nem ao menos 

com arremedo da decantada civilização europeias em algumas 

épocas345. 

Diante dessa situação o cônsul de Portugal também se pronunciou e pediu a 
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intervenção do Governo nas ações de violência de brasileiros contra os súditos 

portugueses, que estava sendo estimulada por uma Proclamação, o cônsul pediu a garantia 

dos direitos dos portugueses ali residentes346 e solicitou as providências contra um 

espancamento de um súdito português na Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande 

no Recife347. 

Diferente de outras províncias, que somente iniciaram a campanha em favor da 

República após a divulgação do Manifesto Republicano de 1870, Pernambuco desde as 

décadas de 1850 já contava com um bom número de jornais e núcleos republicanos. A 

ala radical do Movimento Praieiro fazia parte desse núcleo; ex-praieiros, como Antonio 

Borges da Fonseca e Affonso de Albuquerque Mello foram peças importantes nessa 

campanha. Mello era um forte propagandista e, em 1864, denunciou o regime monárquico 

no livro “A liberdade no Brasil, seu nascimento, vida, morte e sepultura”, condenava 

também a “corrupção, fraude eleitoral, a política econômica que favorecia interesses 

estrangeiros, especialmente portugueses, e o estado de miséria em que vivia a maioria dos 

brasileiros”348.  

Dentre as reivindicações feitas pelos republicanos uma interessa, por revelar a 

continuidade entre o movimento republicano da década de 1870 e o movimento praieiro 

do final de 1840: o lusofobismo. Marc Jay Hoffnagel sobre essa discussão diz que, 

Como os praieiros, os republicanos se vestiram do manto do 

lusofobismo. Acusando os comerciantes portugueses radicados 

no Recife de especular no preço de gêneros alimentícios, explorar 

o preço dos aluguéis e monopolizar os empregos nas firmas 

comerciais, republicanos insistiam que o comércio a retalho seja 

restrito aos brasileiros349. 

  Acrescenta também o historiador que os republicanos exigiram, através de 

petições encaminhadas à Assembleia Provincial, que fosse criado um imposto especial 

contra os estabelecimentos dos portugueses que se recusassem a empregar aos nacionais 

como caixeiros, além de sugerir que a imigração portuguesa se direcionasse ao campo, 

para que o imigrante luso ganhasse sua vida como trabalhador agrícola350.  De maneira 

geral, apesar de encontrarmos diferenciações nas motivações iniciais e/ou nos interesses 

                                                           
346 Ofício encaminhado ao Presidente da Província pelo Consulado de Portugal no Recife, em 9 de outubro 

de 1875. (APEJE) 
347 Idem, 
348 HOFFNAGEL, Marc Jay.  Rumos do Republicanismo em Pernambuco. In. SILVA, Leonardo Dantas 

(org.).  A República em Pernambuco. Recife: Fundaj, Ed. Massangana, 1990, (pp. 158- 179), p. 160. 
349 Idem, p.166 
350 Ibidem. 
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dos envolvidos, os discursos e os movimentos antilusitanos do século XIX se respaldaram 

na queixa contra a hegemonia comercial dos portugueses. 

Em abril de 1931 ocorreu um evento que marcou mais uma manifestação 

antilusitana na capital pernambucana351, denominado por Cavalcanti como um “mata-

marinheiro”352. 

O governo de Getúlio Vargas, 1930-1945, foi polêmico e marcado por medidas 

que atingiram os imigrantes no Brasil. Em 12 de dezembro de 1930 entrou em validade o 

Decreto nº 19.482, o qual ficou conhecido como a “Lei do Dois Terços”353, pois limitava 

“a entrada, no território nacional, de passageiros estrangeiros de terceira classe, dispõe 

sobre a localização e amparo de trabalhadores nacionais, e dá outras providências”. O 

artigo terceiro especificava que: 

Art. 3º Todos os indivíduos, empresas, associações, companhias 

e firmas comerciais, que explorem, ou não, concessões do 

Governo federal ou dos Governos estaduais e municipais, ou que, 

com esses Governos contratem quaisquer fornecimentos, 

serviços ou obras, ficam obrigadas a demonstrar perante o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de 

noventa dias, contados da data da publicação do presente decreto, 

que ocupam, entre os seus empregados, de todas as categorias, 

dois terços, pelo menos, de brasileiros natos. 

Parágrafo único. Somente na falta, de brasileiros natos, e para 

serviços rigorosamente técnicos, a juizo do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, poderá ser alterada aquela 

proporção, admitindo-se, neste caso, brasileiros naturalizados, 

em primeiro lugar, e, depois, os estrangeiros354. 

Esta lei atingiu principalmente àquelas empresas que eram marcadas pela mão-

de-obra estrangeira. E foi devido a ela que aconteceu novamente um conflito de cunho 

antilusitano no Recife em início do mês de abril de 1931. 

Se até a Primeira Guerra Mundial a imigração era bem vista, após a mesma ao 

                                                           
351 FERRAZ, 2014. 
352 Somente Paulo Cavalcanti enquadrou as manifestações sob a denominação de “Mata-Marinheiro”, a 

imprensa denunciou-as como sendo ou uma manifestação nativista ou como uam disputa comercial. 
353 Decreto nº 19.482, de 12 de Dezembro de 1930. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19482-12-dezembro-1930-503018-

publicacaooriginal-1-pe.html 
354 Ibidem. Vários estudos apontam que a partir da década de 30, o governo Vargas implantou medidas 

políticas imigratórias seletivas e restricionistas com base nos modelos estrangeiros de eugenia que visavam 

ao aprimoramento da raça brasileira. Veja-se: ALMEIDA, M. das Graças A. A. A Construção da Verdade 

Autoritária. SP: Humanitas, 2001 &  A Verdade Autoritária: Discurso, Censura e Autoritarismo  no Estado 

Novo Varguista (pp. 277-288). In. TORGAL, Luís Reis e PAULO, Heloísa (org.). Estados autoritários e 

totalitários e suas representações. Coimbra. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2008. KOIFMAN. 

Imigrante ideal: O ministério da justiça e a entrada de estrangeiros no Brasil (1941-1945). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012.  CARNEIRO, M. Luiza Tucci. O Anti-Semitismo Na Era Vargas – fantasmas 

de uma geração (1930-1945). SP: Brasiliense, 1988. 
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Brasil já não interessava a vinda de imigrantes não qualificados e pobres, os quais 

afetavam aos nacionais ao pôr à disposição uma mão-de-obra mais barata355. 

Em fins do século XIX e início do século XX, teve lugar a imigração subsidiada 

pelo Estado e nesta etapa chegaram grupos mais humildes com baixo grau de instrução 

no Brasil, os quais quando não se inseriam no mercado de trabalho iam em busca de 

abrigo às portas das instituições beneficentes e assistenciais356. O processo de imigração 

que ocorreu, principalmente entre a primeira metade do século XIX e a primeira metade 

do século XX no Brasil, resultou em muitas mudanças socioeconômicas.  

Cerca de 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 

1887 e 1930. O período 1887 a 1914 concentrou o maior número, 

com a cifra aproximada de 2,74 milhões, cerca de 72% total. Esta 

concentração se explica, entre outros fatores pela demanda de 

força de trabalho para lavoura de café naqueles anos. A Primeira 

Guerra Mundial reduziu muito o fluxo de imigrantes, mas após o 

conflito (1918) constatamos uma nova corrente imigratória que 

se prolonga até 1930. A partir de 1930, a crise mundial iniciada 

em 1929 e as mudanças políticas no Brasil e na Europa fizeram 

com que o ingresso de imigrantes como força de trabalho 

deixasse de ser significativo357. 

Getúlio Vargas358 ao assumir a presidência adotou uma política centrada na 

prerrogativa de organizar as relações entre capital e trabalho e uma de suas ações para a 

execução desta organização se respaldou no Decreto nº 19.482, que ficou conhecido como 

a “Lei do Dois Terços”, que elencava as seguintes considerações: 

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados 

Unidos do Brasil:  

Considerando que as condições financeiras em que a revolução 

encontrou o Brasil reclamam medidas de emergência, capazes de, 

melhorando a situação, permitir o prosseguimento da sua obra 

renovadora e reconstrutiva;   

Considerando que a situação econômica e a desorganização do 

trabalho reclamam a intervenção do Estado em favor dos 

trabalhadores;  

                                                           
355 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3a ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. p. 119. 
356 SCOTT, Ana Silvia Volpi. As duas faces da imigração portuguesa para o Brasil (décadas de 1820-

1930). Paper apresentado ao: Congreso de Historia Econômica de Zaragoza, 2001, pp. 24-26. 
357 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2006, p. 275. 
358 O Governo de Vargas ficou conhecido pela historiografia como “Era Vargas” e representou um 

rompimento dos pactos oligárquicos que predominaram durante a República Velha (1889-1930), 

instaurando um novo arranjo político, a partir de um projeto denominado de “modernização conservadora”. 

Getúlio Vargas chegou ao poder em outubro de 1930 e nele permaneceu por quinze anos, sucessivamente, 

como chefe do Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-1937) e por fim implantou 

o Estado-Novo (1937-1945). 
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Considerando que uma das mais prementes preocupações da 

sociedade é a situação de desemprego forçado de muitos 

trabalhadores, que, em grande número, afluíram para a Capital 

da República e para outras cidades principais, no anseio de obter 

ocupação, criando sérios embaraços à pública administração, que 

não tem meios prontos de acudir a tamanhas necessidades;  

Considerando que somente a assistência pelo trabalho é 

recomendada para situações dessa natureza, porquanto não vexa 

nem desmoraliza os socorros;  

Considerando, também, que uma das causas do desemprego se 

encontra na entrada desordenada de estrangeiros, que nem 

sempre trazem o concurso útil de quaisquer capacidades, mas 

frequentemente contribuem para aumento da desordem 

econômica e da insegurança social;  

Considerando, ainda, que os recursos financeiros ordinários não 

permitem ao Governo praticar, por si só, a aludida assistência;  

Considerando, mais, que, se em qualquer regime político se 

impõe o respeito ao princípio da solidariedade humana, corolário 

da interdependência de todos os membros de uma coletividade 

social, com maior vigor esse respeito se impõe no regime 

democrático: 

DECRETA: 

Art. 1º Fica, pelo prazo de um ano, a contar de 1 de janeiro de 

1931, limitada a entrada, no território nacional, de passageiros 

estrangeiros de terceira classe359. 

 

 A “Lei do Dois Terços” ou lei da nacionalização do trabalho, deixava claro que 

o percentual estabelecido deveria ser aplicado aos brasileiros de fato e não aos 

estrangeiros naturalizados, numa clara limitação da presença de pessoas de outras 

nacionalidades em quaisquer das empresas que funcionassem no país, além de controlar 

o quantitativo de entradas de estrangeiros de “terceira classe” no Brasil por um ano. A 

medida afetou diretamente a imigração, visto que naquele momento eram os passageiros 

de terceira classe os que representavam a imigração em massa que chegava ao Brasil. A 

lei abria exceção apenas para o passageiro de terceira classe já domiciliado no Brasil, ou 

para aqueles que tivessem como destino estabelecido o trabalho rural, a estes as 

autoridades podiam conceder o passaporte. 

b) quando se tratar de estrangeiros cuja vinda tiver sido solicitada 

pelos interventores federais ao Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio, por exclusiva necessidade dos serviços agrícolas ou 

atendendo aos "bilhetes de chamada" emitidas por parentes a 

famílias de agricultores com colocação certa360. 

 O decreto atingiu aos imigrantes portugueses que naquele momento definiam o 
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maior fluxo de entrada no Brasil. O ex-adido comercial português no Rio de Janeiro, José 

de Carvalho Neves, publicou uma carta aberta no Diário de Lisboa e disse que a Lei do 

Dois Terços “não trata maior fortuna nem maior glória ao Brasil e ofuscou, senão anulou, 

os efeitos de meio século de propaganda e as tradições da generosa hospitalidade e grande 

liberalidade que fazia o seu orgulho e o tornavam o país preferido” 361 dos imigrantes 

portugueses. 

Em meio a campanha para garantir os “dois terços” decorreu no Recife uma 

violenta manifestação que reavivou o antilusitanismo presente em muitas das histórias 

pernambucanas.  

O governo de Getúlio Vargas chegara ao poder através da “Revolução de 1930”, 

que tinha causado alguns enfrentamentos nas ruas de Recife entre civis e militares, o ano 

era de tensão e foi marcado pela “tragédia dos blindados”, um episódio decorrente da 

Revolução de 1930 e que resultou na morte de adeptos do governo Estácio Coimbra362. 

Os distúrbios populares de outubro de 1930 foram grandes e “foi o povo pernambucano, 

a população do Recife guiada por menos de cem revolucionários, civis idealistas e 

exaltados, que marcou este aspecto inapagável”363, um aspecto que Luiz Delgado diz não 

ser devidamente ressaltado364. 

 Ferraz chama a atenção para que se considere este clima de distúrbio que 

precedeu o denominado “último conflito antilusitano” no Recife, decorridos em 8 e 9 de 

abril de 1931, narrado aos pormenores pelo político, advogado e jornalista olindense 

Paulo Cavalcanti, que tinha na ocasião do evento 14 anos de idade, salientando que a 

visão de Cavalcanti “absorve o discurso do antilusitanismo da época e por isso deve ser 

ponderada, visto que o mesmo era um ator no processo por ele descrito”365. Entretanto, a 

sua narrativa traz à tona vários elementos importantes ao estudo sobre a permanência do 

antilusitanismo no Recife.  

Cavalcanti tratou os conflitos como um mata-marinheiro e ao expor as suas 

memórias sobre o comércio disse que “os grandes e afreguesados armazéns ‘a grosso e a 

varejo’, as padarias e pastelarias, as grandes lojas de ferragens, as bodegas e casas de 

                                                           
361 Apud. FERRAZ, 2014, p. 57. 
362 Para aprofundamento do tema veja-se: FERRAZ, 2014, pp. 55-83; SOBRINHO, Barbosa Lima. A 
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363 SILVA, Hélio.  O ciclo de Vargas. Vol. III: 1930 – A Revolução Traída, p. 297. Apud DELGADO, 

LUIZ. Gestos e vozes. Recife: Ed. Universitária 2009, p. 341. 
364 DELGADO, 2009. 
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pastos, os depósitos de carne ‘do Ceará’, de bacalhau, farinha e feijão mulatinho” 

[estavam] em mãos de portugueses”366.   Além disso, acrescentou: 

O grosso do comércio da capital pernambucana, sobretudo no 

setor de estivas e produtos alimentícios vindos de outras praças 

– bacalhau, arroz, farinha de trigo, charque, azeite de oliva, 

genericamente denominados ‘secos e molhados’ -, estava sob o 

controle dos portugueses, além das padarias e das torrefações de 

café367.  

   Como referido anteriormente, assim como no século XIX, também nesse período 

permanecia a preferência dos comerciantes portugueses em empregarem aos seus 

patrícios. Esse protecionismo ao ser “derrubado” pela “Lei do Dois Terços”, levou a 

população a retomar as disputas que se materializam naqueles conflitos. 

Os portugueses João Ferreira Miranda e José Frazão Teixeira eram proprietários 

da firma Teixeira Miranda & Cia., instalada no Recife há cerca de cinquenta anos368e 

adquiriram a torrefação do Café Guanabara, uns dias antes da primeira agitação que 

ocorreu na cidade do Recife. Ao assumirem aquela torrefação eles despediram alguns 

empregados brasileiros e por isso foram acusados do descumprimento da “Lei do Dois 

Terços”. Ambos os acusados, em resposta às críticas que sofreram, publicaram no Diario 

de Pernambuco uma defesa em favor da firma Teixeira Miranda & Cia. 

Essa bagatela é nada menos que ter despedido a nossa Firma, um 

empregado. Coisa tão comum, tão vulgar despedir-se um 

empregado!!! E qual a calúnia inventada ao redor deste fato? Que 

nossa casa está perseguindo os empregados brasileiros, quando 

na verdade estes constituem uma esmagadora maioria, estando as 

portas franqueadas ao público para perto o verificar369. 

Contra este esclarecimento foi publicado uma nota no Jornal do Recife que 

desmentia aos referidos senhores, pois não apenas um funcionário havia sido demitido, 

mas muitos370. 

Acusou-se também que aqueles portugueses destinavam os brasileiros aos 

serviços mais pesados, disponibilizando os melhores cargos aos seus conterrâneos. Um 

dia após a manifestação decorrida contra estes portugueses, eles se pronunciaram e 

divulgaram uma lista com os nomes dos empregados e seus respectivos cargos. E 

                                                           
366 CAVALCANTI, Paulo. O caso eu conto como o caso foi: da Coluna Prestes à Queda de Arraes: 

memórias. Recife: Editora Guararapes, 1980. p. 100. Apud. FERRAZ, 2014, p. 59. 
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esclareceram a situação sob sua ótica se dirigindo ao público: 

A Firma Teixeira Miranda e C&A 

Ao Público 

Já são de todos conhecidos os acontecimentos que se 

desenrolaram onte e ante-ontem nesta cidade, onde se espalhou a 

falsa versão de que teriamos sido os provocadores das 

hostilidades que se espalharam contra alguns estabelecimentos 

portugueses. 

Assim que rancorosos inimigos movidos por competições de 

interesse comercial, de há muitos dias nos vinham movendo uma 

violenta campanha, procurando nos afastar e incompatibilizar 

com aquilo que justamente mais procuramos e mais nos interessa 

que é o acolhimento e a simpatia da populaçao pernambucana. 

São duas as insidiosas acusações que nos fizeram: que tinhamos 

proferido uma frase injuriosa aos respeitáveis melindres 

brasileiros, que tinhamos despedido da nossa casa todos os 

empregados brasileiros. (…)371. 

 O Jornal Pequeno relatou que o ocorrido se deveu à maneira pouco cortez do 

negociante português, sócio da firma Teixeira Miranda & Cia., mas reprovou às ações 

dos populares, pois deveriam ter procurado os órgãos competentes para tratar das 

demissões372. 

Segundo os muitos dizeres sobre o fato, alega-se que a briga começou quando um 

freguês xingou um dos sócios da firma, o qual retrucou a dizer que “brasileiro só servia 

para puxar carroça”.  Paulo Cavalcanti diz ter sido o Sr. Teixeira o sócio a dar aquela 

resposta, a qual ao passar de boca em boca incendiou os ânimos dos nacionais e fez 

acordar “paixões adormecidas pelo tempo”373. 

 

                                                           
371 Diário de Pernambuco, nº 82. Recife, 11 de abril de 1931, p. 4; Jornal do Recife, nº 80. Recife, 11 de 

abril de 1931, p. 6. (HDB). 
372Jornal Pequeno, nº 80. Recife, 9 de abril de 1931, p.1. (HDB). 
373 CAVALCANTI, Paulo. O caso eu conto como o caso foi: da Coluna Prestes à Queda de Arraes: 

memórias. Recife: Editora Guararapes, 1980, p. 101. Apud. FERRAZ, 2014, p. 61. 
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Figura 6 - Café Guanabara, Recife. Jornal Pequeno, nº 80. 

 

 O Diário de Pernambuco narrou que logo de manhã se viu um aglutinar de pessoas 

na rua Direita, no bairro de Santo Antônio, que invadiram e atiraram garrafas e pedras 

contra o Café Guanabara. A Brigada Militar acabou por intervir e dois sargentos e um 

oficial expulsaram aqueles manifestantes do estabelecimento. A polícia para dispersar a 

multidão disparou alguns tiros, um dos quais atingiu a coxa direita de um jornaleiro de 
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18 anos de idade, a multidão então foi tomada pelo furor. Em meio a este cenário alguns 

soldados do exército içaram a bandeira do Brasil no prédio da firma Teixeira Miranda 

para conter a população enfurecida, atitude esta bastante significativa e que demonstra o 

caráter lusófobo daquele momento374. A bandeira era usada não somente para demonstrar 

o respeito dos portugueses pelo Brasil, mas também como uma arma simbólica, uma vez 

exercerem os símbolos um certo fascínio sobre o indivíduo375. Esperava-se tocar nos 

corações dos manifestantes com esse ato, para que onde as palavras e as ações não 

atuaram aquele símbolo agisse sobre os ânimos. 

A multidão seguiu para a fábrica de massas alimentícias Lasalvia, que pertencia à 

mesma empresa, invadindo-a destruíram tudo o que conseguiram nela. O delegado do 1º 

Distrito solicitou reforços para conter a multidão e aos poucos os ataques se 

generalizaram: “a Padaria Oriental, um estabelecimento de secos na rua da Concórdia, a 

padaria da firma Albano Ferreira Dias, no pátio do Terço, onde estragaram alguns 

utensílios, a Padaria Palmeira, na rua Padre Muniz, que teve estrago total, e também a 

Fábrica Caxias”376. As padarias eram ramos de atividades tipicamente português e por 

isso foram afetadas também. 

O bairro de Santo Antônio era o que possuía o maior número de casas comerciais 

de portugueses e era onde se localizava o Gabinete Português de Leitura também. A ideia 

de hastear a bandeira para invocar o respeito da multidão foi adotada por muitos 

comerciantes deste bairro também. 

A atitude de se içar um dos símbolos pátrios, representativo da 

nação brasileira, deixava claro tanto a percepção dos portugueses 

de que sua nacionalidade não era bem vista aos olhos dos 

manifestantes, como também que os lusitanos acreditavam que a 

bandeira brasileira poderia arrefecer os ânimos dos revoltosos. O 

pavilhão nacional possui um sentido profundo para o povo 

brasileiro. É necessário compreender que a construção desse 

símbolo se dá em um momento marcante da história nacional, a 

proclamação da República. O ato de se hastear uma bandeira traz 

à tona fortes sentimentos de cunho nacionalista e o desrespeito à 

flâmula é considerado uma ofensa de grande proporção. Não teria 

sido por acaso, então, que diversas casas lusitanas tenham 

tentando passar uma imagem favorável ao Brasil ao içar as 

bandeiras do país. Ainda que os resultados dessas ações tenham 

sido nulos, pois em nada influenciaram nas manifestações, não 

                                                           
374 FERRAZ, 2016, p. 62. 
375 ARRIÓN, Luiz Prates. Símbolos nacionais brasileiros. Revista de História, São Paulo, v. 51, n. 101, p. 

305-314, mar. 1975. ISSN 2316-9141. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/132908/128971>. Acesso em: 29 july 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1975.132908. 
376 FERRAZ, 2016, p. 63. 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/132908/128971
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1975.132908
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deixa de ser bastante representativo esse tipo de atitude partida 

dos portugueses. A despeito das tentativas lusitanas de 

abrandarem o lado português de suas lojas e mostrar-se como 

brasileiros, o sentimento antilusitano foi mais forte e as casas 

portuguesas não passaram incólumes377. 

O saldo do conflito, do dia 8 de abril, foi de duas mortes e várias pessoas feridas. 

Devido os ataques ao comércio de portugueses do bairro de Santo Antônio e São José, 

todo o comércio foi fechado nesse dia e, por precaução, os cafés e as pensões também 

encerraram, para evitar as reuniões entre os revoltosos. Na rua da Guia, soldados da 

polícia enfrentaram um grupo que passava no local e um sargento acabou por ferir com 

uma baioneta o operário João José de Mello, que foi encaminhado para o Hospital Pedro 

II. O sargento foi preso e levado para o quartel do Derby. Na rua Duque de Caxias a 

multidão avançou contra o estabelecimento de ferragens Armazém do Caboclo, da Firma 

Álvares de Carvalho & Cia., destruindo as vitrines e parte do mostruário378. Ao início da 

tarde um assassinato de um auxiliar do comércio reacendeu os ânimos dos revoltosos.  

Pelo que consta, este empregado ao retornar do almoço se deparou com a loja fechada e 

então se dirigiu para a sua casa, seguiu pela rua Duque de Caxias onde  encontrou policiais 

fazendo um cordão de isolamento e decidiu rompê-lo, motivo pelo qual foi atingido com 

um tiro que lhe foi fatal. O soldado que o executou foi desarmado e enviado à Brigada 

Militar. Desse evento decorreu grande inquietação e um cortejo foi feito com o caixão 

pela população379. 

No dia 9 de abril as casas comerciais abriram normalmente e a polícia fez a 

segurança dos estabelecimentos depredados no dia anterior. Mas, novamente pelas 10 

horas da manhã um ajuntamento se deu à rua Direita, em frente a firma Teixeira e 

Miranda, soltando-se gritos contra os portugueses e invadindo-se outra vez o Café 

Guanabara, o qual foi depredado e saqueado. Mesmo com a repressão policial, a multidão 

partiu rumo ao Mercado de São José e ali depredou o Armazém Alvorada. O comércio, 

pelo segundo dia consecutivo, fechou às portas por medo do que se sucedia. O movimento 

se espalhou pela rua da Penha, pátio do Carmo, rua da Praia e rua do Rangel, e o povo 

apedrejava os estabelecimentos portugueses por onde passava.  Na rua da Praia atingiram 

o Café São João e a mercearia do português Domingos Dias da Costa. 

Na tarde do dia 9 decorreu o enterro do empregado assassinado no dia anterior, 

                                                           
377 FERRAZ, 2014, p. 63. 
378 Idem, p. 64. 
379 Idem, p. 73. 
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que teve o funeral todo custeado pelo Estado. Paulo Cavalcanti disse que acompanhou 

aquele cortejo fúnebre e que a multidão que ali estava deu gritos de “Abaixo os 

portugueses!” e “Fora com os galegos!”380. 

Ainda houve o registro que naquele dia atiraram-se pedras numa padaria na 

estrada dos Remédios, no bairro de Afogados. Avisada, a polícia do 3º distrito pôs fim às 

depredações e prendeu os suspeitos. 

Ao fim do ocorrido a imprensa e os intelectuais se solidarizaram com os 

portugueses. Pois foi nas classes sociais menos privilegiadas que se reacendeu o 

sentimento antilusitano, visto ser nelas que se ocorriam as disputas entre os brasileiros e 

a mão-de-obra imigrante pelos postos de trabalhos nos ofícios menos especializados e 

com salários menores381. 

Em 19 de abril de 1931, o Jornal do Recife divulgou um artigo a lamentar o 

ocorrido, sob o título “Uma Injustiça Clamorosa”, deixou claro a sua opinião sobre 

aquelas manifestações: “Como se explora torpemente o louvável sentimento nativista de 

um povo para fins inconfessáveis de concorrência comercial”. A lamentar, disse ainda 

que: 

Tais fatos revestem um cunho de excepcional gravidade. Neles 

estão em jogo de um lado, o nobre e justo sentimento nativista do 

povo brasileiro, merecedor de absoluto respeito, e de outro, a 

estreita e tradicional amizade luso-brasileira, exposta assim tão 

brutalmente a exploração em tudo, e em tudo condenável382. 

No artigo, o redator mencionou que toda a informação era fruto de uma 

investigação, incluiu todo o histórico da firma Teixeira Miranda & Cia. e depois de 

explanar todos os fatos, concluiu que tudo decorrera do “nativismo não, 

concorrência…!”, discordando assim do Diário de Pernambuco e do Jornal Pequeno, 

que alegaram ser a manifestação fruto do nativismo.  

 Ao final do conflito foram mortas três pessoas, várias outras ficaram feridas e 

diversas lojas foram depredadas no centro da cidade do Recife, em um movimento que 

devido a uma desavença particular se transformou num levante generalizado, que se 

direcionou contra todos os lusitanos. Este foi o último evento em que o antilusitanismo 

se fez presente de forma declarada nas manifestações ocorridas em Pernambuco. 

 Fechou-se assim um ciclo de manifestações de caráter antilusitano, o qual esteve 

                                                           
380 CAVALCANTI, Paulo. 1980, p. 102. Apud. FERRAZ, 2014, p. 73. 
381 FERRAZ, 2014, p. 77. 
382 Jornal do Recife, nº 89. Recife, 19 de abril de 1931, p. 3. (HDB). 
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presente na história de Pernambuco, antes mesmo da Independência da nação brasileira. 

 E sobre a Independência do Brasil, alguns nativistas em Pernambuco, na década 

de 1860, negaram o Sete de Setembro e assim como os baianos exaltavam o Dois de Julho 

como o dia em que se selou a Independência da nação brasileira, eles chamaram para a 

Revolução Pernambucana e para Gervásio Pires o verdadeiro heroísmo e luta. 

O Sete de Setembro 

A maior de quantas mentiras se há pregado ao povo brasileiro, e 

a mais detestável logração de que esse bom e generoso povo há 

sido vítima, foi esse Sete de Setembro. 

Eramos independentes desde o princípio de 1821; já poucos 

portugueses existiam desde o Pará té a Bahia pelo esforço do 

verdadeiro patriarca da independência --- o magnífico 

GERVASIO PIRES FERREIRA. 

Quando começávamos a fluir o fruto da sábia política d’esse 

venerado brasileiro, então presidindo essa heroica província, --- 

o domínio do servilismo veio lançar-nos cadeias mais pesadas, 

que as de outr’ora. 

Os paulistas dão abrigo ao duque Pedro de Alcântara de Bragança 

e Bourbon, e com ele do alto do Ypiranga no dia 7 de Setembro 

de 1822 ousaram mentir ao mundo, dizendo que d’esse dia 

marcava a independência do Brasil. 

Já então Fidié, Luiz do Rego, e os outros governadores lusitanos 

das províncias do Maranhão, Ceará e Paraíba, não existiam, e por 

toda a parte governaram governos provisórios, --- lutando a 

Bahia contra Madeira. 

Desde esse dia fata, Pedro de Bragança, ao depois 1º imperador 

do Brasil, recolonizou esta terra, fazendo voltar a ela os 

portugueses que haviam foragido, para entregar-lhes todas as 

fontes de riqueza do país. 

A esse primeiro mentiroso castigou a nação enxotando-o do 

trono; não obstante o glorioso 7 de abril de 1831, inda se ousa 

proclamar dia nacional --- o 7 de Setembro. 

Estará longe o dia, em que a nação tome conta a quem continua 

a mentir. 

Esperemos. 

O dedo de Deus nos guia. 

   

   E por sua tradição de lutas “Pernambuco é no Brasil a audaz Leoa 

revolucionária”383, disse Jamil A. Haddad. 

   Ao refletir sobre as várias histórias dos movimentos sociais ocorridos em 

Pernambuco, percebe-se que o imigrante português, principalmente após a independência 

do Brasil, lidou sempre com o fantasma do antilusitanismo que o associava ao inimigo 

maior e principal responsável pela opressão dos brasileiros, apesar de se encontrarem 
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diferenças nas motivações iniciais e nos interesses dos envolvidos, os discursos e ações 

antilusitanas do século XIX se respaldaram na queixa contra a hegemonia comercial dos 

portugueses e da mesma forma alimentaram as agitações de 1931. 

E como veremos a seguir, a desconfiança e a antipatia direcionadas contra os 

portugueses, após a Independência, estimularam à organização do Gabinete Português de 

Leitura de Pernambuco em 1850, o qual, por sua vez, originou outras instituições 

portuguesas, dentre as quais o Hospital Português de Beneficência do Recife e a 

Sociedade Beneficente Monte Pio Portuguesa. 

2.2. Algumas Considerações. 

(…) Os portugueses constroem no estrangeiro, devido ao seu 

espírito progressista e a sua própria índole trabalhadora, uma 

obra imensa. Por falta, porém, de organização, de diretrizes 

políticas e morais, essa obra torna-se quase sempre dispersiva e 

muito menos útil a Portugal, do que deveria ser. E isso não pode 

continuar assim, sob pena de nos anularmos os ossos próprios 

esforços, por falta de solidariedade e de capacidade de 

organização, o que seria verdadeiramente lamentável. (…) 

O que tem havido é mais falta de iniciativa do que má vontade. 

Nós não somos indiferentes as causas e as ideias que nos 

interessam. Falta é muitas vezes, é quem nos fale, quem tome a 

dianteira dos empreendimentos que precisamos levar avante no 

interesse geral e com finalidades superiores. No Brasil, mas do 

que em qualquer parte do globo, a realização do Congresso dos 

Portugueses faz-se precisa necessária, urgente. Nós 

desenvolvemos aqui, no passado, uma ação que toca por vezes os 

domínios do impossível, e temos ainda hoje, um lugar destacado 

na obra da formação econômica e étnica do Brasil, que, aliado a 

comunidade da língua, a identidade de costumes e a amizade que 

nos liga aos brasileiros, torna favoráveis as condições para o 

lançamento de um projeto tendente a sobrelevar o nosso povo 

entre todos os demais384. 

 

Em 1929 um grupo de jornalistas do Pátria Portugueza decidiram organizar o 

Primeiro Congresso dos Portugueses do Brasil. A ideia foi logo aplaudida por muitos 

portugueses no Brasil e acolhida em Lisboa com simpatia, inclusive pelo escritor João de 

Barros385 que estava à frente do Projeto Portugal Maior. A Lusitania386 anunciou o evento 

                                                           
384 Lusitania, nº 10. Rio de Janeiro, 16 de junho de 1929, p. 1. (HDB). 
385 O Jornal, nº 2189. Rio de Janeiro, 14 de abril de 1929, p. 7. (HDB). 
386 A Lusitania foi uma revista que surgiu com o intuito de “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” Oliveira, Carla Mary da Silva. Saudades d’Além-Mar: a revista Lusitania e a 

imigração portuguesa no Rio de Janeiro (1929-1934). João Pessoa: Editora da UFPB, 2013, p. 21. A sua 

redação era a mesma do Pátria Portuguesa. 
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como reflexo das “Grandes ideias patrióticas” recebida por todos, sem distinção de cores 

políticas ou de condições sociais, pois seu objetivo era justamente a união entre todos os 

patrícios e a maior projeção e prestígio do nome de Portugal. Nas palavras dos próprios 

idealizadores do Congresso, não se pretendia trazer através do evento a realização de uma 

reunião platónica, de discussões estéreis e princípios visionários, mas aquela seria uma 

“assembleia de homens que se reúnem para tratar dos interesses da sua coletividade, 

debaixo de um ponto de vista objetivista e sensato”387, tanto para as coisas que se 

referissem à Colônia, quanto para as relações com o Brasil, sobre a qual se deveria buscar 

mais intimidade e praticidade. 

Para viabilizar o Congresso foi criada uma Comissão de Organização de onde foi 

eleita uma diretoria, além de ser composta outra comissão responsável por selecionar as 

teses que seriam apresentadas naquele Congresso.  Em dezembro de 1930, em audiência 

previamente marcada, a Comissão de Organização foi recebida no Palácio do Catete pelo 

presidente Getúlio Vargas, que aceitou o convite para assistir a abertura do Congresso e 

enviou representantes para o mesmo388. 

O Congresso foi apresentado como uma “grande reunião de portugueses, amigos 

do Brasil e apaixonados pela terra em que nasceram”389, nele se discutiriam os problemas 

relativos à vida da Colônia e ao prestígio de Portugal, além de se tratar mais objetivamente 

sobre uma “maior e mais útil aproximação luso-brasileira, num intercâmbio de ideias e 

interesses que prepare as duas nações para a defesa da Raça e para a imposição da 

Língua”390.  

A Carta Orgânica enfatizava a presença de uma multidão de portugueses 

espalhados pelo Brasil a viverem dispersos e “alheios de seus interesses, separados e 

desunidos por pequenas questões, ignorados muitas vezes, uns dos outros”391. Esses 

portugueses poderiam representar uma força de atuação econômica, de mútuo auxílio 

estimuladores da solidariedade e da cooperação com as coisas portuguesas, refletindo 

uma maior utilidade inclusive para o Brasil, mas ao contrário a dispersão resultava num 

trabalho sem organização, sem unidade e os lusos não percebiam que a uniformização 

                                                           
387 Diario de Notícia, nº 100. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1930, p. 8. (HDB). 
388 Jornal do Commercio, nº 295. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1930, p. 3. (HDB). 
389 Idem, 
390 Idem, 
391 Jornal do Commercio, nº 106. Rio de janeiro, 4 e 5 de maio de 1931, p. 5. (HDB). 



 

138 

138 

dos seus trabalhos os fariam levantar uma obra “mil vezes maior, visando ao mesmo 

tempo a grandeza do Brasil, o bem estar dos portugueses e o renome de Portugal”.392 

Sem a pretensão de um maior aprofundamento no estudo deste Congresso, visto 

que os elementos de discussões por ele apresentados resultariam numa outra tese, importa 

situar que este foi um período permeado pelas discussões sobre a constituição da “raça 

brasileira”, controvérsias provenientes do século XIX, em que várias pseudoteorias 

pregavam o “branqueamento da raça”, destacando-se Sílvio Romero devido à sua 

aproximação ao GPL-RJ em 1890, onde ele falou que o povo português era o “melhor 

elemento” para a valorização da “raça” brasileira. O discurso de apresentação do 

Congresso pode ser traduzido como uma possível “reivindicação” do lugar dos 

portugueses na composição da nação brasileira, fazendo-se uso de um argumento baseado 

na supremacia e defesa dos elementos lusitanos (principalmente a Língua oficial de 

Portugal, tendo sido reivindicado que a Comissão Organizadora do Congresso adotasse a 

ortografia oficial de Portugal, ao que o presidente da mesma respondeu que este era um 

assunto sem discussão, pois era dever dos congressistas adotar a língua do seu país393) 

presentes na sociedade brasileira. Decerto, que estes discursos necessitam de um estudo 

mais delineado. 

O Congresso foi marcado para ser iniciado no dia 1º de Dezembro, data 

significativa para os portugueses devido a Restauração da Independência de Portugal em 

1640, porém teve que ser transferido por causa da Revolução de 1930, sendo remarcado 

para ocorrer de 25 janeiro até 10 de fevereiro, mas devido a grande demanda de teses e 

outros serviços, o Congresso foi novamente adiado para o dia 3 de maio de 1931394, a data 

foi escolhida por representar a chegada dos portugueses à Terra de Santa Cruz, e encerrou 

no dia 16 de maio de 1931395. 

O espírito de euforia invadiu os corações portugueses, Nuno Simões convocou aos 

portugueses do Brasil para que transformassem àquele Congresso numa Escola de 

Sagres.396 No discurso de abertura, Humberto Taborda chamou à atenção para a data 

                                                           
392 Ibidem. 
393 Nesse Congresso também ocorreu uma esteve presente a crítica sobre a língua portuguesa falada no 

Brasil, considerada incorreta, devido as várias influências dos outros povos que influenciavam nas 

expressões e afastava o português da ortografia oficial de Portugal. 
394 Jornal do Commercio, nº 16. Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1931, p. 16; nº 105, 3 de maio de 1931, p. 

6. (HDB). 
395 As sessões de discussões ocorreram nas segundas, quartas e sextas-feiras até que se terminasse as 

discussões do Congresso. Assim as discussões iniciaram-se no dia 3 de maio de 1931, com oito sessões, 

encerradas em 16 de maio de 1931. 
396 Diario de Notícias, nº 266.  Rio de Janeiro, 6 de março de 1931, p. 8. (HDB). 
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solene em que o Congresso foi instalado, uma das datas mais notáveis das duas pátrias, 

Brasil e Portugal. Pois, nela se comemoravam os descobrimentos. 

E não querendo, embora,  incorrer na pecha de tantos oradores 

que, discorrendo acerca de casos presentes, se agarram a esse 

nosso passado glorioso e o invocam continuamente, num sonho 

perene de conquistas e descobrimentos, de caravelas e 

expedições de cruzadas e de bandeiras, a sombra das velas 

enfunadas em que sobressaia a nota escarlate da cruz dos 

templários e com os olhos voltados para a constelação do 

Cruzeiro, que é rota segura para esta terra bendita, que os nossos 

maiores descobriram e povoaram, e que ada hoje nós regamos 

com o suor do nosso trabalho e as lágrimas da nossa emoção 

contemplativa, - eu vejo  toda a significação dessa data e almejo  

na sua acertada escolha a certeza plena do êxito dos nossos 

empreendimentos e a vitória dos nosso ideais, para maior honra 

nossa, para o renome da nossa pátria e para melhor servimos à 

terra que nos acolhe e pela qual  estremecemos – o Brasil.397 

 

 

Figura 7 - Diario de Notícias, 4 de maio de 1931, nº 325, p. 1. Fonte: BNB. 

                                                           
397 Jornal do Commercio, nº 106. Rio de Janeiro, 4 e 5 de maio de 1931, p. 5. (HDB). 
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Várias teses foram discutidas no Congresso, as principais foram: “Os produtos 

portugueses de exportação”, de Victorino Moreira; “A propaganda de Portugal pela 

cinematografia”, de Frederico Rosa; “Os refratários ao serviço militar”, de Chrysostomo 

Cruz; “A industrialização da vinicultura portuguesa”, de Fernando A. Marques Pinto; “A 

assistência aos portugueses necessitados”, de Ilydio Nunes; “A imprensa portuguesa no 

estrangeiro”, de Joaquim Campos; “Instituto Português de Previdência”, de A. Gomes 

Barbosa; “Os portugueses da Nova Inglaterra”, de Frederico Rosa; “O problema de 

exportação dos nossos vinhos de mesa e os vinhos de baixa graduação”, de Tito de Souza 

Mello; “As Camaras Portuguesas de Comercio no estrangeiro”, de Fernando A. Marques 

Pinto; “ A unificação da Beneficências portuguesas do Brasil”, apresentada por diversas 

instituições beneficentes;  “A Federação das Associações Portuguesa do Brasil e a criação 

do Conselho Superior da Colonia”,  subscrita por quase todas as associações do Rio de 

Janeiro; e, “O teatro português no Brasil”, de Simões Coelho. 

O GPL-PE foi representado por Leandro Lopes de Oliveira que defendeu a tese 

sobre o “Intercâmbio entre os grêmios literários da Colônia”398, na qual propunha que, 

desde que se tivesse associado a alguma instituição literária portuguesa em qualquer parte 

do Brasil, fosse permitido ao associado usufruir de qualquer instituição literária 

portuguesa em qualquer localidade do Brasil, o que beneficiaria aos portugueses 

associados nas sociedades desse teor, além de demonstrar a reciprocidade da união 

fraterna entre estas instituições. 

O destaque neste estudo vai para a tese apresentada por Ilydio Nunes, presidente 

do Centro do Minho no Rio de Janeiro, visto que aborda uma questão que se enquadra 

perfeitamente naquela discussão que gerou a manifestação com marcas de antilusitanismo 

em Pernambuco, nos dias 8 e 9 de abril de 1931, tratou-se da tese sobre a “Assistência 

aos Portugueses Desvalidos”399. Esta tese chamou a atenção para a interdependência que 

existia na assistência aos desvalidos e a emigração, pois para se pensar sobre a assistência 

ao emigrante se fazia necessário a reflexão sobre a forma pela qual a emigração era 

realizada, analisando-se as suas causas primordiais para não cair em discursos vazios. 

Logo, a primeira medida seria a regularização da emigração. 

A tese fez uma análise sobre os vários aspectos da emigração, considerou os 

interesses do país de quem emigrava, bem como a nação receptora e apontou que nem 

                                                           
398  Jornal do Commercio, nº 110. Rio de Janeiro, 9 de maio de 1931, p. 3. (HDB) 
399 Diário de Notícias, nº 328. Rio de Janeiro, 7 de maio de 1931, p. 8. (HDB) 
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sempre os interesses de ambos coincidiam, “para o país que a fornece a questão está 

visceralmente ligada a toda a sua vida econômica, e no próprio ponto de vista da 

nacionalidade tem uma importância que não se pode disfarçar”400. Segundo o autor, a 

questão não se enquadrava na visão de Leon Say, que via a emigração como um mal, 

porque o mal estava apenas nas causas geradoras da emigração e em suas consequências, 

quando esta se dava sem a orientação e regularização do Estado. Também discordava da 

visão extravagante de Leroy Beaulieu que via a emigração como um manancial de 

benefícios, pois acreditava que a emigração era um fenómeno econômico e sociológico 

inevitável, porém corrigível e capaz de produzir benéficos resultados.  

Em resumo a tese considerava:  

1. Ser contra a liberdade individual reprimir a emigração, entretanto, a 

regularização dela deveria ocorrer para se corrigir os malefícios que ela apresentava, de 

maneira que ela se tornasse útil para “a sua Pátria, ao Brasil e a si próprio”401; 

2. A ordenação da emigração era necessária porque sua desorganização atraía 

grande número de “elementos indesejáveis, incapazes da realização daquela tríplice 

utilidade, é contraria aos interesses do Brasil e agrava os problemas de assistência dentro 

da Colônia, porque é essa emigração que fornece o maior contingente de desvalidos e 

repatriados”402. Evitar esse tipo de emigração era um dever para com o Brasil, ao mesmo 

tempo que era “meia solução do problema da assistência aos necessitados”403;  

3. Mas aos que já estavam em situação de desvalido, cabia ao Estado a sua 

repatriação, o governo deveria habilitar os seus representantes consulares para esse fim, 

elevando também o orçamento para isso;  

4. A Colônia deveria ser coesa no cumprimento de seu dever de solidariedade;  

5. A ação da Colônia e dos Consulados na proteção e repatriação dos desvalidos, 

deveria se dissolver em um organismo que assumisse todos os encargos e recebesse todas 

as contribuições, particulares e oficiais, que se destinassem para esse fim404.  

A preocupação se enquadra perfeitamente no contexto de discussões sobre a 

imigração no Brasil que resultou na “Lei do Dois Terços”405 e o projeto de tese demonstra 

                                                           
400 Ibidem. 
401 Diário de Notícias, nº 328. Rio de Janeiro, 7 de maio de 1931, p. 8. (HDB) 
402 Idem. 
403 Idem. 
404 Idem. 
405 Decreto nº 19.482, de 12 de dezembro de 1930. 
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uma das leituras representativa de uma parte da comunidade portuguesa no Brasil em 

relação a conjuntura vivenciada. 

Com este congresso entra-se num novo patamar de discussão sobre a presença dos 

portugueses no Brasil, suscitando a dicotomia democracia/totalitarismo e renovação do 

colonialismo406, tema que remetemos para os trabalhos de Heloísa Paulo nomeadamente 

a sua tese de doutoramento “Aqui também é Portugal»: a Colónia Portuguesa do Brasil e 

o Salazarismo” 407, em que ela traça a trajetória da adesão dos emigrantes ao salazarismo 

no Rio de Janeiro, para entender como se manifestou a presença ideológica do Estado 

Novo no meio da colônia portuguesa ali radicada, através dos veículos de comunicação e 

no “interior das malhas de relações estabelecidas entre a sociedade emigrante e o governo 

português”408. Heloísa Paulo também refere que nos primeiros anos da década de 1930, o 

Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro assumiu a defesa do novo regime 

salazarista e o Liceu Literário Português conferiu prêmios aos alunos mais aplicados, 

entre eles o Prêmio Marechal Carmona e Dr. Oliveira Salazar, sob o patrocínio de um dos 

beneméritos da instituição, além disso menciona que a Federação das Associações 

Portuguesas, criada em decorrência do Primeiro Congresso dos Portugueses do Brasil, 

assumiu relevante papel na divulgação do ideário salazarista no Brasil409. 

                                                           
406 Em 8 de julho de 1930 no Diario do Governo, nº 166, foi publicado “O Acto Colonial” pelo Ministério 

da Colônia, Decreto nº 18.570, o qual no título 1. “Garantias gerais”, reafirmava a soberania de Portugal 

sobre todas as colônias: “Portugal, diz-se aí, tem a função histórica e essencial de possuir, civilizar e 

colonizar domínios ultramarinos e de exercer a influência moral que lhe é adstrita pelo Padroado do 

Oriente.”  
407 PAULO, Heloísa. «Aqui também é Portugal»: a Colónia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo. Tese 

de Doutoramento, Universidade de Coimbra, 1997. 
408 Idem, p. 9. 
409 PAULO, Heloísa. «Aqui também é Portugal»: a Colónia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo, 

Coimbra: Quarteto, 2000, pp. 169, 172, 196. 
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Capítulo Terceiro 

 

 

E aqueles que depois de nós vierem  

veja o quanto se trabalhou por seu respeito; 

 porque eles para os outros assim sejam410. 

 

 

3. O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco: Redefinindo uma 

identidade étnica portuguesa. 

 

Quando Cambises quis fazer uma guerra aos Carthaginezes, os 

Fenícios que constituíam o grosso da força naval lhe declararam 

terminantemente que não serviriam contra os seus compatriotas; 

pelo que aquele príncipe se viu forçado a renunciar ao seu 

desígnio. De sua parte os Carthaginezes nunca se esqueceram 

donde haviam saído e a quem deviam a sua origem. Enviavam 

todos os anos, regularmente a Tyro um navio carregado de 

presentes, e faziam oferecer anualmente um sacrifício aos deuses 

tutelares do país, que consideravam também como seus 

protetores. E quando Tyro foi sitiada por Alexandre, os Tyrios 

para porem em segurança o que tinham de mais caro, enviaram a 

Carthago as suas mulheres e filhos, os quais foram ali recebidos 

e tratados, embora se achassem os Carthaginezes a braços com 

uma guerra terrível, com bondade e generosidade tais, como 

poder-se-ia esperar de pais e mães os mais ternos e opulentos. 

Estes sinais constantes de vivo e sincero reconhecimento, diz o 

sábio virtuoso Rollin, fazem mais honra a uma nação do que as 

maiores conquistas e as maiores gloriosas vitórias! 

Por que razão não vemos de uma vez estabelecida a mais 

completa fraternidade entre todos os indivíduos de duas nações 

mãe e filha? – Os governos, os governos, são os causadores de 

tudo! 

Felizmente a fraternização se há de ir consolidando pelos 

esforços individuais, e estabelecimentos como o gabinete de 

leitura de que vimos de falar são os mais próprios para romperem 

                                                           
410 Diario de Pernambuco. Recife, 26 de agosto de 1863, nº 194, p. 2. 
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cadeias formadas por prejuízos e rancores de longa data, 

alimentados por governos que vivem do ódio e da divisão411. 

A analogia exposta pelo discurso de comemoração do quarto aniversário do 

Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, GPL-PE, expressa bem o contexto de 

criação da instituição, a qual foi concebida pela unidade de um grupo de portugueses em 

meio às discordâncias e desavenças. A própria narrativa do sócio fundador João Vicente 

Martins, como se verá adiante, fez saber este fato.  O discurso contempla também o 

sentimento de orgulho e amor, um sentir que evocava tanto o amor dos portugueses por 

sua pátria, quanto o orgulho dos brasileiros por sua origem. Em meio aos questionamentos 

e as intrigas que separavam ambos os povos, o Gabinete Português de Leitura emergia 

como o símbolo da unidade, oriundo de esforços individuais e coletivos, confirmando o 

propósito de sua criação narrado pelo seu sócio fundador, o médico homeopata português 

João Vicente Martins. 

Como já referido no primeiro capítulo, João Vicente Martins saiu do Rio de 

Janeiro, em julho de 1850, com o propósito de visitar algumas províncias do Norte do 

Brasil para nelas firmar o “futuro da homeopatia”. Em Pernambuco ele esteve por três 

meses e contribuiu com a criação do GPL-PE. Chegou ao Recife ainda sob os rescaldos 

do antilusitanismo que tinha se materializado no Movimento Praieiro, e que levou alguns 

portugueses a emigrarem para Moçâmedes na África, uma opção sobre a qual Martins 

deixou clara a sua discordância, apesar de ter aproveitado a ocasião para enviar para 

aquela colônia a propaganda homeopática412. 

Ao olhar para “os seus Portugueses”413, residentes em Pernambuco, observou que 

muita falta lhes fazia um Gabinete de Leitura como o que havia na Corte, para permitir 

“meios mais fáceis de instrução, já para desviar de passatempos inúteis, ou até 

prejudiciais, e sabendo que já era de muitos o pensamento de imitar a corte”. Martins 

sugeriu aos seus patrícios que adotassem os Estatutos do Gabinete Português de Leitura 

do Rio de Janeiro414, sugestão acolhida e também criticada em artigos anônimos. Sem dar 

resposta diretas, Martins fez saber que as calúnias e as críticas não enfraqueceram àquela 

instituição, pelo contrário deu-lhes força, informando que ela abriria as suas portas no dia 

15 de agosto de 1851, em casa de Pedro Athaide Lobo Moscoso, cidadão brasileiro, o 

                                                           
411  O Liberal Pernambucano, nº 557.  Recife, 21 de agosto de 1854, p. 2. (HDB) 
412 “Entendi que, não obstante discordar eu da emigração para Mossamedes, devia aproveitar a ocasião para 

levar até lá a propaganda: e mandei livros e remédios homeopáticos para essa colonia”. Jornal do 

Commercio, nº 7. Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB) 
413 Por várias vezes Martins fes esta referência ao falar dos seus coterrâneos: “Meus portugueses”. 
414 Jornal do Commercio, nº 7. Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB) 
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qual compreendia perfeitamente “como os Brasileiros e os Portugueses são, e até o fim 

dos séculos vão continuar a ser, povos irmãos, pelo sangue, pelos costumes, pela 

linguagem, e, mais do que tudo, pelo amor a monarquia, e pela religião de seus pais”415. 

Pedro Moscoso era funcionário público e atuou como médico militar durante a 

Revolução Praieira, conforme narrou o homeopata Olegario Sabino Ludgero Pinho, ele 

se converteu à homeopatia durante aquela Revolução, acudindo com sucesso aos soldados 

entregues aos seus cuidados e, assim, tornara-se seu “irmão em crenças”. Sabino referiu-

se a esta Revolução como desastrosa, mas sem se importar com o lado político da mesma, 

disse que devia a ela a conversão à homeopatia de dois médicos, Moscoso e Borges da 

Fonseca, este último empregava a homeopatia entre os presos em Fernando de 

Noronha416. 

João Vicente Martins narrou todo o percurso de criação do Gabinete Português de 

Leitura: “Não foi sem dificuldade que a sociedade deste gabinete se estabeleceu”417; com 

enfrentamento de muitas oposições, das quais “as maiores dificuldades lhe opuseram 

alguns portugueses, do que nenhum brasileiro, pois para comprarmos, tudo quanto existe 

de um gabinete literário de Pernambuco, que não pode sustentar-se por falta de união de 

seus sócios”418. Também denunciou que muitos portugueses acostumados a fazer uso de 

“pobres moços que aqui vem das aldeias, ignorantes”, aproveitam-se de seus serviços por 

vários anos (dois, quatro ou até mais anos), os impedindo de estudarem, para assim os 

manterem sob os seus controles. A forma pela qual se contratava esses rapazes, 

impossibilitava-os de auferirem qualquer lucro e os endividava: “esses tais portugueses, 

que são de nome, e nenhum caráter de portugueses tem, esses tem posto obstáculos 

mais ou menos direto ao gabinete português de leitura, e há entre eles quem 

expressamente tem proibido a seus caixeiros de fazer parte desse gabinete”419. Mas, se 

não estivesse por partir os haveria de desmascarar, colocando-os “por uma eternidade no 

pelourinho da imprensa com seus nomes prenomes apelidos e alcunhas”420. 

A exposição de Martins descreve uma comunidade portuguesa bastante 

conflituosa. Entretanto, considerando-se que os pontos de vistas e escolhas quando 

compartilhados atraem não apenas elogios, mas também críticas e contestações, visto ser 

                                                           
415 Jornal do Commercio, nº 7. Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1851, p. 2. (HDB) 
416 O Medico do Povo em Pernambuco, nº 21. Recife, 2 de outubro de 1850, pp. 78, 79. (HDB) 
417 Idem, p. 83. 
418 Idem. 
419 Idem. (grifos meus) 
420 Idem. 
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a coletividade composta de seres diversos, compreende-se que ao se expor um 

posicionamento político numa situação em que quase tudo desembocava em discussões 

partidárias, invariavelmente as resistências e oposições se dilatariam. E Martins, sem 

esconder suas preferências políticas, contrariava a muitos com as suas ideias, inclusive as 

elites econômicas e intelectuais, cite-se como exemplo o slogan da propaganda 

homeopática “Caridades sem limites!... Ciência sem privilégios!...”, além da palavra de 

ordem: “Quero acabar com a Medicina oficial governativa”. As exposições de Martins 

eram frontais, geravam e alimentavam polêmicas. Sua forma de concepção, baseada na 

conjuntura em que se inseria, o fez definir quais eram os “portugueses de fato” e essa 

definição excluíu aqueles portugueses que não visualizaram o Gabinete com bons olhos. 

Este capítulo se constrói na observação da comunidade portuguesa em Pernambuco, 

representada neste estudo pelo Gabinete Português de Leitura, o qual desempenhou o 

papel de agente formalizador dos laços de pertença que definiram os elementos do “ser 

português”. 

3.1. Gabinete Português de Leitura em Pernambuco: “uma escola prática, 

espontânea, jacotista”. 

Um gabinete portuguez de leitura em Pernambuco  

Existe há doze anos no Rio de Janeiro um gabinete português  de 

leitura, criado por ações transmissíveis e sustentado por 

mensalidades dos acionistas, e de subscritores que desfrutam o 

uso dos livros, como os acionistas, porem nada possuem do 

capital, & C.(*) Isto é sabido em Pernambuco e eu só o descrevo 

para que seja imitado como exige a civilização, se os portugueses 

aqui estão como la, segundo eu creio, concordes e animados 

daqueles brios, que nunca em tempo algum portugueses 

desmentirão, de apresentar-se em toda parte dignos do nome que 

tem herdado e que vão legando.  

É uma verdade, que fora ridículo negar, que alguns, e não poucos, 

portugueses, que vem para o Brasil, trazem um bom cabedal de 

amor e hábito do trabalho, mas vem desprovidos de uma 

instrução literária, e esses mesmos não tardão em tomar, como 

podem alguma pequena instrução entre os companheiros de 

trabalho. E como por outro lado não são em número 

extraordinário os portugueses que vem para o Brasil possuindo 

instrução vastíssima; e como esses sejam de ordinário os que 

menos trabalhem para elevar até juntos de si os mais ignorantes; 

deu origem ao gabinete português de leitura, como uma escola 

prática, espontânea, jacotista (**).   

Os resultados dessa instituição foram: 1º sociabilidade mais 

desenvolvida e muito atenciosa e dócil pelas frequentes reuniões 

de sócios no gabinete para fins muito honestos e elevados, quais 

o estudo novo e o aperfeiçoamento das nações já adquiridas; 2º a 

emulação decente e nobre entre sócios, querendo cada qual sem 
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deprimir os outros equiparar-se aos melhores e por ventura 

excede-los á força de estudo e perseverança;3º a emancipação 

da inteligência, procurando cada qual instruir-se sem recorrer 

aos outros, e por emulação deixando de seguir os métodos 

vulgares, criando para si cada qual seu método mais fácil com o 

louvável fim de avantajar-se no desenvolvimento de sua 

inteligência, o mais precioso dom que Deus confere aos homens; 

4º o respeito com que estranhos, que há pouco tinham de os 

acusar de serem ignorantes ou poucos instruídos, os tratam já 

agora, respeito muito melhor merecido para homens que a si 

somente devem o seu engrandecimento intelectual e uma 

instrução superior, que lhes era vedada e conquistarão;  

5º finalmente, como remate o mais precioso a caridade com que 

de seu grêmio fizeram nascer a sociedade portuguesa de 

beneficência. Porque razão os portugueses de Pernambuco não 

hão de imitar os portugueses do Rio de Janeiro fundando um 

gabinete de leitura? Os que estiverem de acordo nestas ideais 

reúnam-se por subscrição, e se lhes mereço algum conceito, visto 

como tenho feito a diligencia de ser útil a meus patrícios, 

mandem-me entregar as listas que subscreverem; e quando 

excedam a duzentos os números dos subscritores para tão útil 

instituição reunir-nos-emos em sociedade, e debaixo da proteção 

das leis fundaremos um gabinete de leitura, que bem dirigido, 

como será por sem dúvida, pelas pessoas que para isso forem 

eleitas pela sociedade, em poucos anos rivalizará com o do Rio 

de Janeiro e poderá dar os mesmos resultados.  

Recife, Rua do Apollo n. 24, 4 de outubro de 1850. João Vicente 

Martins421. 

  

 Baseado num discurso que expunha o belo exemplo do Rio de Janeiro, onde o 

Gabinete Português de Leitura desempenhava uma função socializadora e benéfica, João 

Vicente Martins convocou a todos os portugueses residentes em Pernambuco para 

participarem da criação de uma instituição de igual teor. Aqueles portugueses que atraídos 

pelos benefícios elencados e identificados com os nobres resultados expostos por ele, 

deveriam se unir para a formação de um gabinete de leitura, símbolo de civilização que 

representaria e exaltaria os valores do “ser português”. Desse modo, em 3 de novembro 

de 1850, às 11 horas da manhã, os portugueses interessados compareceram à primeira 

reunião de instalação do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, presidida pelo 

cônsul de Portugal em Pernambuco, Joaquim José Alves Moreira. 

                                                           
421  O Médico do Povo de Pernambuco, nº 2. Recife, 5 de outubro de 1850, p 6. (*) “Já na Bahia existe 

outra sociedade análoga que vai dando os melhore resultados e enriquecem de dia para dia”. (**) “Jacotot 

foi um dos melhores amigos da humanidade, o qual estabeleceu em princípio, e provou com a prática e mil 

exemplos, que qualquer pai de família, pobre e ignorante, mas dotado de uma vontade, enérgica tanto 

quanto beneficente, pode ensinar ou fazer aprender a seus filhos, sem dispêndios nem mestres, a ler, a 

escrever, a contar, e a tudo mais que ele quiser, não obstante a sua completa ignorância e pobreza. Falaremos 

de Jacotot”. 
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O Gabinete tinha como finalidade “não apenas instruir a mocidade portuguesa422” 

que viesse à província de Pernambuco, mas também “e principalmente, para ter 

constantemente jornais e outras publicações que a tanta distância recordem sempre aos 

portugueses a sua pátria, e os instruam sobre o andamento de seus negócios internos e de 

suas relações com as potências estrangeiras”423. Determinou-se naquela reunião que os 

interessados em fazer parte da instituição deveriam comparecer às reuniões que 

ocorreriam aos domingos, até a definitiva instalação da sociedade. 

 Na primeira reunião, João Vicente Martins expôs os estatutos do Gabinete 

Português de Leitura do Rio de Janeiro para que fossem adotados, provisoriamente, em 

Pernambuco, publicou-os já adaptados ao GPL-PE, mas sem alterar em nada as suas 

disposições, quer as gerais quer as particulares, pois disse ser uma lei que dava bons 

resultados e, por isso, seria justo adotá-la integralmente, até que mais tarde fosse 

reformada de acordo com as necessidades que o novo Gabinete exigisse424. Lidos os 

Estatutos, foram aprovados sem debate e a seguir foi aclamada e eleita uma diretoria.425  

Pereira da Costa registrou nos Anais Pernambucanos426 a existência de um estatuto 

adotado em 15 de agosto de 1851 o qual foi contestado posteriormente, como se verá 

adiante. 

Conforme narrou a Polianteia Comemorativa do Cinquentenário do GPL-PE, a 

primeira Assembleia da instituição foi promovida pelo cônsul de Portugal em 

Pernambuco, Joaquim José Alves Moreira e seu chanceler Miguel José Alves, no Teatro 

Apolo em 15 de agosto de 1851427, nela compareceram mais de oitenta associados, os 

quais elegeram uma nova diretoria, que manteve a maioria dos dirigentes que compunham 

a diretoria escolhida em 3 de novembro do ano anterior. A partir de então, iniciou-se o 

recolhimento de livros para a biblioteca do Gabinete, muitos dos quais foram oferecidos 

pelos membros da diretoria e também por outras pessoas, sendo amoldados em “uma 

pequena e tosca estante de pinho”.428 Outra versão da história diz que antes da instalação 

                                                           
422 O Médico do Povo em Pernambuco. Recife, 23 de outubro de 1850, p. 26. (HDB) 
423 Idem. 
424 Idem. Recife, 2 de outubro de 1850, pp. 26- 28 e nº 8, pp. 29-31. 
425 Diretoria composta pelo: Dr. Joaquim Baptista Moreira, Presidente; Manoel Ignacio Pinheiro Junior, 

Vice-presidente; Miguel José Alves, 1º secretário; João Querino Aguiar, 2º secretário; Francisco João de 

Barros tesoureiro. 
426  PEREIRA DA COSTA. Anais Pernambucano, Vol. 10 p. 471. 
427 Polyantea comemorativa dos cinquenta anos do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. 1901, 

p. II. 
428 O Gabinete Portuguez de Leitura em Pernambuco – 1850 – 3 de novembro de 1900. Número especial. 

Imprensa Industrial Nery da Fonseca & Com. 
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uma Assembleia Geral foi convocada para o dia 20 de julho e nela foi eleita a nova 

diretoria, assunto que abordado mais a adiante429. 

O GPL-PE foi apresentado aos portugueses como lugar de evocação de memórias, 

em que a instrução tinha como principal meta o não esquecimento da sua origem. Era um 

lugar que se pretendia identitário, relacional e histórico430, ou seja, um lugar imbuído de 

sentidos. No momento de sua criação, João Vicente Martins apresentou o Gabinete à 

sociedade pernambucana, através de um discurso que considerava todos os pormenores 

que a comunidade portuguesa vivia naquela Província: 

Gabinete Português de Leitura em Pernambuco 

Sob o auspício da divina providência! Está fundado em Pernambuco 

um Gabinete Português de Leitura, conforme o plano e estatutos do 

Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. (…) Continuam a 

ser inscritos como acionistas fundadores, todos os portugueses que o 

quiserem ser. (...) Honra aos portugueses residentes em Pernambuco 

pela unidade de pensamento e de vontade que os liga, sempre que 

lhes oferece ocasião de mostrar-se dignos da nação briosa a que 

pertencem, e desta generosa nação irmã sua, que lhes dá franca 

hospitalidade em troco de hospitalidade, também tão franca e tão 

generosa, que em Portugal recebem os filhos do Brasil. Possa a 

instituição do Gabinete Português de Leitura em Pernambuco ser 

uma demonstração bem clara dos sentimentos de fraternal 

amizade que unem os portugueses com os brasileiros, que de seus 

bens adquiridos á custa de tantas fadigas façam ricos patrimônios a 

seus filhos que aqui tenham, brasileiros, e nesta hospitaleira, que lhe 

de seus filhos e de suas esposas e de seus irmãos, estabeleçam e 

mantenham à custa de seus cabedais, muitas instituições como este 

Gabinete, pacíficas, morigeradoras e outras caridades (...) 

Eu me congratulo com meus portugueses residentes em Pernambuco 

por haverem de tão boa vontade e com tanto acerto fundado o 

Gabinete Português de Leitura. Eu me congratulo igualmente com os 

Srs. Pernambucanos porque recebem desta associação de 

portugueses, tão nobre em seus fins, mais uma certeza que não 

desperdiçavam a sua hospitalidade com estrangeiros ingratos, 

que só queiram desfrutar o país sem plantar nele árvore nenhuma que 

dê bons frutos431. (Grifos meus). 

Ao refletir sobre os discursos antiportugueses que circulavam em Pernambuco, 

compreende-se as minúcias da fala de João Vicente Martins ao apresentar o Gabinete 

Português de Leitura aos pernambucanos. Martins, inicialmente abandonou os percalços 

                                                           
429 Em 20 de julho nova diretoria foi eleita: Dr. Joaquim Baptista Moreira, Presidente; Miguel José Alves, 

Vice-presidente; João Querino Aguiar, 1º secretário; Manoel Joaquim da Rocha, 2º secretário; Francisco 

Guedes de Araújo, tesoureiro. O Liberal Pernambucano, nº 764. Recife, 28 de abril de 1855, p. 3. A 

listagem completa dos sócios fundadores está em anexo. 
430 AUGÉ, Marc. Não lugares: Introdução a uma sociologia da supermodernidade. Campinas, Papirus, 

1994. 
431 Diario de Pernambuco, nº 256. Recife, 12 de novembro de 1850, p.1; Jornal do Commercio, nº 332. Rio 

de Janeiro, 4 de dezembro de 1850, p. 2. (HDB) 
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com que se deparou ao buscar a ajuda de alguns portugueses residentes em Pernambuco 

e considerou, conforme ele mesmo disse, apenas o seu desejo e de uns poucos portugueses 

de ver nascer aquela instituição.  Depois de vencidos os primeiros obstáculos, no seio da 

própria comunidade lusa, ele ponderou os aspectos positivos da associação em seu 

discurso de instalação; destacando que aquela sociedade demonstrava a união dos 

portugueses residentes em Pernambuco, o respeito a nação de Portugal e também aos 

pernambucanos. Assim sendo, os portugueses eram merecedores de ter como pátria-mãe 

Portugal e também dignos da hospitalidade que o Brasil lhes oferecia, pois, o GPL-PE 

atestava o sentimento fraterno que deveria unir os portugueses aos brasileiros. Seu 

discurso, naquela ocasião, foi uma reação contra as exposições da quebra do monopólio 

português no comércio, bem como aos discursos que propagavam ser a presença dos 

portugueses “desagradável e maléfica” para a sociedade pernambucana. Ao evidenciar 

que o Gabinete Português de Leitura era um ato nobre da demonstração do afeto e do 

respeito dos seus conterrâneos aos pernambucanos, Martins fez uso de uma “tática” de 

defesa que se baseou em um discurso que se apropriou dos “elementos positivos” que 

caracterizava a etnia portuguesa, desconstruindo o discurso que apresentava o português 

como o colono-explorador ele o apresentou como o imigrante-irmão que obtivera riqueza 

à custa de muito suor.  

Ao dizer que se congratulava com os pernambucanos “porque recebem desta 

associação de portugueses, tão nobre em seus fins, mais uma certeza que não 

desperdiçavam a sua hospitalidade com estrangeiros ingratos, que só queiram desfrutar o 

país sem plantar nele árvore nenhuma que dê bons frutos”, Martins externou três questões 

de suma importância para a sua comunidade.  A primeira diz respeito à apresentação da 

criação de uma instituição com fins nobres, explicitamente civilizatórios, assim sendo, o 

embasamento do discurso antilusitano caía por terra; a segunda é que os pernambucanos 

não estavam desperdiçando a sua hospitalidade com “estrangeiros ingratos”, logo os 

portugueses eram merecedores do acolhimento que recebiam. Por fim, Martins fez 

questão de associar o Gabinete Português de Leitura a uma “árvore frutífera” e útil à 

sociedade pernambucana. Dessa forma, ele atacou as três principais acusações sofridas 

pelos portugueses e ressaltou-os como povo civilizado, nobre, grato e útil aos 

pernambucanos.  Nesse sentido, o Gabinete foi apresentado como o órgão pacificador, 

uma prova cabal da boa intenção dos lusitanos em terras pernambucanas; a ingratidão dos 

portugueses, apregoada pelos que nutriam a xenofobia, se esvaía frente àquela associação. 

O discurso de João Vicente Martins, que denominamos aqui como “introdutório” para a 
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discussão que pretendia a reconstrução de uma identidade portuguesa em Pernambuco, 

primou pela negociação identitária e ratificou todas as contribuições da comunidade 

portuguesa aos pernambucanos. Martins evitou o conflito e o embate contra o 

posicionamento dos nativistas e destacou que aquela instituição era uma prova perfeita 

da demonstração dos sentimentos da fraternal amizade que uniam pernambucanos e lusos. 

Mas, a alegada fraternidade que unia aquelas duas nações não as transformava 

num só povo, os portugueses eram estrangeiros unidos pela fraternal amizade aos 

brasileiros, pois a pátria-mãe também havia “concebido” o Brasil.  Assim, o discurso 

contemplou a criação de fronteiras identitárias e apresentou os portugueses como um 

povo estrangeiro que vivia numa nação-irmã, nação esta concebida por eles próprios.  

A conjuntura vivida pelos portugueses foi contemplada em todos os aspectos no 

discurso de fundação do GPL-PE. Ao expressar a identidade coletiva do seu povo, 

Martins demonstrou preocupação com a orientação de sua fala e, através de suas 

exposições, construiu uma tese que justificava a necessidade da negociação identitária; 

por meio da alocução da irmandade ele retomou nas narrativas do passado o apoio para 

defesa da continuidade do grupo étnico português em Pernambuco. Pelo que se viu, essa 

foi a principal estratégia na negociação identitária utilizada na constituição daquela 

associação.  E assim, o Gabinete foi oficializado por um discurso que, ao mesmo tempo 

que apresentava as semelhanças entre ambos os povos, destacava também as suas 

diferenças. Em resposta às acusações que sofriam buscou-se a negociação e às agressões 

respondeu-se com a retórica da fraternidade, pois todos, lusos e pernambucanos, eram 

filhos da nação briosa, Portugal. Entretanto, isso não significou a descaracterização do 

grupo, pelo contrário, funcionou apenas como uma das estratégias utilizadas para a 

negociação das fronteiras identitárias, pois ao afirmar que em torno do Gabinete 

Português de Leitura os portugueses demonstravam-se dignos da nação a que pertenciam, 

Martins fez uso da memória, do passado comum entre os seus conterrâneos e os 

brasileiros, legitimando a presença da associação portuguesa em Pernambuco. Fátima 

Araripe ao analisar o papel da memória diz que o ser humano por estar situado em um 

ambiente que contém um volumoso mecanismo do passado, busca nesse passado aquilo 

que melhor se ajuste ao seu próprio fim. Dessa forma, a memória é utilizada “para se 

obter uma identidade e laços de pertencimentos com a comunidade onde se insere”432. 

Além disso, o enfoque no parentesco de serem frutos da “Nação briosa” trazia à tona o 

                                                           
432 ARARIPE, Fátima Mª A.. Do patrimônio cultural e seus significados. Campinas: Transinformação 

(artigo) 16: (2), 111-122, maio/ago, 2004, p. 114.  
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saber histórico, evocando-se a memória como suporte necessário à legitimação de tal 

assertiva. 

Enquanto participantes de um grupo, homens e mulheres levam consigo um 

sentimento de pertença com o tempo, o lugar e as pessoas que formam esse grupo. E o 

Gabinete Português de Leitura foi uma instituição que adquiriu um significado de 

pertença para seus membros. A evocação de um passado comum, como forma de diluir 

aquelas disputas de nacionalidades que provocavam xenofobias, não servia para afirmar 

que os portugueses e brasileiros eram iguais, como alude Fredrik Barth é possível que um 

grupo interaja com outro grupo sem perder a sua identidade, desde que haja “critérios 

para determinar a pertença e meios para tornar manifestas a pertença e a exclusão”433, e 

assim foi o Gabinete, um definidor de critérios de pertenças.  

O ano de 1851 iniciou-se com duras críticas contra a criação do GPL-PE, em 11 

de janeiro foi remetida uma carta da cidade Goiana ao Echo Pernambucano, que 

apresentava o Gabinete como resultado de um plano dos portugueses para manter seu 

domínio, alertando-se aos pernambucanos para pensarem sobre os verdadeiros fins 

daquela instituição: “Pedimos aos nossos leitores toda a atenção à correspondência 

abaixo; verão que já se vai descobrindo o segredo do Gabinete de Leitura dos 

Portugueses”434. Narrou-se que na cidade de Goiana havia passado um português 

procedente do Recife, com a finalidade de anotar os nomes de todos os portugueses 

residentes naquela cidade e que depois ele tinha se dirigido à província da Paraíba com o 

mesmo intuito. Aquele português foi na casa de um “português velho”, que narrou sua 

ação ao autor da carta: O “velho português” disse que lhe foi solicitado os nomes de todos 

os portugueses que ele conhecia naquela cidade e seus respectivos endereços, que ao 

questionar o motivo daquela solicitação ao “enviado português”, ele lhe disse que agia 

em cumprimento a uma ordem do Gabinete literário dos portugueses, mas que apesar de 

não saber a real finalidade, garantia-lhe que seria para o bem de todos os portugueses. O 

“velho português” disse ter feito outras perguntas, porém não obteve respostas claras. Em 

vista desta narrativa o autor da carta deduziu que o exposto revelava que aquelas eram 

“medidas que partem do Rio de Janeiro e que procuram tomar por todo o Brasil; tanto 

mais quanto tendo no Rio um gabinete semelhante a este dai, e na Bahia outro – todos 

                                                           
433 POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline. Teorias da Etnicidade. Seguido de grupos 

étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: Editora da UNESP, 1998, p. 195. 
434 O Echo Pernambucano, nº 55. Pernambuco, 17 de janeiro de 1851, p. 4. (HDB) 
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somente para os portugueses, não duvido que sejam tramas!”435. Diante do apresentado 

ele questionou o “atrevimento” dos portugueses que procuravam os males dos brasileiros, 

os quais mesmo “invadindo” todas as instituições brasileiras, audaciosamente criaram um 

gabinete “coisa tão simples, e excluem os brasileiros!?”436 Além disso, disse que João 

Vicente Martins era um enviado “dessa liga secreta que procuram os portugueses formar, 

talvez para a sua completa ruína! Olho neles; tome este negócio, e fale sobre ele, a fim de 

que esses demônios não levem ao fim seus ocultos planos”437. Alertava que se tomasse 

cuidado com aquele gabinete privativo dos portugueses, pois já eram muitos os 

sofrimentos dos brasileiros por causa da influência portuguesa que “hoje mais do que 

nunca domina e decide de tudo neste infeliz Brasil!”438. Como diz Jeffrey Lesser, o 

processo de negociação da identidade nacional foram acompanhados de contestações que 

se alimentam do preconceito e dos estereótipos, comuns às tensões sociais439, e assim foi 

em Pernambuco. 

Pelo observado, aquelas acusações já circulavam na sociedade pernambucana 

desde a instalação do Gabinete, pois em dezembro de 1850440, a diretoria do mesmo já 

fazia saber suas reais intenções e enfatizava que os seus fins eram os que estavam 

exclusivamente expressos nos artigos dos seus estatutos:  

o seu fim é promover a instrução pelos meios seguintes: 

§1 organizar uma livraria escolhida nas ciências, literatura e 

artes; subscrever os mais acreditados periódicos nacionais e 

estrangeiros, concernentes aos ramos indicados; 

§2 Coligir as obras e manuscritos de mérito na língua portuguesa;  

§3 Subscrever os mais acreditados periódicos nacionais e 

estrangeiros, concernentes as ciências, literatura, comercio e as 

artes;  

§4º Solicitar as outras associações literárias da língua portuguesa 

para que concorram com o Gabinete Português de Leitura em 

Pernambuco, a fim de reimprimir manuscritos interessantes da 

mesma língua441. 

  

 Ou seja, os mesmos fins justos e louváveis do GPL do Rio de Janeiro, visto se 

basear nos estatutos do mesmo, logo, não havia motivo secreto algum para a criação 

daquela instituição: “nenhuma missão foi comunicada ao gabinete, por pessoa alguma, e 

                                                           
435  O Echo Pernambucano, nº 55. Pernambuco, 17 de janeiro de 1851, p. 4. (HDB) 
436 Idem. 
437 Idem. 
438 Idem. 
439 LESSER, Jeffrey. A Negociação da Identidade Nacional: Imigrantes, Minorias e a Luta pela Etnicidade 

no Brasil. São Paulo, UNESP, 2001. 
440 Diario de Pernambuco, nº 291. Recife, 23 de dezembro de 1850, p. 2. (HDB) 
441 Idem. 
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nem recebida diretamente de club, diretório, ou associação pública ou secreta de qualquer 

espécie”442. Além disso, lembrou que aquela associação também aceitava como sócios 

subscritores, pessoas de ambos os sexos e de qualquer nacionalidade, que tinham o acesso 

a livraria do Gabinete. E assim esclarecido, avisou-se que estava marcado para o dia 15 

de janeiro de 1851 a abertura do Gabinete Português de Leitura, na casa nº 25 do largo do 

colégio, onde mora o cidadão brasileiro, Pedro de Athayde Lobo Moscoso”443.  

 A referida enfâse, quando enquadrada na conjuntura de criação daquele Gabinete, 

sinaliza para a consciência dos componentes daquela instituição sobre o perigo da não 

aceitação da mesma, num quadro social em que ainda predominava a aversão aos 

portugueses, deriva disso o cuidado em clarificar os objetivos do Gabinete como uma 

instituição inclusiva de todas as nacionalidades com fins exclusivamente literários. 

Em 30 de janeiro foi publicado um outro artigo que também refletia a percepção 

de uma parcela dos pernambucanos, por ser autoexplicativo o texto foi transcrito na 

íntegra a seguir. 

O Gabinete Litterario Portuguez     

Quando por aqui se espalhou a notícia de que o Sr. João Vicente 

Martins tinha criado nesta província um gabinete litterario 

portuguez, pouco apreço demos a isso, entendendo que sendo 

poucos os portuguezes que sabem ler e escrever correctamente a 

sua língua, e que teem alguns conhecimentos, essa instituição 

tinha por fim fazê los aprender alguma cousa e applicarem se a 

leitura: realmente não atinamos com o fim, a que parece hoje 

dirigir-se essa associação; mas agora em vista de certos fatos, e 

melhor refletindo sobre o caso, cremos que esse gabinete traz 

machiavelismo, e compreende mais política, do que instrucção.       

Quem é o Sr. João Vicente Martins para promover a criação de 

um gabinete litterario em Pernambuco, e onde somente entrem 

portuguezes? É um senhor que tem alguma habilidade, que passa 

por cirurgião homeopatha, que é muito vivo; mas que não ta num 

caso de um litterato, que só almeja o saber, a instrução, e que 

sacrifica seus dias e sua fortuna neste empenho. Mas supponha-

se que Sr. João Vicente Martins é uma grande capacidade, o que 

é só por hypothese admittimos, e que ama a sciencia, e por isso a 

applicação aos estudos, e gosta de vê-la progredir, ainda assim 

achamos um pouco extraordinário que andando por tanta 

parte do Brasil, só se lembrasse da criação de um gabinete 

litterario em Pernambuco, e na quadra atual, onde é mister 

muito tino e circumspecção em nossas acções para não nos 

fazermos supeitos de pertencer á esta ou aquella política, e de 

promovermos a queda ou sustentação e engrandecimento deste 

ou daquele partido. E porque este gabinete havia ser só de 

portugueses? Conhecemos nessa cidade e mesmo pela província 

alguns portuguezes muito poucos, que são homens de lettras; mas 

                                                           
442 Diario de Pernambuco, nº 291. Recife, 23 de dezembro de 1850, p. 2. 
443 Idem. 
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a mór parte são ignorantissimos e nenhum interesse de instrucção 

os poderia levar á criação desse gabinete, porquanto só cuidam 

do commercio, que sabem, que se instituio o gabinete litterario? 

Não, o fim é meramente político, ao menos assim parece a muita 

gente, e como era precisa em Pernambuco uma sociedade de 

portugueses, que executasse os planos da rua da Quitanda444 do 

Rio, e as ordens do Sr. Clemente Pereira 223, eis o gabinete 

litterario criado aqui no Recife, a sociedade por consequência 

instalada, e tudo a caminho.         Não se persuada o Sr. João 

Vicente Martins, que nós o maltratamos por isso, nem que 

redigimos este artigo para satisfazer os seus inimigos d’arte, os 

cirurgiões e médicos allopathas (como agora são chamados,) que 

escarnecem da homeopathia, não: a redação do Echo não esta 

disposta a servir ás paixões de ninguém, e apreciando a medicina 

homeopathica pelos seus effeitos, que tem observado, não podia 

trazer á terreiro esta questão do gabinete litterario portuguez para 

assim ridicularisar a homeopathia. Não somos médicos, não 

temos, portanto, a necessária instrucção para darmos um voto 

scientifico sobre as duas medicinas, que se guerreão; mas somos 

inclinados a crer que a homeopathia é medicina, que cura, e que 

sua descoberta foi um benefício para a humanidade. Não tendo, 

pois, nada o gabinete litterario com a homeopathia, está claro que 

não é senão o amor de nosso paiz que nos faz apresentar estas 

considerações sobre a criação do tal gabinete, e para a qual há 

tanto empenho. Andão emissários pelo matto procurando 

portuguezes para o gabinete: o que é isto Sr. João Vicente? Que 

zelo, que desejo ardente de metter os pobres marinheiros, que 

vivem lá pelos engenhos e fazendas de algodão, no gabinete 

litterario? Sr. João Vicente, este seu gabinete litterario traz água 

no bico...........!        Se é, pois, verdade, como parece, que o sr. 

João Vicente Martins largando por momentos a medicina veio 

criar em Pernambuco uma associação portuguesa consinta que 

lhe digamos e aos que cahirão na corriola, que nada mais 

impolitico, extemporâneo. Estamos todos em uma situação 

anormal, a sociedade brasileira, e principalmente a 

pernambucana acha-se deslocada, e em estado de fermentação 

pelos ódios dos partidos, pelas perseguições e barbáries, que se 

ha feito aos opposicionistas, que mal podem fallar e escrever, 

mas sem direito de vida e propriedade, sem garantia alguma, etc.: 

ora, este estado não póde durar, hade acabar por força, porque a 

violência é um estado extranatural: para que pois os portugueses 

se querem expôr e arriscar, concorrendo agora deste ou daquele 

modo para continuação desta compressão, que esmaga os 

brasileiros? Para que se metter em política no Brasil, uma terra 

que não é delles, que não os gosta, e onde eles podião viver bem, 

                                                           
444 A rua da Quitanda, a que se refere o artigo, era o endereço do Gabinete Português de Leitura no Rio de 

Janeiro. Essa relação, de que a criação do Gabinete Português de Leitura em Pernambuco era oriunda do 

Rio de Janeiro provavelmente se referiu aquela parte do discurso de João Vicente Martins publicada no 

Diário de Pernambuco de 12 de novembro de 1850: “Sob o auspício da divina providência! Está fundado 

em Pernambuco um Gabinete Português de Leitura, conforme o plano e estatutos do Gabinete Português 

de Leitura do Rio de Janeiro”. (grifos meus). É pertinente se referir que esse “plano” pode ser entendido 

não como um projeto do GPL do Rio de Janeiro em expandir o GPL para Pernambuco e/ou outras 

províncias, mas como uma referência a sugestão dada por Martins e aceite pelos primeiros sócios para que 

o GPL-PE seguisse os Estatutos do Rio de Janeiro na sua organização. Apesar de ter sido entendido pelos 

brasileiros como um projeto de tentativa de dominação pelos portugueses. 
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tratando só de seus interesses? Há em Portugal algum brasileiro, 

que se intrometta na política da rainha, ou do povo? Fizemos lá 

algum gabinete litterario? Influímos lá de modo algum para os 

Cabraes venção ou não venção as eleições? Não, porque rasão 

pois os Srs. Portugueses lá no Brasil de metter-se a políticos, e 

bolirem com o que não lhes pertence?     Recuem emquanto é 

tempo; não fiem em ninguém, nem mesmo nos guabirus, porque 

quando se vivem perdidos, que lhe há de pagar o pato hão de ser 

os portuguezes. Senhores, vivei comnosco, sem trahir-nos, sede 

sinceros, não leveis a população do Brasil a praticar um excesso. 

O conselho é prudente.  Do Echo Pernambucano.445(Grifos 

meus) 

 

A articulação dos discursos foi uma das formas de resistência à organização do 

GPL-PE e a sua atuação na demarcação de fronteiras que estabeleciam o lugar da 

comunidade portuguesa em Pernambuco. A concepção dessa fronteira identitária, por 

estar inserida numa conjuntura impregnada pelo sentimento antilusitano, se revela e é 

revelada nas/pelas convulsões da sociedade vigente.  Assim, o discurso dita qual o lugar 

do estrangeiro (nesse caso o português) e o lugar do nacional na sociedade pernambucana. 

Violar tais limites significava traição e dava respaldo para toda e qualquer reação dos 

pernambucanos.  Outro aspecto do artigo é que ele, ao contextualizar o surgimento do 

Gabinete, concebeu o mesmo como um subterfúgio para discussões políticas, as quais, na 

opinião do autor, cabiam somente aos nacionais. Por fim, justificou-se a “preocupação” 

com a criação/atuação da instituição, alegando-se que o cuidado com a mesma se fazia 

presente devido ao amor que se tinha pelo Brasil, ou seja, a prova do amor à pátria dava-

se pela observação das ações dos portugueses residentes em Pernambuco; logo, o zelo 

pelas questões de cunho nacional se tornava indissociável da repulsa aos portugueses.  

Os discursos em torno da criação desse Gabinete expressaram tanto os caminhos 

percorridos pelos portugueses para se inserir na sociedade de acolhimento (Brasil, nesse 

caso Pernambuco) – sem com isso perder a sua identidade – como a rejeição da sociedade 

de acolhimento a esses portugueses, considerados estrangeiros “nocivos”.  

Partiu-se do pressuposto de que os portugueses já possuíam uma identidade que 

foi construída em consonância com o processo colonizador. Dessa forma, acredita-se que 

o Gabinete Português de Leitura foi uma instituição que se empenhou em reconstruir os 

discursos para (re)significar a identidade étnica dos portugueses em Pernambuco. Mas, 

trabalhar com o termo da etnicidade atrelado aos portugueses que residiam no Brasil 

torna-se complexo exatamente pelo passado colonial comum, fato diferente em relação à 

                                                           
445 O Século, s/p, Recife, 30 de janeiro de 1851. (APEJE). 
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situação dos outros imigrantes que se estabeleceram também no Brasil no século XIX. O 

caso específico deste capítulo são os portugueses residentes em Pernambuco, pois apesar 

dos conflitos discursivos que destacavam o português negativamente, não se pode negar 

que as semelhanças com a comunidade receptora era notável: falava-se a mesma língua, 

seguia-se a mesma religião; ocorria um fluxo cultural entre a comunidade de acolhimento 

(pernambucanos) e a que se estabelecia (portugueses).  Para compreender este processo 

nos apropriamos da definição antropológica que aponta que é baseando-se na diferença 

que um grupo mantém sua identidade, a qual ao ser invocada faz surgir as fronteiras. Os 

portugueses, nesse momento e nos anos subsequentes, para serem acolhidos recorreram 

aos discursos que marcavam às semelhanças entre os dois povos, entretanto, ao definirem 

estas semelhanças seguiram àquela mesma lógica que Martins usou, não apenas no 

discurso da instalação do GPL-PE, mas também nas discussões que ele travou e foi 

exposta no primeiro capítulo desta tese, na qual por um lado afirmava a fraternidade e 

origem comum que permitia uma dinâmica cultural de pluralidades, mas por outro fazia 

lembrar a existência de dois povos diferentes. De certa forma, não era possível aos 

portugueses negarem o passado colonial que deixara profundas marcas na ex-colônia, a 

negociação para ser válida fez uso de um discurso inclusivo em que as glórias do 

colonizador eram extensivas ao colonizado e, assim, a relação Metrópole-Colônia era 

traduzida como uma relação de “Pai-filho”, adotando-se então o conceito de “pátria-mãe” 

para redefinir as relações e (re)significar a identidade dos portugueses residentes no 

Brasil. 

O diálogo com a antropologia permite uma compreensão mais abrangente em 

relação a essa reconstrução identitária pós-colonialista, em que o “ex-colono” apresenta-

se como um “igual” e ao mesmo tempo como “diferente” do “ex-colonizado”, o termo 

que se adapta a esta relação “ex-colonizador/imigrante versus ex-colono/nacional” é 

tomado de Fredrik Barth e diz respeito à definição de ‘fronteira’, a qual separa os grupos 

étnicos ainda que estes admitam em seu seio uma pluralidade cultural, que neste caso se 

fazia nas heranças inegáveis. Relembre-se que o termo ‘fronteira’ se traduz na “vontade 

de se diferenciar e o uso de certos traços característicos como marcadores de sua[uma] 

identidade específica”446. A construção do grupo étnico português se fez com base na 

delimitação de uma ‘fronteira’ que por sua dinamicidade o afirmava como diferente, 

apesar das semelhanças com a comunidade de acolhimento. Assim, mesmo ao fazer 

                                                           
446 POUTIGNAT & STREIFF-FENART, Op. Cit.,1998, p. 194. 
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referência às características culturais – língua, religião, costumes, tradições –, que eram 

comuns, o sentimento de “lugar”447, de pertença era apenas relacionado aos portugueses. 

Como diz Oliveira, o termo etnicidade é aplicado com valia na análise da interação de 

imigrantes em uma terra estrangeira448. 

Embasado nessa teoria é que se expõem neste estudo algumas das muitas histórias 

do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, sem toma-las, contudo, como um 

exemplo determinante da totalidade dos portugueses ali residentes. Na reconstrução dos 

discursos sobre a identidade dos portugueses, representados neste estudo pelo GPL, foram 

adotados os discursos “pacificadores”449 para o enfrentamento dos conflitos identitários. 

3.2. Convivências e conflitos: o caso do Patacho Arrogante e seus encadeamentos. 

  A criação do GPL-PE foi feita em meio aos conflitos, devido a alegada desunião 

de seus membros e os reflexos conjunturais. O caso do patacho Arrogante foi uma das 

ocorrências que afetaram à comunidade portuguesa e desencadeou discórdia no seio do 

Gabinete. 

 O patacho Arrogante era uma embarcação portuguesa que pesava 20 toneladas e 

suportava de 80 até 100 passageiros. Todavia, esse navio saiu da Ilha de São Miguel em 

1853 e rumou para o Brasil com cerca de 428 trabalhadores, dos quais somente 100 

possuíam passaportes, além de 44 tripulantes450. Os parentes e amigos dos que 

embarcaram no patacho Arrogante relataram que, ao notarem indícios de maus tratos 

entre os que estavam naquela embarcação, tentaram se comunicar com os tripulantes, mas 

foram impedidos pelo comandante. O Jornal do Comércio451 de Lisboa relatou que os 

passageiros foram mantidos na embarcação sob violência, impedidos de saírem dela e que 

muitos foram conduzidos contra a sua própria vontade para o Brasil.  

A embarcação chegou à cidade do Recife, em 30 de dezembro de 1853, e chamou 

atenção pelo número de imigrantes ilegais.   O deputado José Silvestre Ribeiro, em sessão 

na Câmara de Deputados em Lisboa, disse que os passageiros foram “forçosamente em 

uma promiscuidade revoltante, sem a devida separação de sexos, e incômoda e penosa 

aglomeração... durante toda a viagem, que foi de 22 dias, sofreram continuamente, e 

                                                           
447 HALL, Stuart. Identidade Cultural na Pós-modernidade. RJ: DP& A, 2000, p. 62.  
448 OLIVEIRA, Roberto Cardoso.  Caminhos da identidade: Ensaios sobre etnicidade e multiculturalismo. 

São Paulo: Editora UNESP, 2000. 
449 Ao afirmar que eram discursos pacíficos não se nega a ocorrência de embates agressivos permeados de 

estereótipos, mas que a defesa se amparava sempre nos discursos da “fraternidade”.  
450 O Liberal Pernambucano. Recife, 22 de maio de 1854, nº 484, p. 2. (HDB) 
451 Jornal do Comércio. Lisboa, 4 de março de 1854. (BMP). 
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chegaram em péssimo e terrível estado a Pernambuco”452. O episódio considerado como 

o mais grave foi o envolvimento de alguns portugueses no tráfico de seus próprios irmãos, 

dentre os quais achavam-se o cônsul português no Recife, Joaquim Baptista Moreira, e o 

chanceler e vice-cônsul Miguel José Alves, os quais também não dispensarem a atenção 

devida aos portugueses do patacho Arrogante, levando-os a que recorressem ao cônsul 

britânico para intervir naquela questão453. 

Com base numa denúncia remetida ao Governo português, travou-se um intenso 

debate na Câmara dos Deputados de Lisboa sobre o caso e de Pernambuco foram enviados 

relatórios sobre a situação e solicitado a sua divulgação pela imprensa portuguesa, além 

de se estabelecer como representantes dos portugueses aos redatores denunciadores 

daquele caso. Desejava-se que a representação contribuísse para uma justa finalização das 

delações. De acordo com o rumo que o assunto tomou a comunidade portuguesa dividiu-

se em dois grupos: os que se posicionaram a favor do cônsul e vice-cônsul e os que se 

pronunciaram contra os mesmos, que era a maioria dos súditos portugueses residentes em 

Pernambuco. Foi também enviado um documento contra os representantes do Governo 

português ao parlamento em Lisboa, em cujo anexo constou um abaixo-assinado454. Para 

uma parte da imprensa 307 portugueses assinaram a petição, porém, o Diario de 

Pernambuco disse que o total dos que aderiram a petição correspondia a 1.068. 

O cônsul e vice-cônsul, na tentativa de se defenderem, formaram um segundo 

grupo, composto por uma comissão de dez comerciantes portugueses residentes no 

Recife, para verificar se eram verídicas as assinaturas que foram remetidas para Portugal. 

Ao definir as funções dos abaixo-assinados, incluíram entre estes 1 alienado, 5 mortos, 

24 falidos e 2 fugitivos, com a intenção de gerar descrédito ao documento que possuía 

tantas assinaturas contra ambos. Para esclarecer os signatários da queixa transcreveram 

na íntegra o documento remetido ao rei de Portugal com a assinatura de todos os que 

repudiavam aos representantes do Consulado de Portugal no Recife. Sobre este pequeno 

grupo que apoiou o cônsul e o vice-cônsul, o Jornal do Comércio escreveu:  

Os poucos defensores que o Sr. Joaquim Baptista Moreira[...] 

tem-se esforçado como bons amigos, em propalar a calunia, além 

de outras muitas – que – pretendemos a destituição do Sr. do 

                                                           
452 Jornal do Comércio. Lisboa, 4 de março de 1854. (BMP). 
453 O Liberal Pernambucano, nº 484. Recife, 22 de maio de 1854, p. 2. (HDB). 
454 Jornal do Comércio, Lisboa, 4 de março de 1854. (BMP). Não consegui ter acesso a esta listagem, pois 

o documento contra o cônsul português que pesquisei na Biblioteca Nacional de Lisboa não a possuía. 
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lugar que ocupa, para ser um dos abaixo assinados que os 

substitua! 455
 . 

  Foi denunciado também que os acusados usaram as assinaturas de portugueses e 

de estrangeiros para enviar um documento para Lisboa456. No calor das altercações, os 

interesses pessoais também sobressaíram com acusações das partes envolvidas e em meio 

às discussões, o vice-cônsul tentou se desgarrar das acusações, mas logo apareceram 

insinuações sobre o seu comportamento: “(...) Miguel José Alves... despertado por não 

recair nele a nomeação, todo se esforça [...] em comprometer o agente Moreira”457.  

O documento remetido ao Monarca de Portugal narrava que os representantes 

consulares abusaram, sobremaneira, da confiança do Governo, ambos “não possuíam 

virtudes, não têm a precisa capacidade, são inimigos um do outro...”. Para os signatários 

todo o mal era culpa, principalmente, do vice-cônsul Miguel José Alves, pois sendo 

funcionário antigo e chanceler, tinha controle sobre as ações do cônsul Joaquim Baptista 

Moreira, o qual “na direção dos negócios consulares não é levado por seu pé, já pela sua 

idade, nenhuma experiência, e mesmo incapacidade”458.  Alegavam que o cônsul era 

guiado pelo experiente vice-cônsul, o qual suspeitando que não cairia sobre si a nomeação 

do cargo de cônsul, procurava comprometer o agente Moreira que tanto confiava nele e 

não se apercebia da sua intenção por não possuir “a precisa capacidade para conhecer a 

infidelidade de seus conselhos”459.  Essa discussão traz à tona aspectos não somente da 

ilegalidade da emigração portuguesa, mas também da organização da comunidade 

portuguesa em Pernambuco e do seu empenho na defesa das causas que envolviam seus 

conterrâneos. A resposta favorável aos signatários somente veio acontecer quase dois 

anos após a denúncia460. 

Há registro, no Primeiro Inquérito sobre a Emigração Portuguesa, que Joaquim 

Baptista Moreira era cônsul de Portugal no Pará na década de 1870, já o chanceler Alves, 

permaneceu em Pernambuco. Situações como estas461 também serviram de respaldo para 

que se abrissem investigações do processo emigratório na década de 1870. 

                                                           
455Jornal do Comércio. Lisboa, 10 de março de 1854. (BMP). 
456 O Liberal Pernambucano, nº 478. Recife, 15 de maio de 1854, p. 3. (HDB) 
457 A Escravatura Branca – O cônsul português em Pernambuco. Lisboa, Typografhia do Jornal do 

Commercio, 1854. (BNL). 
458 Diário de Pernambuco, nº 159. Recife, 14 de julho de 1854, p. 03. (HDB) 
459 Idem. 
460 “Depois de quase dois anos de inexplicáveis demoras, o governo resolveu, enfim, remover o cônsul de 

Pernambuco contra o qual quase todos os portugueses residentes naquela cidade haviam energicamente 

representado a el-rei”. Jornal do Comércio do Porto, 26 de setembro de 1855. (BMP) 
461  Bruno Augusto Dornelas Câmara cita dois casos anteriores ao patacho Arrogante, um dos quais foi o 

Patacho Alberto que chegou ao Recife em 30 de setembro de 1844 e veio com cerca de 26 tripulantes, 
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 O GPL-PE também esteve no centro dessa polêmica, pois o cônsul Moreira e o 

chanceler Miguel José Alves faziam parte da sua diretoria, na qualidade de diretor e vice-

diretor respectivamente, ressalte-se que este chanceler sempre foi atuante naquela 

instituição e participou das causas que o Gabinete defendia, tais como na Comissão 

organizada para arrecadar os recursos de ajuda à nação portuguesa, na questão das 

Colônias Africanas. Mas, naquele quadro, a sua participação no Gabinete foi rechaçada 

por muitos portugueses por causa do seu envolvimento no caso do patacho Arrogante.  

Alguns artigos foram publicados a relatarem a situação que se relacionava ao 

chanceler português, bem como a questionar a sua permanência no Gabinete Português 

de Leitura, “por poucos dias”462, esperava-se463. Vinte e cinco sócios do GPL-PE, 

solicitaram a execução de uma Assembleia Extraordinária para resolver “negócio 

urgente”, mas denunciou-se que o Conselho Deliberativo retardava àquela solicitação, 

além disso, a denúncia dizia que era conhecido de todos o modo pelo qual agiam aqueles 

senhores desde a fundação e estabelecimento daquela instituição464. 

Esquecer-se-ia que quis reduzir aquele estabelecimento, cujo 

pensamento não é seu, nem do seu chanceler, mas sim do Sr. João 

Vicente Martins quando aqui passou; a uma casa em que só 

houvesse o Diário do Governo, e o pobre do Porto, em lugar de 

todos os jornais políticos de Portugal, como se haviam 

prometido, nas cartas com que convidaram os portugueses, para 

se reunirem a tratar da fundação da sociedade, que levasse a 

efeito tal estabelecimento? 

Esquecer-se-ia que foi só depois de aqui se apresentar uma casa, 

em que cada qual que quisesse pagar um tanto, podia ler todos os 

ditos jornais; que Ss. Ss. E o Sr. cônsul, e o seu chanceler, 

reuniram (também sem procederem núncios publicados nos 

jornais) a convocação dos sócios que já tinham pago a primeira 

prestação (ficando de fora os que não tinham pago, porque já 

conhecido Ss. Ss.) e lhes afiançaram abrir o prometido gabinete, 

quanto antes; apresentando então – bem contra seu gosto – todos 

os jornais políticos que haviam em Portugal, para o que os 

emprestaram vários sócios? 

Ignoram Ss. Ss. Que quem frequenta o gabinete tem reconhecido 

que, são Ss. Ss. Os sócios mais dispensáveis que a sociedade tem; 

que dos lugares com que os honraram, nada tem promovido o 

benefício da sociedade?465 

 

                                                           
desencadeando protestos nos jornais da comunidade lusitana de Pernambuco contra a forma escandalosa 

do tráfico de trabalhadores açorianos.  Veja-se CÂMARA, 2005, pp. 52-53. 
462 O Liberal Pernambucano, nº 373. Recife, 9 de janeiro de 1854, p. 3. (HDB) 
463 “Quem esperava que Ss. Ss. representasse tão triste papel no Gabinete Português de Leitura depois do 

aturado propósito, que tem tido os seus COLEGAS” O Liberal Pernambucano, nº 478. Recife, 15 de maio 

de 1854, p. 3. (HDB) (grifos do autor) 
464 Idem, p. 4. 
465 O Liberal Pernambucano, nº 484. Recife, 22 de maio de 1854, p. 2. (HDB) 
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  Questionou-se a ação de ambos enquanto diretores do Gabinete e lembrou-se que 

a maioria de seus sócios eram “anti-Arrogante”, que apresentaram em vários momentos 

a reprovação pelos diretores e não consentiam que aquele cônsul se figurasse como diretor 

do GPL-PE. Avisou-se que em Lisboa tudo já era sabido e que não adiantava ao cônsul 

ludibriar para se manter naquele cargo, porque ele era bem conhecido e ao ser avaliado 

foi considerado indigno da sua função. Acusou-se também que ele apenas sabia “cabalar” 

para entrar em comissões que pediam dinheiro, mas que nunca prestava conta pública. 

Citou-se inclusive a manobra que ele fez quando foi realizado o funeral de D. Maria II e 

lembrou-se que ele foi enxotado daquela Comissão: “Não é português quem tal coisa faz, 

ou quem consente, apoia e desculpa!”466. 

 Ainda se disse que os funcionários do consulado solicitavam assinaturas de apoio, 

até mesmo daqueles que assinaram contra eles, pedindo-lhes que “desdigam” e assinem 

novamente a dizer que não sabiam o que faziam, até pagavam para isso: “E há algum 

português, que preze o ser português, que assine qualquer dos papéis”467, por solicitação 

de ambos os envolvidos? “Só sendo algum nascido em Portugal, mas que já não é 

português”468; ou aqueles que se achem distintos por apertar-lhes as mãos, ou porque 

lucram com que eles permaneçam nos cargos que ocupam no Consulado de Portugal. 

Mencionava-se também, que ambos ainda preservavam as funções por causa da amizade 

que mantinham com João Baptista Moreira, cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, que era 

tio do cônsul de Pernambuco, as influências impediam uma justa ação; mas, os 

portugueses resistiriam até que a justiça fosse feita469. 

Em 11 de junho de 1854 uma nova diretoria assumiu o GPL-PE e pela primeira 

vez se dizia que aquele Gabinete teria à frente uma pessoa com “saberes notáveis”. Os 

sócios do Gabinete pressionaram tanto, que o Cônsul Moreira não suportando a tensão, 

convocou a eleição da diretoria para o dia 4 de junho, pois se não podia conservar mais 

nela contra a vontade dos seus sócios mantenedores470.  

No dia 3 de agosto, o Diário de Pernambuco publicou que o cônsul Moreira e o 

chanceler Alves foram obrigados a se demitirem da diretoria do GPL-PE, por causa da 

desafeição que os sócios tinham por eles. Disse ainda que ao assumir o cargo a nova 

diretoria “tinha tido a bizarria de nomear sócios honorários os deputados, que mais 

                                                           
466 Ibidem. 
467 Ibidem. 
468 Ibidem. 
469 O Liberal Pernambucano, nº 484. Recife, 22 de maio de 1854, p. 2. (HDB). 
470 Idem, nº 502. Recife, 13 de junho de 1854, p. 2. (HDB). 
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haviam apoiado as queixas dos súditos portugueses, ação que foi aqui muito festejada”471, 

essas coisas apenas conspiravam contra a união dos portugueses que viviam em 

Pernambuco, concluiu o artigo.  

Cabe salientar que Bruno Câmara, em estudo sobre os caixeiros em Pernambuco, 

afirma que tudo não passou de uma trama, da qual o comerciante português José Moreira 

Lopes472 foi um dos responsáveis, que resultou na expulsão de Joaquim Baptista Moreira 

da diretoria do Gabinete Português de Leitura, amparando-se no caso do patacho 

Arrogante.  Diz ainda que Moreira foi o único português que defendeu nos jornais os 

envolvidos no caso da Bracharense473. Sua correspondência atesta os seus esforços em 

tentar livrar o comerciante Lopes da prisão: “Ingratidão à parte, Moreira Lopes se tornou 

uma figura respeitada dentro de sua comunidade”474.  

No aniversário do GPL-PE foi convocada toda a sociedade para comparecer a 

comemoração, que foi descrita como possuidora de uma alegria expressa numa atmosfera 

pacífica de inefável felicidade, em que os “dignos diretores” daquela “útil” instituição 

agiam com uma delicadeza que em nada deixavam a desejar e com toda a presteza 

adiantavam-se a explicar aos visitantes satisfazendo todas as curiosidades sobre ela475. 

Mas, apesar da saída do cônsul e do chanceler da direção do Gabinete, as 

polêmicas continuaram e os apoiadores de ambos passaram a criticar a nova diretoria, que 

foi acusada de antipatriótica por não comemorar algumas datas festivas relacionadas aos 

monarcas portugueses, no dia 16 de setembro e 29 de outubro, mas que fizeram 

demonstrações por “motivos estranho de regozijo público”476.  Argumentava-se também 

que o Gabinete perdia a credibilidade e transformava-se em um centro de intrigas, 

calúnias e ódios, estimulando a divisão dos portugueses residentes em Pernambuco. O 

autor da crítica assinou como “Um Portuguez” e disse que era daquela associação que 

saíam todos os comentários reproduzidos pela imprensa, inclusive contra as autoridades 

consulares portuguesas. Além disso, acusou a diretoria de receber como sócios os piores 

indivíduos da sociedade e que o GPL-PE, apesar de ter sido instituído com a melhor das 

                                                           
471 Diario de Pernambuco, nº 176. Recife, 3 de agosto de 1854, p. 3. Artigo anônimo. (HDB). 
472 Sobre este português veja-se: CÂMARA, 2012, pp. 157, 280, 299-358.   
473  Através da embarcação Bracharense, grandes somas de notas falsas produzidas na cidade do Porto, em 

Portugal chegaram ao Recife. E nesse caso esteve envolvido José Moreira Lopes, imputado o delito previsto 

no artigo 175, referente ao crime de “introduzir dolosamente na circulação moeda falsa ou papel de crédito 

que se receba nas estações publicas como moeda, sendo falso”. Sobre o caso veja-se, CÂMARA, 2012, 

Capítulo IV:  A travessia da Bracharense: trajetórias, estratégias e ascensão social de dois imigrantes 

portugueses no comércio do Recife. pp. 274-355. 
474 CÂMARA, 2012, p. 343. 
475 O Liberal Pernambucano, nº 557. Recife, 21 de agosto de 1854, p. 2. (HDB). 
476 Idem, nº 624. Recife, 9 de novembro de 1854, pp. 2, 3.  
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intenções para receber pessoas zelosas do bem-estar de seus compatriotas, estava 

deturpado em seus fins, “servindo de receptáculo de todas essas fezes da sociedade”477. 

 Como era de esperar, ocorreu uma reação a esta crítica e nela o “Um Portuguez” 

foi desqualificado como um “vil intrigante e um retrógrado insolente e mal-educado”478, 

insinuou-se até que aquele talvez fosse o próprio chanceler que não quis se mostrar. Além 

disso, chamou-se a atenção para dois fatos: o primeiro era o desrespeito daquele autor 

pelo Brasil, ao se referir com desprezo contra a demonstração de estima feita pelo 

Gabinete ao Sete de Setembro, data que ele denominou como “motivos estranho de 

regozijo público”. Pois, como bons hóspedes e possuindo associados brasileiros, o 

Gabinete cumpriu o seu dever ao cumprimentar o Brasil pela importante data histórica 

que representava a sua independência. E em segundo lugar, repeliu-se a forma “torpe e 

desprezível” daquele “Um Portuguez”, que se dirigiu aos brasileiros admitidos no GPL-

PE, visto a nova diretoria ter admitido muitos sócios subscritores brasileiros, “senhores 

de todo respeito” pelo seu saber e pelas suas posições oficiais, aos quais o “rabiscador” 

denominou por  “fezes da sociedade”, tudo somente para defender o cônsul e o chanceler, 

ambos violadores da lei e que em vários momentos demonstraram pouco caso às causas 

de seus compatriotas, como nas ocorrências que se deu nas “Cruzadas para Moçâmedes” 

e no  patacho Arrogante479. Outra crítica ao “Um Portuguez480” foi divulgada no Diário 

de Pernambuco, nela o autor, identificando-se como “Accionista”, fez uma comparação 

entre a atual diretoria e a diretoria anterior do cônsul. Começou por afirmar que a nova 

diretoria tinha feito mais em seis meses incompletos do que a diretoria do cônsul fizera 

em três anos; em escala comparativa elencou as diferenças entre ambas as direções: na 

direção do cônsul possuía o GPL-PE o total de 342 membros, na nova gestão já chegavam 

a 646 membros; na primeira diretoria a biblioteca possuía cerca de 2.331 volumes de 

livros, mas com a atual já atingira perto dos 4.500 volumes. Além disso apontou redução 

nos valores dos jornais e periódicos comprados pela direção, a Ilustração Francesa, por 

exemplo, que antes era comprada por intermediação do chanceler Miguel José Alves e 

que na nova diretoria ficou sob a responsabilidade de L. Leonte Feron & C., teve o preço 

reduzido em quase 25%. Desafiou-se ao “Português das luminárias”481 a refutar estas 

                                                           
477 Ibidem, nº 624. Recife, 9 de novembro de 1854, p. 2. 
478Ibidem, nº 629. Recife, 15 de novembro de 1854, p. 3. 
479 O Liberal Pernambucano, nº 629. Recife, 15 de novembro de 1854, p. 3. (HDB). 
480 Diário de Pernambuco, nº 266. Recife, 20 de novembro de 1854, pp. 2, 3. (HDB). 
481 O Liberal Pernambucano, nº 583. Recife, 21 de setembro de 1854, p. 3. O termo era uma chacota e 

referia-se a insistência desse “Um Portuguez” na questão do descumprimento da iluminação do prédio. 
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evidencias, pedindo-lhe que deixasse de classificar aos componentes do Gabinete como 

“Miguelistas”, contrários ao atual Monarca, pelo simples fato de não ter sido o Gabinete 

iluminado nos dias 16 setembro e 29 outubro. Disse ainda que o intuito do mesmo era o 

de criar má impressão aos dignos diretores do GPL-PE e concluiu a dizer que os fatos por 

si só apontavam para o bem gerado àquela instituição após a demissão de Joaquim 

Baptista Moreira. A seguir ele transcreveu algumas perguntas referentes a gestão do 

cônsul e do chanceler no Gabinete e assinalou as devidas respostas, as quais legitimaram 

a sua declaração sobre a atuação duvidosa da gestão daqueles. Os dados descritos 

referentes a diretoria de Joaquim Baptista Moreira, foram referenciados no Anuário 

Administrativo e Literário do Gabinete Português de Leitura em Pernambuco para o ano 

de 1854, organizado pelo 1º Secretário João Quirino D’Aguilar. 

Com o crescimento da instituição a nova diretoria implementou alguns cursos, em 

cumprimento aos parágrafos quinto e sexto do artigo 1º dos Estatutos, um de Geografia e 

outro de Língua Francesa, ambos oferecidos aos sócios do Gabinete, mas pelo que consta 

esses cursos foram suspensos em fins de 1855, pois segundo secretário era mui diminuta 

a participação dos sócios nos mesmos e não compensavam os dispêndios empregados. 

Passado os anos turbulentos, o Gabinete comemorou o seu aniversário de 4 anos, 

em agosto de 1855, sempre a referenciar o mesmo como um espaço que contribuía para 

a marcha civilizadora dos povos, bem como a sua grande contribuição à nação irmã482. 

Mas, uma das questões relacionadas ainda à época da gestão de Moreira e Alves 

perdurava: a polêmica da substituição dos Estatutos do GPL-PE.  

A polêmica relacionada a estes Estatutos foi publicada pelo O Liberal 

Pernambucano, num artigo iniciado com a transcrição da fala de João Vicente Martins, a 

referir que os Estatutos por ele apresentado em 1850 foi consentido por unanimidade e 

sem discussão em Assembleia: “Quanto se enganou esse senhor!!”483 Pois, aqueles em 

quem confiara, infligiram e rasgaram aqueles Estatutos. Narrou-se que após a instalação 

do Gabinete em 3 de novembro de 1850, chegava o mês de junho de 1851 e os sócios que 

tinham pago suas ações em nada tinham se  beneficiado com aquela instituição, “a 

diretoria parecia morta”484; nesse tempo foram comprados alguns jornais do Porto e de 

Lisboa e anunciado no Diário de Pernambuco que quem quisesse franqueá-los pagaria 

uma cota mensal, logo a seguir a diretoria fez convocatória para uma Assembleia Geral 

                                                           
482 O Liberal Pernambucano, nº 856. Recife, 18 de agosto de 1854, p. 1. (HDB) 
483 Idem, nº 1121. Recife, 24 de abril de 1856, p. 3. 
484 Idem. 
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para o dia 20 de julho de 1851, mas na sessão daquela Assembleia várias ilegalidades 

ocorreram, rasgou-se os Estatutos e não se cumpriu o artigo 19º. Por causa da ilegalidade 

da convocação, a maioria dos associados não compareceram a Assembleia, mas ainda 

assim a diretoria apresentou sua resignação e com um pequeno grupo que ali estava, sem 

respeitar os sócios ausentes, elegeu-se uma nova diretoria e desrespeitou-se os Estatutos 

que falavam sobre os procedimentos para aquela situação. Além disso, reformaram o 

parágrafo 3º do artigo 9º, (“que sócios onipotentes….”485, exclamou o autor do artigo!). 

Aquela situação tornou explícito que Joaquim Baptista Moreira e seu companheiro 

Miguel José Alves, queriam a dispensa de Manoel Ignacio Pinheiro Junior e Francisco 

João de Barros, os únicos que não participaram da segunda diretoria, pois pelo que se 

dizia, o chanceler não havia se contentado com o cargo de primeiro secretário que 

ocupava486. 

A discussão se deu em torno da maneira pela qual os Estatutos foram alterados e 

adotados, pois antes da sua aprovação ele foi impresso e distribuído. Interrogava-se sobre 

quais eram os Estatutos que representavam o Gabinete, se aqueles votados em Assembleia 

e aprovados por unanimidade em 3 de novembro de 1850, ou se os alterados desde o dia 

20 de julho de 1851. Toda essa questão se refletiu na discussão sobre o patrono do 

Gabinete Português de Leitura, reivindicada, posteriormente, por Miguel José Alves. 

Porém, não foi só de discórdias que se formou a associação, pois em 1855, a 

diretoria do GPL-PE disse estar amargurada com a epidemia que assolava o Brasil e, por 

acreditar ser possível que esta epidemia chegasse a Pernambuco, iniciou uma subscrição 

em prol dos portugueses desvalidos que, caso contaminados, necessitassem de esmolas e 

socorros. Conforme Mello e Menezes487, a epidemia do cólera se expandiu a partir da 

                                                           
485 Ibidem. 
486 Ibidem. 
487 MELLO, Virginia Pernambucano & MENEZES, José Luis Mota. Real Hospital Português de 

Beneficência de Pernambuco. Recife, 1997. Em 1850 já havia ocorrido um surto de febre que vitimou 

principalmente os estrangeiros. Alguns registros apontam que devido a preocupação com a moléstia da 

febre em 21 de fevereiro de 1850 o vice-cônsul português, Sr. Joaquim Baptista Moreira informou que 

chegara de Portugal a barca portuguesa “Bracharense”, procedente do Porto. A dita barca carregava um 

grande número de portugueses, uns ficaram em Pernambuco e outros seguiram para a Corte. Como estava 

reinando na província pernambucana a peste e sendo as principais vítimas os estrangeiros, por não estarem 

habituados ao clima; o vice-cônsul rogou ao Presidente da Província que quando o navio chegasse ao porto, 

fosse entregue ao seu capitão um ofício orientando ao seu mestre que não desembarcasse nenhum 

passageiro português que estivesse vindo ao país pela primeira vez, evitando desse modo que fosse 

contaminado pela febre. Dever-se-ia conduzir tais passageiros à Corte do Rio de Janeiro, último destino do 

navio. Pois, os que vinham pela primeira vez eram, geralmente, as principais vítimas da epidemia. (APEJE. 

Diversos Cônsules. 21/02/1850, fl. 118). Essa experiência foi lembrada no discurso de instalação do 

Hospital Português de Beneficência do Recife pelo presidente da comissão de instalação deste hospital. 

GPL-PE. DISCURSOS citados no ato da instalação solene do Hospital Português Provisório de 

Pernambuco em 16 de setembro de 1855 Dia da Aclamação do Senhor D. Pedro V, mandados publicar 
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Índia e por volta de 1830 atingiu a Europa; chegou ao Brasil em 1855 em um navio que 

aportou no Pará, em seguida ela alcançou a Bahia através de outro navio vindo também 

da Europa e chegou a Pernambuco em 1856 pelo interior, matando 37.586 pessoas. No 

Recife, entre os meses de fevereiro e março, a epidemia atingiu o seu ápice com mais de 

100 mortes diárias, totalizando 3.338 vítimas fatais.  Em 9 de setembro de 1855, uma 

comissão que visava atender aos portugueses indigentes e que receava que ocorresse em 

Pernambuco o mesmo que sucedera na Bahia, se reuniu no GPL-PE e decidiu instalar um 

Hospital488, para isso foi criada uma Comissão Portuguesa de Beneficência encarregada 

de organizar e implantar o Hospital. Em 14 de setembro de 1855 foi remetido ao 

Presidente da província pernambucana um convite para a instalação do Hospital 

Português, no dia 16 de setembro de 1855489.  A data escolhida era significativa para os 

portugueses, pois foi nela que D. Pedro V, o filho primogênito de D. Maria II e D. 

Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, subira ao trono490.  O festejo da instalação ocorreu no 

salão do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, estando presentes diversas 

autoridades, representantes do clero, do exército e da sociedade civil. 

3.3. “Um padrão de glória para os brios portugueses”: O Hospital Português em 

Pernambuco. 

Sob os mais felizes auspícios, inaugura nos fastos de nossa 

história humanitária mais um padrão de glória para os brios 

portugueses491. 

O português Almeida Soares de Lima de Bastos, ao apresentar o Hospital 

Português discursou sobre o perigo do cólera na iminência de acontecer, na sua fala ele 

relembrou a todos os presentes naquela reunião sobre a necessidade de se concretizar um 

hospital, num sermão em que destacou a providência divina e o seu cuidado com os 

desvalidos, ele apelou ao patriotismo dos seus conterrâneos: “Não foi debalde, Senhores, 

                                                           
pela Commissão Portugueza de Beneficencia em benefício do mesmo Hospital. Recife, Typographia 

Universal, Rua do Collegio, n. 18, 1855. 
488 Ofício sobre a criação do Hospital Português em Pernambuco. Diversos. 14/09/1855 e 18/09/1855. 

(APEJE). 
489 Convite ao presidente da província para a inauguração do Hospital Português, 14/09/1855. Diversos, 

folha. 128. (APEJE). 
490 GPL-PE. Discursos citados no ato da instalação solemne do Hospital Português Provisorio de 

Pernambuco em 16 de setembro de 1855 Dia da Aclamação do Senhor D. Pedro V, mandados publicar 

pela Commissão Portugueza de Beneficencia em benefício do mesmo Hospital. Recife, Typographia 

Universal, Rua do Collegio, n. 18, 1855, pp. 1, 3. 
491 Idem, p. 6. 
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(com quanto prazer o digo!), que apelamos para o vosso patriotismo: não foi debalde, que 

invocamos a vossa caridade”492. 

Na cerimônia de instalação do Hospital Português estiveram presentes alguns 

brasileiros, o general José Inácio de Abreu e Lima, por exemplo, um dos principais líderes 

da Revolução Praieira, estava entre os convidados daquela solenidade e apresentou um 

discurso fundamentado na virtude cristã da caridade, com base no princípio do 

cristianismo fez uso da figura de Cristo para defender que a caridade, além de ser uma 

virtude cristã, era uma necessidade social, um reflexo da “presença de Deus em todos os 

atos da vida humana”493. Elevou então a atitude da Comissão Portuguesa de Beneficência 

em seu gesto de caridade cristã, materializada na sua preocupação com os seus irmãos e 

disse que os portugueses, sendo hóspedes em Pernambuco, deveriam honrar “a nossa 

hospitalidade, cumprem que se mostrem dignos dela pelas suas virtudes, pela sua 

delicadeza, pela união entre si, por esse mútuo respeito que devem consagrar, para que se 

estenda até nós”494. 

Inicialmente o Hospital Português funcionou, provisoriamente, no salão do GPL-

PE495. Em 22 de setembro de 1855, a Comissão apresentou duas localidades para o seu 

funcionamento: um sobrado, sito à rua Corredor do Bispo, que pertencia ao farmacêutico 

Joaquim Ignácio Ribeiro e o outro, no Largo da Soledade, propriedade dos herdeiros do 

finado Francisco da Silva.  Em 2 de novembro desse mesmo ano foi escolhido o sobrado 

do Corredor do Bispo496 e em 18 de novembro inaugurou-se efetivamente o Hospital 

Português de Beneficência ao norte da rua Corredor do Bispo, onde hoje se situa o último 

trecho da rua do Príncipe. O prédio localizava-se à frente de um amplo terreno que depois 

foi ocupado pela Praça Adolfo Cirne e pelo Parque Treze de Maio497.  

Nos meses de fevereiro e abril de 1856, a epidemia do cólera atingiu o ponto mais 

alto no Recife e nesse período o Hospital Português comunicou para toda população 

pernambucana que, devido a invasão da doença naquela cidade, suas portas estavam 

abertas para todos aqueles que precisassem dos seus serviços, sem distinção de cor ou de 

nacionalidade498.  Em 2 de julho de 1856, o rei de Portugal com a intenção de demonstrar 

o apoio do Estado português àquela instituição em terras brasileiras, resolveu colocar esse 

                                                           
492 Ibidem. 
493 Ibidem, p. 12. 
494 Ibidem, p. 14. 
495 APEJE. Comissões Diversas, DII – 14/09/1855, fl. 128. 
496 APEJE.  Diversos II, 22/11/1855, fls. 132, 135. 
497 MELLO &MENEZES, 1997, p. 35. 
498 APEJE. Comunicado de 08/02/1856.  Diversos, fl. 302. 
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hospital sob sua proteção através de um alvará. A proteção foi ratificada em 1862 e em 7 

de novembro de 1907, fazendo jus à mesma, o rei D. Carlos I concedeu-lhe o título de 

Real ao Hospital Português de Beneficência de Pernambuco499.  

Passado o surto epidêmico do cólera, a Comissão se empenhou em procurar um 

terreno definitivo para um novo hospital e em outubro de 1857 examinou uma 

propriedade localizada na Boa Vista, o Sítio do Cajueiro. Esta propriedade oferecia uma 

série de vantagens: às margens do rio Capibaribe, possuía um clima arejado, espaços 

disponíveis para bons banhos de rio e usufruía também de viveiros de peixes, fruteiras e 

outras fontes de alimentos. Os imóveis que se localizavam às margens desse rio, no trecho 

que ia da Madalena até a Várzea, eram sofisticados e serviam tanto para moradia como 

para veraneio. Em “Nota”, o Diário de Pernambuco mencionou que a direção do Hospital 

Português não podia ter feito melhor negócio, pois o local era de fato adequado aos 

doentes, “visto como ali se encontra excelente edifício, ar puro, recreio e até mesmo 

banho. Enfim, foi uma bela aquisição”500.  A diretoria do Hospital cuidou logo de 

construir uma capela dedicada ao São João de Deus, que era o padroeiro dos hospitais, 

dos doentes, dos moribundos e dos enfermeiros, inaugurada em 1859 por ocasião do 

quarto aniversário do Hospital. Definiu-se que o Capelão que ia assistir aos pacientes, 

deveria ser preferencialmente português, bem como também o responsável pela 

administração do serviço interno hospitalar: dos enfermeiros, das enfermarias e da 

higiene. A partir de 1908, essa tarefa ficou sob a competência de religiosas oriundas da 

Itália para trabalhar naquela instituição501, em setembro de 1907 a junta administrativa do 

Hospital contratou quatro irmãs da Congregação das Filhas de Santana para vir ao Brasil 

auxiliar na administração do Hospital – a Congregação tinha como finalidade assistir aos 

doentes e dedicar-se à educação feminina.  

Em 11 de julho de 1858, em Assembleia Geral, foi adotado os Estatutos do 

Hospital Português. Os fins dos Estatutos definiram que a instituição era um 

estabelecimento de caridade, destinado essencialmente ao tratamento dos súditos 

portugueses indigentes, de ambos os sexos e de qualquer idade, domiciliados na província 

de Pernambuco; seu sustento, sua administração e movimento econômico correria por 

conta de uma associação composta por portugueses502, que contribuíam com quantias em 

                                                           
499 MELLO & MENEZES, 1997, p. 37. 
500 Apud. MELLO & MENEZES, 1997, p. 42. 
501 MELLO & MENEZES, 1997, pp. 44, 45. 
502 Estatuto do Hospital Português de Beneficência do Recife, 1858. Capítulo I, Artigos 2º e 3º. (APEJE) 



 

170 

170 

dinheiro no ato de sua adesão e pagavam mensalmente uma taxa de associado, possuindo 

o direito de votar e de serem votados em Assembleia Geral.   

O Hospital atendia aos doentes agrupando-os em diferentes classes: doentes 

particulares de primeira e segunda classe – eram todos os portugueses com condições 

econômicas para arcar com os gastos dos tratamentos de saúde realizados no Hospital, 

em que os de primeira classe possuíam o direito a quarto separado ou a uma sala especial, 

além de serem servidos com os melhores utensílios do estabelecimento e com a permissão 

do provedor, estes podiam dispor junto a si de um criado ou escravo; já os doentes de 

segunda classe ficavam em enfermarias, mas eram tratados com “decência”. Os pacientes 

de terceira classe eram os indivíduos pobres, portugueses reconhecidamente indigentes, 

que eram atendidos gratuitamente na enfermaria geral do Hospital, com tratamento pago 

pela associação e rendimento do Hospital. Ainda existiam os de quarta classe: os escravos, 

os quais ficavam em uma enfermaria separada do corpo principal do edifício e suas 

despesas eram pagas por seus proprietários.   O Hospital possuía uma farmácia e um 

boticário que preparava as receitas prescritas pelos médicos. A farmácia funcionou de 

1855 até 1884, até que uma recomendação da saúde pública proibiu que as farmácias 

particulares fornecessem medicamentos. A equipe de funcionários do Hospital era 

composta por médicos, enfermeiros, serventes, barbeiros, encarregados da cozinha e da 

dispensa, além do capelão e dos escravos.  Os aposentos do Hospital proporcionavam aos 

pacientes uma biblioteca, banhos mornos, bem como uma ponte no rio que servia de 

passagem para que o doente tomasse banho nele503. 

Quando se pensou em criar o Hospital Português recordou-se de João Vicente 

Martins, pois ele havia montado um hospital para os portugueses desvalidos no Rio de 

Janeiro e era visto como um exemplo inspirador da verdadeira filantropia e caridade 

cristã. 

Nós se tivéssemos a liberdade para tanto, lhe aconselharíamos 

que seguisse o rumo que deixou traçado seu nobre compatriota o 

finado João Vicente Martins; da mesma profissão, com os 

mesmos generosos instintos pode elevar-se um padrão de glória 

sobre a memória honrosa, que legou aos seus patrícios e a todos 

os Brasileiros sem exceção o sempre lembrado fundador das 

irmãs da caridade no Brasil504. 
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 Do Gabinete foi gerado o Hospital Português e isto fez brilhar a vida do seu sócio 

fundador, visto com orgulho e como um modelo a ser seguido, pois traduzia o verdadeiro 

patriotismo e caridade cristã.  

Quando foi comemorado o primeiro aniversário daquele Hospital, no dia 21 de 

setembro, um discurso que deveria ser recitado no mesmo, mas que por ter sido entregue 

ao Presidente quando o ato já tinha terminado “por pouco zelo do portador”505, foi 

publicado pela imprensa e também relembrou do homeopata português João Vicente 

Martins como aquele que “teve a glória de fundar a associação do Gabinete Português de 

Leitura em Pernambuco”,506 uma associação útil que nobiliza os seus sócios, pois dela se 

utilizam todos “os amigos da civilização”. Relembrando a gestão conflituosa do cônsul 

Joaquim Baptista e do chanceler Miguel José Alves, foi dito que os portugueses que 

viviam em Pernambuco saíram do descuido a que estavam fadados, o Gabinete prosperou 

lentamente, mas desde 1854, ano em que os portugueses se uniram e destruíram os 

elementos que atrapalhavam o seu crescimento, ele manteve-se robusto: “E foi desta 

mesma planta, que brotou esta segunda associação portuguesa, não menos útil, nem 

menos honrosa, a associação do Hospital Português de Beneficência em Pernambuco”.507 

Referiu-se também que a prosperidade da primeira associação ocorreu após o “divórcio 

com os nossos empregados do consulado” e, se estes empregados não concorreram para 

a criação da segunda sociedade portuguesa, nem dela participavam ainda, se eles nem 

apareciam nas festas das sociedades, porque ninguém os convidavam, apesar de  que, a 

posição oficial que eles ocupavam muito contribuiria para ambas as sociedades,  “logo 

que aqui chegar o novo cônsul nomeado… Dr. José Henriques Ferreira, cujos créditos 

são de um homem digno do maior respeito, que prosperidade [elas] não atingirão?”508. 

Apesar de não se fazer presente nas festas, o cônsul Joaquim Baptista Moreira fez 

uma convocação aos portugueses através dos jornais e abriu uma subscrição convidando 

a todos os portugueses para comemorarem o 16 de Setembro, mas aquele dia, disse uma 

nota, seria lembrado pelos portugueses no Gabinete Português de Leitura, pois os mesmos 

não queriam nada com Joaquim Moreira509. 

A atribuição e reverência a Martins como patrono do GPL-PE foi refutada por 

Miguel José Alves, o qual posteriormente voltou a ser um sócio atuante e apareceu em 
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várias comissões do Gabinete, discursando inclusive no Tricentenário de Camões em 

1880. 

3.3.1. O patrono do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. 

  Quando em 1884 o Diário de Pernambuco publicou um artigo intitulado “Esboço 

Cronológico da História Pernambucana”, no qual se confirmava a paternidade do GPL-

PE a João Vicente Martins, o comendador Miguel José Alves logo se apressou em 

“restabelecer a verdade do fato”510. Numa carta datada de 15 de agosto do mesmo ano, o 

comendador dirigiu-se ao autor daquele Esboço e lhe disse que explicaria a real história 

da fundação do GPL-PE, para que assim ele pudesse corrigir a inexatidão da história 

publicada. 

Alves começou por narrar que em maio de 1850 ele refletira sobre o proveito que 

faria à adiantada cidade do Recife e à colônia portuguesa a criação de um gabinete de 

leitura, como o erguido na capital do Império. À vista disso, ele consultou alguns amigos 

sobre o projeto e encontrou tanto adesões sinceras, como também “incrédulo inoportuno 

e não sei que mais”511. Nesse período, o médico João Vicente Martins estava no Recife a 

propagar o tratamento homeopático e ele teve a oportunidade de falar sobre o assunto 

com o mesmo e Martins se propôs colaborar com a sua ideia. Falou da instalação do GPL-

PE no Teatro Apolo e da primeira diretoria do mesmo, citando que como vice-diretor 

ficara o João Vicente Martins. Relatou também que os primeiros meses de 1851 foi 

dedicado para a redação dos Estatutos até a realização da Assembleia, que ele mesmo 

solicitou a Pedro Moscoso que cedesse uma das saletas da sua residência sita à rua do 

Colégio nº 83, que é a atual rua do Imperador, esquina com a praça Pedro II, “as nossas 

amigáveis relações devi a satisfação pronta desse meu pedido”512, mas não foi necessário 

dele aproveitar porque a diretoria conseguiu obter o primeiro andar de uma casa na rua 

da Cadeia Velha, nº 40 (atual Marquês de Olinda).   Em certo trecho da carta, o 

comendador afirmou que era verdade o que dizia e que possuía testemunho de três 

cavalheiros que presenciaram tal fato, pois viveram com ele aquele momento e ainda 

residiam na cidade do Recife, o médico Pedro de Ataíde Lobo Moscoso e os negociantes 

Manuel Joaquim da Rocha e Francisco João de Barros; citou também Joaquim Baptista 

Moreira, que era naquele tempo o cônsul de Portugal no Pará. Agora que os que lerem 

                                                           
510 PEREIRA DA COSTA. Anais Pernambucano, vol. 10, p. 472. 
511 Idem; Diário de Pernambuco, nº 199. Recife 29 de agosto de 1884, p. 8. (HDB) 
512 Diário de Pernambuco, nº 199. Recife 29 de agosto de 1884, p. 8. (HDB) 
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esta carta e que antes desconhecedores dos fatos, ficariam deles orientados com segurança 

de provas e testemunhas, 

poderá dizer-se que o Sr. João Vicente Martins foi inaugurador 

do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco? creio que não.  

Se a iniciativa lhe não pertence, e a inauguração também não foi 

somente dele, à sua definitiva fundação e organização, já o Sr. 

Martins não estava em Pernambuco...513. 

 

Conforme salienta Pereira da Costa, a carta não teve contestação alguma.  

Quando ocorrida aquela disputa que resultou no afastamento do cônsul português 

Joaquim Baptista Moreira da direção do GPL-PE, um compatriota seu fez uma 

reclamação em relação a falta do cumprimento da finalidade do Gabinete em manter as 

assinaturas de alguns jornais de seu país, inclusive o Diário do Governo, além do pouco 

cuidado dispensado aos que se encontravam naquela biblioteca “jornais desta cidade 

incompletos, sujos, rasgados, e por encadernar”514, solicitando a atual diretoria que não 

repetisse a mesma falta da anterior diretoria, que fora banida; o autor resgatou as 

correspondências dos Srs. Martins e Moreira a discorrer sobre a finalidade do GPL-PE, 

as quais condizia com aquela ideia de que Martins foi convidado por Joaquim Baptista 

Moreira para ser acionista do Gabinete e cooperar com o estabelecimento do Gabinete “e 

promover por seus Amigos Compatriotas a subscrição de outras ações para quanto antes 

ser levada a efeito uma instituição que já no Rio de Janeiro tem provado praticamente a 

sua imensa utilidade”515, pois promoveu instrução aos que ali residiam e originou a 

sociedade portuguesa de beneficência para acudir aos portugueses desvalidos, num 

convite que dizia: “Para tão útil estabelecimento tenho a honra de convidar a V. S., a fim 

de comparecer domingo dia 3 de novembro às 11 horas da manhã no salão do teatro 

Apolo, e espero da nobreza de seus sentimentos que V. S. anuirá de bom grado a este meu 

convite”516 e assinou Joaquim Baptista Moreira.  

De fato, Martins não negou ser convidado, tampouco anunciou ter partido dele 

aquela ideia, mas para os portugueses a criação do GPL-PE se devia a sua articulação e 

desde os primeiros anos de sua existência foi atribuído a ele o mérito do sucesso do 

Gabinete, inclusive quando se publicou em 1900 e 1901 a Revista Comemorativa da 

                                                           
513 Ibidem. 
514 O Liberal Pernambucano. Recife, 10 de abril de 1855, nº 748, p. 3. (HDB) 
515 O Liberal Pernambucano, nº 748. Recife, 10 de abril de 1855, p. 3. (HDB) 
516 Idem. 
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celebração do cinquentenário do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco e de sua 

biblioteca, o português Sousa Pinto creditou a João Vicente Martins o merecimento de 

ser um dos fundadores da instituição (o principal) e até hoje é ele assim considerado. O 

seu retrato inaugurado na década de 1860 permanecia (e ainda hoje permanece) em lugar 

de destaque no Gabinete. (Figura 8). 

Na verdade, pensar sobre o comendador Alves remetia à crise gerada pelo tráfico 

ilegal dos portugueses no escandaloso caso do patacho Arrogante, no qual ele constou 

como um dos denunciados juntamente com o cônsul Joaquim Baptista Moreira. Esse foi 

um fato que manchou a sua imagem e presume-se que disso derive o “esquecimento” de 

sua participação como sócio fundador, apesar da lembrança de sua contribuição para 

aquela instituição. Pelas ocorrências expostas compreende-se que a escolha de Miguel 

José Alves como o patrono do GPL-PE não combinava com a imagem de uma instituição 

de caráter patriótico, apresentada como símbolo e extensão da Nação Portuguesa em 

Pernambuco.  Por outro lado, o médico homeopata João Vicente Martins, pelo seu 

histórico de dedicação à causa da beneficência, projetava uma imagem mais positiva 

perante a sociedade pernambucana e a portuguesa, era o arquétipo ideal. 
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Figura 8- Retrato de João Vicente Martins à direita e o de D. Pedro II à esquerda, na escadaria do hall de entrada 

do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. Fonte: http://www.GPL-PE.com.br/site/ 

 

 3.4. E as crises continuam no Gabinete Português de Leitura. 

Após o afastamento do cônsul e do chanceler da diretoria do GPL-PE, o Gabinete 

prosseguiu em meio as várias divergências entre os seus sócios, basicamente tudo que ali 

ocorria se tornava público.  

O ano de 1857 foi iniciado com a celebração dos opositores dos empregados 

consulares portugueses, pois finalmente chegou em Pernambuco o novo cônsul de 

Portugal.  O GPL-PE cresceu após a substituição dos implicados, mas as crises não se 

acabaram e em 1857 já se registravam suspensões de assembleias por falta de números 
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suficientes de sócios. Acusava-se a diretoria do incumprimento do artigo 33º dos 

Estatutos517, pois ela não convocara a reunião ordinária que deveria ocorrer sempre no 

primeiro domingo de junho de cada ano e, extraordinariamente, quando fosse convocada 

ou pela diretoria ou por cinquenta sócios acionistas. Indagava-se sobre a impostura 

daquela diretoria, a qual agia de modo tão duro ao aplicar os Estatutos aos sócios, como 

no caso em que se empregou o parágrafo 5º do Artigo 28º, eliminando um sócio acionista, 

mas que ao mesmo tempo ela adotava uma atitude incoerente e não cumpria os Estatutos. 

Além disso, apontava-se que a diretoria só possuía sete membros em seu Conselho, 

quando deveria possuir dezessete, uns poucos que serviam para sustentar suas 

contradições. E assim, depois de ser “o mais relaxado que é possível sê-lo, a 

administração do estabelecimento, como ela tem sido!!! Depois de os fechar aos dias de 

guarda!! Depois de eliminar um sócio acionista!! Só lhe faltava ultrapassar o tempo da 

sua administração, e isto fez!! E muito…”518; e assim, atribuiu-se ao comportamento 

daquela diretoria a baixa frequência e adesão ao Gabinete. 

Naquele ano a diretoria do GPL-PE se pronunciou contra um artigo, já referido no 

primeiro capítulo desta tese, que fez eco também em Pernambuco. O artigo foi publicado 

no A Marmota, no Rio de Janeiro, que reproduziu um conteúdo bastante polêmico e 

ofensivo aos brasileiros, retirado do periódico Asmodeu de Lisboa. O diretor do Gabinete 

Português de Leitura, preocupando-se com as possíveis explosões de ânimos dos 

brasileiros contra os seus conterrâneos519, fez saber ao público que o Conselho 

Deliberativo do GPL-PE reprovava o artigo publicado pelo periódico Asmodeu, pois se 

amparar em palavras indecentes e injuriosas, falsas e isentas do bom senso, que ofendiam 

a dignidade de dois povos irmãos e que não mereciam a sua reprodução, porém já se tinha 

generalizado. Fez lembrar que a relação entre brasileiros e portugueses baseava-se em 

nobres sentimentos, que valorizavam o povo brasileiro em geral, bem como os 

pernambucanos, particularmente; que estava convicto do espírito da fraternidade que “tão 

felizmente vai se desenvolvendo entre duas nações amigas ligadas por tantos laços 

sagrados”520, expressos num sentimento que se generalizava dia após dia. Lembrou 

também da presença de brasileiros distintos nas solenidades literárias daquela casa, em 

que “duas nações se confundem como se constituirão uma só família”521. E assim,  não 

                                                           
517 O Liberal Pernambucano, nº 1408. Recife, 19 de junho de 1857, pp. 2, 3. (HDB). 
518 O Liberal Pernambucano, nº 1408. 19 de junho de 1857, pp. 2, 3. (HDB). 
519 Idem, nº 1512, 23 de outubro de 1857, p. 3. 
520 Idem. 
521 Idem. 
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podia aquele Conselho deixar de protestar solenemente contra aquele artigo, contra o seu 

escritor e a tipografia onde o mesmo foi impresso, na esperança de que o nobre povo 

brasileiro não responsabilizasse a Portugal “pelo ato de algum de seu filho degenerado 

que parece haver cedido a algum motivo ignóbil”; o Conselho protestava contra aquele 

conterrâneo não somente em nome do Gabinete, mas também por honra da nação a que 

pertenciam os seus membros e que homens maus queriam “degradar aos olhos da 

civilização”522, em dignidade de todos os  portugueses que residindo no Brasil desejam 

cada vez mais que os laços que prendem as duas nações sejam estreitados. Por fim, 

agradeceu ao redator da Marmota pela maneira digna que ele repeliu aos insultos, bem 

como a justiça que fez ao “caráter nobre e brioso dos Portugueses residentes no 

Império”523. 

Em janeiro de 1857 chegou ao Recife o novo cônsul José Henriques Ferreira para 

substituir Joaquim Baptista Moreira524, uma das primeiras atitudes que o novo cônsul 

tomou incluiu a Associação de Colonização de Pernambuco, Paraíba e Alagoas525, uma 

sociedade que tinha a permissão do governo imperial para introduzir nessas três 

províncias “25.000 colonos” em um prazo de cinco anos. Entre os diretores desta 

associação estavam nomes que apoiaram o cônsul português na questão do Arrogante, 

como os negociantes João Pinto de Lemos, Antônio Marques de Amorim, Antônio 

Valentim da Silva Barroca, José Antônio de Araújo e Thomaz de Aquino Fonseca, este 

último era um comerciante que foi consignatário da embarcação do Arrogante526.   A 

postura adotada pelo cônsul atraiu muitas inimizades e ele foi descrito como um português 

“estúpido, corrupto e analfabeto”, que teria servido na “Costa d’África”, antes de ir para 

Pernambuco, “para onde ainda continuam [a] ser despachados [...] os homens que são o 

refugo da sociedade”527. 

Quando deixou o cargo, em março de 1864, a comunidade portuguesa estava 

agradecida por sua digna atuação em prol de seus compatriotas e desejou-lhe sucesso no 

merecido cargo de cônsul geral que foi assumir no Rio de Janeiro, os votos foram 

                                                           
522 O Liberal Pernambucano, nº 1512. Recife, 23 de outubro de 1857, p. 3. (HDB). 
523 Idem. 
524 Idem, nº 1279. Recife, 14 de janeiro de 1857, p. 2. (HDB). 
525 “Os membros da Associação Comercial, sociedade fundada por muitos comerciantes envolvidos no 

tráfico de escravos, propõem, em fins da década de 1850, a criação de uma associação de colonização, 

responsável por trazer trabalhadores engajados”. Câmara ainda diz que o Diário de Pernambuco, afirmou 

que a associação era “composta toda de brasileiros (natos) da província”.  Já Peter Eisenberg disse ser ela 

formada por “um grupo de destacados comerciantes portugueses do Recife”. A lista dos acionistas aponta 

também brasileiros e “brasileiros adotivos”. O negócio era lucrativo. (CÂMARA, 2012, pp.258, 264) 
526 CÂMARA, 2012, p. 273. 
527 Idem, p. 275. 
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seguidos por uma longa lista de assinaturas, desde caixeiros até grandes comerciantes 

assinaram-na, sobretudo os sócios do Gabinete Português de Leitura528. O seu último ato 

na província pernambucana em prol dos portugueses foi a criação de uma entidade que 

prestasse auxílio e socorresse aos portugueses, nasceu assim a sociedade Monte Pio 

Português, estabelecida definitivamente em junho de 1866. A sede da sociedade era no 

próprio edifício do GPL-PE. 

Art. 1º. A sociedade beneficente, cujas bases foram lançadas em 

30 de Março de 1864 pelo Illm. Sr. Dr. José Henriques Ferreira, 

então cônsul de Portugal nesta província, subsiste com a 

denominação Monte Pio Português em Pernambuco. 

Art. 2º. A sociedade composta unicamente de cidadão 

portugueses em número ilimitado tem por fim prestar a estes 

quando precisar os socorros pecuniários, de acordo com a tabela 

adiante exarada, assim protege-los em outros casos, conforme se 

indica nos presentes estatutos. 

Art. 2º. Unicamente nos casos adiante mencionados se estendera 

a beneficência a pessoas que não pertençam ao quadro da 

sociedade529. 

 

O Monte Pio Português prosseguiu entre altos e baixos, com disputas entre os 

próprios portugueses que eram publicadas na imprensa, algumas das quais apresentavam: 

queixas contra o indiferentismo do Conselho e de alguns sócios530; sugestões aos sócios 

a não faltaremas sessões, para que não se elegesse qualquer um para a diretoria531; queixas 

sobre números insuficientes de sócios para realização das Assembleias532; ironias pela a 

aprovação dos seus Estatutos533;  críticas sobre atraso de pensões534; acusações mútuas e 

disputas535, dentre outras questões. Dando a entender que, se por um lado a sociedade em 

si representava o grupo, por outro estar nele inserido representava status, decorrendo 

disputas pelo poder que muitas vezes se refletiram na instabilidade do grupo.  

Mas as questões e crises internas não interferiram em uma leitura externa do grupo 

e aquela associação por seu caráter étnico, como diz Câmara, foi atingida por algumas 

críticas: “veio para cortar pela raiz as aspirações dos brasileiros nos estabelecimentos de 

                                                           
528 Ibidem. 
529 Projeto de reforma dos estatutos da beneficente sociedade Monte Pio Portuguez em Pernambuco. Jornal 

do Recife, nº 201. Recife, 3 de setembro de 1875, p. 1. (HDB). 
530 Idem, nº 244. Recife, 18 de outubro de 1872, p. 2. 
531 Idem, nº 267. Recife, 15 de novembro de 1872, p. 2. 
532 Idem, nº 233. Recife, 14 de outubro de 1874, p. 2. 
533 Idem, nº 280. Recife, 9 de dezembro de 1876, p. 2. 
534 Idem, nº 233. Recife, 13 de outubro de 1901, p. 2. 
535 Idem, nº 66. Recife, 20 de março de 1880, p. 2. 
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comércio”536. A sociedade Monte Pio Português pode também ser interpretada como 

“uma resposta tardia a outra associação com fins similares na cidade, como a Monte Pio 

Popular Pernambuco, fundada em 1856, que aceitava somente brasileiros natos em seu 

quadro de associados”537. Da mesma maneira é possível pensar que a associação de 

brasileiros foi uma resposta a criação das instituições de caráter étnico dos portugueses, 

como o Gabinete Português de Leitura (1850) e o Hospital Português de Beneficência 

(1855). Câmara salienta que em meio a criação dessas entidades de caráter étnico foi 

criada, em 1858, uma associação de caixeiros brasileiros e portugueses, na qual poderiam 

participar pessoas de quaisquer nacionalidades, a Sociedade Monte Pio dos Caixeiros em 

Pernambuco, mas a mesma só sobreviveu até o início de 1860. Num cenário de disputas 

pelo mercado de trabalho é provável que os interesses de uma associação que acolhia 

diversas nacionalidades tenham pesado na dissolução do grupo538.  

A perspectiva de análise adotada por este estudo leva a compreender que os 

surgimentos destas associações se enquadravam no processo de formação da identidade 

étnica na nação brasileira, a qual se deu de forma múltipla, o que reforça a ideia da 

fronteira dinâmica em uma sociedade inegavelmente variada. Também se considera que 

os conflitos são comuns nos processos de formações identitárias539, que tais conflitos nem 

sempre se materializavam em movimentos sociais e/ou nos discursos divulgados pela 

imprensa, mas que também podiam adquirir formas através de sociedades, que ao se 

definirem também definiam os valores do grupo étnico que representavam. Nada disso, 

porém, impedia que existissem simultaneamente instituições que se definissem por outros 

interesses, como o profissional. 

 Câmara também chamou a atenção para a participação de brasileiros nas 

associações portuguesas, informação reforçada nesse estudo sobre os gabinetes 

portugueses de leitura, que verificou a participação de brasileiros não apenas no GPL de 

Pernambuco, mas no do Rio de Janeiro e no da Bahia, visto que os mesmos admitiam 

sócios subscritores e honorários de outras nacionalidades. Além desses sócios, algumas 

personalidades brasileiras marcaram presenças em alguns eventos dos Gabinetes 

Portugueses de Leitura, como pontuado anteriormente, Abreu e Lima, que participou da 

Revolução Praieira, esteve presente na inauguração do Hospital Português, elogiou a ação 

                                                           
536 A Ordem, 13.02.1866, n. 439. Apud. CÂMARA, 2012, p. 119. 
537 CÂMARA, 2012, p. 120. 
538 CÂMARA, 2012, p. 120. 
539 LESSER, Jeffrey. A Negociação da Identidade Nacional: Imigrantes, Minorias e a Luta pela Etnicidade 

no Brasil. São Paulo, UNESP, 2001. 
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dos portugueses, mas os alertou a que fossem bons hóspedes e merecedores da 

hospitalidade brasileira. Em 1863 uma narrativa do Relatório da Diretoria do GPL-PE 

permite perceber uma das muitas formas em que esta interação se dava e como alguns 

brasileiros fizeram uso do espaço que recebiam (ou solicitaram) para “contestar” a 

identidade portuguesa apresentada pelo GPL-PE. 

3.5. Relatório da Diretoria de 1862-1863: E aqueles que depois de nós vierem veja o 

quanto se trabalhou por seu respeito. 

E mais uma diretoria era alvo de críticas no GPL-PE, como em uma disputa 

partidária, sempre existiram opositores contra as diretorias em exercício no Gabinete. 

Assim, o relatório de 1862-1863 iniciava esclarecendo o motivo de seu atraso: alegava 

que o 1º secretário se ausentara permanentemente, sem prévio aviso; que o 2º secretário 

por ser pouco assíduo obrigou as suspensões de várias assembleias; por não haver 

suplentes aos mesmos foi necessário se convocar o Conselho Deliberativo para que se 

nomeasse outro primeiro secretário. Justificado o atraso, começou por narrar a aquisição 

de um retrato do sócio fundador do Gabinete, João Vicente Martins. O retrato foi 

encomendado ao retratista da casa imperial José Ruqué e era pintado a óleo: uma dívida 

paga à memória do fundador daquela casa que seria inaugurado no dia do aniversário da 

instituição, em 15 de agosto. Lembrou que não se conseguiu concretizar a compra do 

retrato do rei D. Luiz I, desejo que deveria ser efetivado pela próxima diretoria. O 

Relatório também fez saber, que apesar do equívoco ocorrido na aprovação dos novos 

estatutos pelo Governo da Província, o mesmo havia saído do prelo e fora distribuído 

entre os sócios, passando logo a vigorar. Em vista disso, foi nomeada uma comissão, 

composta por Miguel José Alves, João Carlos Coelho e Joaquim Gerardo de Bastos, para 

a elaboração de um regulamento interno com base nos Estatutos. Também foram 

confeccionados diplomas e cada sócio voluntariamente pagaria por ele uma certa quantia, 

no qual se encontrava um desenho com as cores nacionais, tendo em cima a coroa 

portuguesa, no centro a efígie do fundador, em baixo os emblemas de literatura seguida a 

epígrafe alusiva ao fundador e seus sucessores, do poeta Antonio Ferreira: “E aqueles que 

depois de nós vierem veja o quanto se trabalhou por seu respeito; porque eles para os 

outros assim sejam”540. Em cima e em baixo constavam também a data da instalação e 

abertura do Gabinete.  

                                                           
540 Diario de Pernambuco, nº 194. Recife, 26 de agosto de 1863, p. 2. (HDB). 
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O prédio que ocupava o GPL-PE tinha sido alugado por nove anos ao barão do 

Livramento, entretanto, aquela diretoria, considerando o valor do aluguel elevado, decidiu 

negociar um desconto. O sócio benemérito José da Silva Loyo atuou como negociador e 

conseguiu do barão uma redução no valor do arrendamento, pelo que aquela diretoria 

agradecia a ambos, ao sócio pelo empenho e ao barão pela compreensão e flexibilidade. 

Registrou-se também a formação de uma comissão para cobrar aos sócios suas dívidas 

dos meses em atraso, porém lamentava-se a necessidade de adotar a cobrança das 

mensalidades aos sócios efetivos, bem como a solicitação das permanências deles no 

quadro social, quando eram eles próprios que deveriam zelar pela manutenção daquele 

Gabinete, um órgão de grande mérito e utilidade, que sobrevivia à custa de tantos 

sacrifícios. 

Esse padrão de glória, que tanto nos honra, merecia de todos os 

sócios em geral mais atenção: cabe, portanto, aqui estranhar o 

indiferentismo que reina em seus corações, e a diretoria sente 

profunda mágoa de ter ocasião de lançar censuras àqueles a quem 

desejava tecer louvores no cumprimento de seus deveres541. 

 

Lamentava-se que aquela instituição fosse alvo de tanta indiferença pela própria 

comunidade portuguesa residente naquela província, calculando-se que apenas a sexta 

parte dos portugueses residentes em Pernambuco estivessem inscritos nela. A indiferença 

se refletia na baixa adesão de associados, apenas trinta e um novos sócios em um ano. 

Quanto ao patrimônio, em 1863 a biblioteca do Gabinete tinha 10 estantes grandes e duas 

menores, possuía 506 sócios acionistas e 257 subscritores, totalizando 763 sócios, um 

aumento de apenas 117 pessoas desde 1855. Além disso, foram excluídos 70 sócios 

acionistas e 11 subscritores pelo não cumprimento de seus deveres542. 

Ao chegar o dia 15 de agosto de 1863 realizou-se a comemoração do aniversário 

do GPL-PE, em uma sessão solene de inauguração do retrato do sócio fundador João 

Vicente Martins; ao meio dia, diante a presença dos convidados foi descerrada a cortina 

do seu retrato. O diretor do Gabinete, Joaquim Ferreira Valente, pronunciou um discurso 

em louvor ao homenageado e fez saber que aquela era uma dívida paga ao fundador da 

associação, o qual era um “varão ilustre, não só pelas suas virtudes, como pelo gênio 

criador de que foi dotado”543, tendo deixado a mais preciosa dádiva aos portugueses de 

                                                           
541 Ibidem. 
542 Diario de Pernambuco, nº 194. Recife, 26 de agosto de 1863, p. 2. (HDB). 
543 Idem. 
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Pernambuco, um Gabinete que era o “mais honroso padrão de glória da família 

portuguesa” naquela cidade544. 

Mais uma vez era enfatizado o fim civilizador da instituição e a sua atuação como 

facilitadora dos saberes, que possibilitava o acesso ao conhecimento a quem o buscasse. 

Pretendia-se que aquele retrato, exemplo e símbolo da paz e concórdia entre a família 

portuguesa, pudesse servir de estímulo para que se continuasse a seguir o caminho por 

ele indicado e, assim, conservaria-se a herança deixada e honraria-se a pátria a que 

pertenciam545. 

O discurso que estabelecia o patriarca do Gabinete como o modelo do verdadeiro 

patriota, remete para a reflexão sobre o seu posicionamento contra alguns portugueses, 

definidos por ele como não representativos dos “verdadeiros portugueses”, pois possuíam 

valores que não se enquadravam no padrão de grandeza da sua nação. Ao mesmo tempo 

que Martins se mostrou indignado com a postura de alguns de seus patrícios, como fez a 

diretoria naquele relatório, ele não deixou de exaltar os “bons portugueses”, que por seu 

patriotismo tornavam capaz a existência daquela instituição. Essa ideia foi evocada tanto 

no Relatório apresentado pela diretoria do Gabinete, quanto no discurso de inauguração 

de seu retrato. Nesse sentido, o seu retrato funcionou como um objeto de evocação da 

atmosfera de paz e concórdia da família portuguesa, que se refletia num ambiente 

patriótico, em que os verdadeiros portugueses e membros dessa família honrariam o GPL-

PE. 

Seguiu-se ao diretor, a exposição de Sabino Olegário Ludgero Pinho546, – que em 

conjunto com João Vicente Martins criou em 1850 o jornal O Médico do Povo de 

                                                           
544 Ibidem. 
545 Ibidem. 
546 Filho de Pedro José do Pinho e dona Anna Joaquina do Sacramento Pinho, nasceu em 11 de julho de 

1820 na Villa Nova do rio de S. Francisco, província de Sergipe, e faleceu em Pernambuco a 17 de 

novembro de 1869. Fez na Bahia todos os estudos de humanidades e o curso de medicina na respectiva 

faculdade, onde se doutorou em 1845; declarando-se sectário das doutrinas de Hahneman, foi o primeiro 

propugnador das mesmas doutrinas nas províncias do norte do Império, por onde fez excursões neste 

propósito. Viajou pela Europa de 1860 a 1861; representou a província de Pernambuco em sua assembleia 

e foi sócio de diversas associações de ciências e letras no Império e no estrangeiro. Escreveu muitos artigos 

sobre a medicina homeopática nas províncias do Norte e na Europa. Redigiu juntamente com João Vicente 

Martins “O médico do povo” (1850-51). Clinicou em várias províncias do Norte, fixando-se em Recife. Foi 

o fundador e Diretor da Escola Homeopática de Pernambuco, fundador das Sociedades Homeopatas da 

Paraíba e do Maranhão, Membro do Instituto Homeopático do Brasil. O doutor Sabino Pinho foi deputado 

provincial por Pernambuco, nas legislaturas de 1856 e 1863. Participou também da “Associação Promotora 

da Colonização Polaca no Brasil”, (“Um aristocrata polonês, o conde Antonio Ladislao Jasiensky, em 1864 

apareceu em Pernambuco para promover a imigração de seus conterrâneos. A Assembleia Provincial 

concordou em criar uma loteria para cobrir as despesas da Associação Promotora da Colonização Polaca 

no Brasil. Mas logo depois a Associação Comercial Beneficente de Pernambuco estava reclamando que "a 

colonização polaca com que nos pretenderam fascinar não passou de uma verdadeira mistificação" In. 

EISENBERG, Peter L.. Falta de imigrantes: um aspecto do atraso nordestino. Comunicação apresentada 



 

183 

183 

Pernambuco, um veículo divulgador da medicina homeopática. Em seu discurso, 

Olegário Pinho elaborou e respondeu cinco questões: 1. “O que quer dizer esta 

reunião?547”  Expondo um breve histórico sobre Portugal, ele disse que aquela reunião 

servia para testemunhar a grandeza e o esforço do velho Portugal. 2. “O que exprime?548” 

A narrativa sobre Portugal desembocou na ideia das nações análogas, comparadas a uma 

relação pai-filho. Nesse sentido, o que acontecia com as nações colonizadoras era o 

mesmo que ocorria numa família: como os filhos que recebem a criação dos pais e ao 

crescerem seguem em busca do seu próprio caminho, assim era a nação colonizada, pois, 

ao chegar a um certo grau de desenvolvimento, desejava criar a sua própria nacionalidade 

e empenhava-se em tal feito: “Isso é resultado da mesma lei providencial que rege os 

destinos da família549”. Mas geralmente, as metrópoles não reconhecem essa lei 

providencial e resistem, o que fomentam ódios e lutas e leva às resistências e às ojerizas 

que se criaram entre os portugueses e os brasileiros, que algumas vezes desencadearam 

desagradáveis conflitos. Porém, a prudência de uns e outros levaram os portugueses a se 

afastarem da política e fez cessar os ódios, disse Pinho. E isso era “tão honroso para os 

Portugueses, quanto grato para os Brasileiros”550.  Assim, ao cumprirem os deveres de 

hóspedes, os portugueses receberam boa hospedagem e por isso fazem parte da família 

brasileira. Essa exposição exprimia que aquela reunião: 

É a concórdia entre todos; é a força harmónica da linguagem, do 

caráter, dos costumes, da religião, que não permite por muito 

tempo o antagonismo entre povos de mesma origem, quando a 

prudência os dirige, são laços tecidos pelo comércio, estreitado 

pela rapidez da navegação, que tanto tem facilitado a troca do 

pensamento entre o velho e o novo mundo: é o amplexo de duas 

nações que nutrem o mesmo pensamento, tendo por fim o culto 

do progresso do espírito; é enfim o protesto que faz o tempo 

presente contra as vertigens sociais de outras eras, e o solene 

tratado de paz, que terá por caráter a perpetuidade, visto que é 

baseado na boa fé, e na experiência. 

Não mais senhores se levantará no Brasil o monstro da discórdia, 

entre os filhos da Lusitania e os descendentes da mimosa 

Paraguassu.  

Pouca coisa é necessária para garantir a perpetuidade da nossa 

união; do nosso e do vosso lado o bom senso e a prudência. 

                                                           
na 2.a Sessão de Estudos to dia 6 de julho de 1972 (pp. 583-601), p. 585). Foi autor de vários trabalhos 

sobre a homeopatia e o criador da famosa “Farmácia Sabino”. 

http://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/3/8/0/public/B20396442ptS-Zpp252-backcover.pdf  
547 Diario de Pernambuco, nº 200. Recife, 2 de setembro de 1863, p. 8.  (HDB). 
548 Diario de Pernambuco, nº 200. Recife, 2 de setembro de 1863, p. 8. (HDB). 
549 Idem. 
550 Idem. 

http://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/3/8/0/public/B20396442ptS-Zpp252-backcover.pdf
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Façamos votos para que estes dois elementos nos acompanhem 

para sempre551. 

 

 Assim, Sabino Pinho construiu um discurso que perpassava também a terceira 

questão, que interrogava: “Qual o seu caráter?” Justificando o motivo pelo qual o 

comércio e a navegação contribuíram para a ordem das coisas por ele observadas: antes 

o brasileiro só viajava para estudar ou por questões de saúde, mas a rapidez e precisão do 

comércio e a transposição dos mares aguçara a curiosidade de muitos em ver e observar 

o que havia noutros mundos, assim a viagem se tornara em simples prazer de conhecer. 

Ao chegar a Portugal o brasileiro era tratado com simpatia, como o irmão preferido da 

família portuguesa e assim bem tratado, ao voltar para a sua casa já não hostilizava os 

portugueses que estavam nela. Dessa forma, explicou que o caráter da reunião era a 

fraternização de ambos os povos e, a seguir, logo respondeu a quarta pergunta: 4. “Qual 

é seu fim?552” O seu fim era a consagração do espírito ao culto da letra. E para encerrar 

especificou: 5. “E o que vim aqui fazer?553” Exprimiu que foi ali em obediência a própria 

consciência, foi ali congratular-se com todos devido à causa, pois através dela 

dignificaram aquele que teve a generosa e magnânima ideia de prover a necessidade de 

instruir aos seus compatriotas, pois longe da pátria ele promovera a criação daquela 

instituição literária, em que a mocidade portuguesa bebia conhecimentos indispensáveis 

para ultrapassar a ignorância e entrar nos “pórticos da sociedade ilustrada”. A ideia foi 

dele, mas se perpetuava através do zelo empregado pelos que ficaram, numa clara 

expressão de patriotismo; abonada num futuro “imorredouro” em que o nome de João 

Vicente Martins sempre se faria presente. Encerrou a falar de sua emoção em participar 

daquele momento fraterno, em que se decidiu comemorar os doze anos da instituição com 

a inauguração do retrato de João Vicente Martins, sentia assim em seu peito o alívio da 

opressão de uma saudade e o seu espírito estava satisfeito por ver cumprido o seu dever 

com toda a gratidão554. 

O discurso de Olegário ao citar algumas questões históricas do percurso 

colonizador/colônia pouco lisonjeiras, encaminhou os exemplos para fazer lembrar que o 

estar bem era resultado do respeito dos hóspedes (portugueses) aos hospedeiros 

(brasileiros), de certa forma ele também usou aquele espaço para lembrar o lugar que a 

                                                           
551 Ibidem. 
552 Ibidem. 
553 Ibidem. 
554 Ibidem. 
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instituição ocupava em Pernambuco, apesar de sua demonstração de afeto ao 

homenageado, delimitou fronteiras amparando-se nos mesmos discursos que eram 

utilizados por muitos portugueses: a irmandade. Vale registrar que a aludida paz, por ele 

defendida, foi quebrada várias vezes na segunda metade do século XIX, como visto no 

capítulo segundo. 

O aniversário da instituição naquele ano se resumiu a esta homenagem, mas houve 

quem esperasse mais e até preparasse um discurso para um evento solene, porém ele não 

ocorreu. A seguir a exposição do Relatório que narrou a inauguração do retrato no jornal 

Diário de Pernambuco, foi publicado um discurso, que segundo o autor deveria ter sido 

recitado no dia 15 de agosto, dia do aniversário do GPL-PE, mas contra a expectativa do 

mesmo não foi realizada a sessão magna de comemoração, assim ele decidiu expor 

naquele jornal a ideia que pretendia enunciar naquele evento. O autor do discurso foi o 

acadêmico Guilherme Amazonas de Sá555, que cursava o quarto ano na Faculdade de 

Direito do Recife. 

A exposição deste acadêmico faz entender que os nacionais também 

compreenderam aquele Gabinete como uma associação que demarcava uma identidade 

étnica, reconstrutora de discursos demarcadores de fronteiras e que ao (re)significar a 

imagem do “ser português” deu ao mesmo o destaque de ser o principal responsável pelo 

futuro de grandeza da nação brasileira. Guilherme Amazonas de Sá, dessa forma, 

percebeu aquele evento como um espaço apropriado para expor uma crítica a esta ideia; 

sem negar a participação do português como parte importante, ele apontou que, no 

entanto, o elemento merecedor de maior destaque da grandeza da nação brasileira, apesar 

de esquecido, era o indígena. 

Guilherme de Sá iniciou o seu discurso a pedir desculpa pela sua pequenez diante 

daquela “aristocracia literária”, exaltou o caráter e utilidade do Gabinete e referiu-se a um 

discurso proferido no mesmo, dois anos antes, no qual o orador fez um protesto aos 

bretões em nome dos lusos e luso-brasileiros, mas que ele esqueceu de se referir ao nome 

dos filhos da raça vencida que eram os “legítimos senhores da terra que calcavam os 

nossos pés”556, esquecimento talvez involuntário, ressaltou. E era em nome desse povo, 

                                                           
555 Em nota publicada no jornal Diario de Pernambuco de 24 de fevereiro de 1860, este acadêmico tornou 

público a sua mudança de nome, a qual anteriormente assinava como Guilherme Antonio de Sá, doravante 

passava a assinar Guilherme Amazonas de Sá e fez correção de um equívoco que divulgou a mudança do 

seu nome para Guilherme Melo Sá e corrigiu para Amazonas.  Era filho de Ricardo Antonio de Sá, natural 

do Amazonas, morreu em 2 de setembro de 1867. 
556 Diario de Pernambuco, nº 200. Recife, 2 de setembro de 1863, p. 8.  (HDB). 
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do qual ele fazia parte, que decidiu discursar perante as duas nacionalidades e os dois 

povos que ali estavam. 

Guilherme de Sá era natural do Amazonas e foi ao Recife estudar na Faculdade 

de Direito, pelo seu discurso ele viu aquele evento como um espaço ideal para protestar 

“contra a censura dos que não nos conhecem, e contra o esquecimento em que vivem 

esses”557, pois todo aquele que se glorifica em ter nascido na terra de Santa Cruz não 

deveria nunca se esquecer do longo e lento martírio desse povo. “Senhores! A ingratidão, 

disse alguém algures, é o mais negro de todos os vícios”558. Assim procedeu a fazer uma 

narrativa da visão pessimista dos franceses e ingleses sobre a colonização portuguesa e 

sobre a Independência do Brasil, discorreu também sobre a presença holandesa e 

defendeu os portugueses e seu modo de governar, evidenciou a quebra do jugo e a 

independência e por fim, citando a mesma ideia do Sr. Feitosa, que aludiu que por ser 

descendentes de portugueses o Brasil seria grandioso, ele acrescentou que aquela 

afirmação seria mais verdadeira se assim se dissesse: “É porque descendemos dos 

Portugueses, e ainda mais porque descendemos também dos íncolas destas regiões 

predestinadas, que seremos grandes no futuro”559. Guilherme Amazonas de Sá externou 

o seu protesto “em nome dos meus irmãos contra as arguições injustas dos que, não 

conhecendo o Brasil; daqueles que por sua falácia de europeus querem menosprezar tudo 

que não é da Europa”560.  

Na segunda parte de seu discurso, ele falou sobre o ostracismo e protestou contra 

a imagem que o europeu propagava de ser o indígena um ser bárbaro e selvagem, e logo 

estes europeus que,  

em tempo não muito remotos os seus ascendentes se 

banqueteavam de carne humana. Eles que não tinham outro deus 

além do ouro, outro rei além da violência das paixões, outra lei 

além da licença, acusavam os aborígenes de não terem nem Deus, 

nem rei, nem lei (…) em vez de serem os indígenas a espécie 

intermedia ao homem e ao bruto, aos conquistadores cabia essa 

gloria!561 

Os índios eram desprezados e continuavam a sê-lo mesmo após o Sete de 

Setembro. E o sete de abril, apesar de ter trazido a abdicação de D. Pedro I, também em 

nada alterara a situação do povo indígena. Após tecer críticas à moral portuguesa, elencou 

                                                           
557 Ibidem. 
558 Ibidem. 
559 Ibidem. 
560 Ibidem. 
561 Ibidem. 
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que havia orgulho na origem portuguesa e até na africana, mas ninguém se referia a 

origem dos íncolas deste belo Brasil. Podiam estes temer a vergonha, mas ele afirmou 

que não a temia: “Fulmine-me a sociedade com sua excomunhão, eu rir-me-ei dela, como 

rio-me daqueles que, sendo filhos do Brasil e de Brasileiros, ocultam cuidosos a sua 

ascendência”562. Alegou não ter vergonha de descender de índios, que protestava contra 

o esquecimento e o ostracismo que pesava sobre os seus irmãos. Lembrou do poeta 

Gonçalves Dias, o gênio que compreendeu a história daqueles “que como cysne, 

cantavam a morte melhor que a vida”, e disse que após ele seguia uma plêiade de jovens 

brilhantes. Denominando os indígenas como os verdadeiramente nacionais, evocou o 

retorno às origens e tradições dos primeiros habitantes das terras de Santa-Cruz. Disse 

ainda folgar por poder anunciar que “nesta arrojada empresa fraternizam conosco 

Portugueses ilustres”563. 

 E para encerrar disse que deixava “duas palavras a minha pátria” e concluiu 

convocando ao Brasil a retomar os seus antigos brios, a retemperar suas forças com o 

bálsamo da religião: “Lembra-te que só Deus deve ser adorado e temido; que o Cristo é 

o redentor; que a Cruz é o símbolo da liberdade; e que o povo é o único soberano!” 

Admoestava aos brasileiros a se firmarem nesta crença, a amarem a democracia como 

uma mãe carinhosa e a liberdade como irmã idolatrada, lançando-se na estrada do 

progresso a correrem atrás da perfeição. Que guardassem nos corações as palavras: Deus, 

Pátria e Liberdade; e que tivessem como dogma político o lema “Independência ou 

morte!” E assim “regenerados nas águas do verdadeiro Jordão, que emana do sacralíssimo 

lado de Jesus, caminha, caminha, caminha e caminha na estrada do progresso”564.  

O autor retomou a história bíblica que narrava a travessia do rio Jordão pelo povo 

de Israel, sob o comando do líder Josué que os conduziria à Terra Prometida do outro 

lado do Jordão e fez com ela uma analogia que apontava que era a caminhar que se 

chegaria ao progresso. Ressalte-se que os israelitas seguiam rumo à liberdade, fugindo da 

vida de escravidão que viveram no Egito. Estimulou assim o Brasil a alçar grandes voos 

e a fitar os olhos no sol da prosperidade e da grandeza.  

É interessante perceber como este acadêmico se apropriou do lugar que se 

pretendia identitário, para nele evocar elementos antigos que reclamavam para os 

                                                           
562 Ibidem. 
563 Ibidem. 
564 Ibidem. 
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indígenas o direito “primordial”565, os quais na reconstrução dos novos discursos 

continuaram excluídos. Guilherme Amazonas de Sá fez uso do mesmo discurso histórico, 

mas acrescentou o elemento esquecido, o qual era primordial à existência da nação, assim 

o elemento principal para a grandeza da nação não era o português, mas os indígenas, os 

verdadeiros nacionais. Na Bahia uma situação semelhante também ocorreu no evento de 

inauguração do prédio do Gabinete Português de Leitura, em que Afrânio Peixoto, um 

mestiço que era descendente de uma escrava e de um padre, foi convidado para discursar 

naquela inauguração e inseriu em seu discurso a importância da contribuição do negro 

para construção e grandeza da nação brasileira. Apesar de citar a participação do indígena, 

deu-lhe pouco mérito, um assunto que será detalhado no capítulo sobre o Gabinete 

Português de Leitura da Bahia. 

3.6. Uma “raça” para o Brasil. 

As discussões pseudocientíficas sobre “raça” tornaram-se frequentes no Brasil a 

partir da década de 1870, em debates onde alguns cientistas, intelectuais e políticos 

ressaltavam a necessidade de aprimorar a “raça” brasileira. O deputado e intelectual 

alagoano Tavares Bastos (1839-1875), por exemplo, defendia que acabar com a 

escravidão e incentivar a emigração branca não eram uma questão de compaixão, mas um 

passo para o progresso e para a civilização, pois o negro era a causa do atraso e trazia 

prejuízo aos avanços da nação brasileira566. Por esse período, alguns intelectuais 

apontaram para as afinidades dos brasileiros e portugueses e evidenciavam a sua 

importância para a formação de uma identidade brasileira civilizada. Concebiam a 

imigração em massa de portugueses como a mais vantajosa para “aprimorar a raça 

brasileira”. A “vantagem” dos lusos foi alardeada na crise de esgotamento do escravismo 

e em momentos de maior afluência de italianos, alemães e poloneses. Intelectuais como 

                                                           
565 Termo utilizado por Detienne quando faz alusão aos aborígenes australianos em: DETIENNE, Marcel. 

A identidade nacional, um enigma. Tradução Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, 

Capítulo IV, p. 5 of 16 – e-book, (Coleção História e Historiografia). 
566 O século XIX foi palco da divulgação das teorias do arianismo, a qual teve como principal divulgador o 

conde de Gobineau, que esteve no Brasil entre os anos de 1869-1870 e manteve amizade com o imperador 

brasileiro. Gobineau previa que, devido ao cruzamento das “raças”, em menos de duzentos anos os 

habitantes brasileiros estariam fadados ao desaparecimento. Outro aporte teórico que fundamentou as ideias 

dos intelectuais que discutiram a formação da identidade nacional foi o darwinismo social, uma teoria da 

evolução social que se baseava numa analogia com as ciências biológicas. Distorcendo as ideias de Darwin, 

alguns pensadores consideravam que a presença do negro era extremamente negativa ao ideal do progresso 

e da civilização. Ainda teve o evolucionismo social, o qual propunha a interpretação do desenvolvimento 

sociocultural do homem baseado no conceito de evolução. Nessa interpretação o ponto máximo do 

progresso humano era a cultura europeia ocidental, as demais culturas eram consideradas primitivas. 
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Sílvio Romero teceram críticas ao sistema de colônias estabelecido no sul do país, 

atacando principalmente a concentração populacional germânica por formar colônias que 

não se misturavam, tendo em vista seus valores alegadamente “estranhos” à brasilidade. 

Contra esse perigo, propunha-se o assentamento preferencial de portugueses nas mesmas 

regiões, com o intuito de valorizar a mão de obra branca no mercado de trabalho e, 

consequentemente, gerar o “branqueamento” da nação brasileira no pós-independência. 

Conforme salienta Schwarcz567, as políticas de imigração buscaram reescrever e 

branquear a constituição da população brasileira. Nesse panorama, vários intelectuais 

brasileiros se empenharam em definir aquelas características do que era ser um nacional. 

E para sê-lo era necessário ter nascido em território brasileiro, falar idioma português e 

seguir a religião católica.  

Para compreender melhor esta temática recorreu-se ao Gabinete Português de 

Leitura do Rio de Janeiro (GPL-RJ) criado em 1837. Em sua formação, o GPL-PE adotou 

os Estatutos daquele Gabinete e em muitos momentos da sua história sofreu a influência 

do GPL-RJ, inclusive nesse momento de discussões ligadas à formação da identidade 

nacional e às teorias raciais. 

Um fato que se relaciona à formação da identidade nacional brasileira merece 

destaque: o convite feito pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro ao escritor 

Sílvio Romero, em 1890, para proferir uma conferência. O escritor não foi escolhido por 

acaso, pois era conhecida a sua tendência à valorização do português como elemento 

positivo para a definição do “tipo ideal do brasileiro”. Romero, apesar de considerar a 

mistura das três etnias (o índio, o branco e o negro) como formadora do brasileiro, foi 

partidário da teoria da assimilação para o branqueamento da “raça” final. Nessa 

perspectiva, a valorização dos europeus considerados assimiláveis passou a ser o ponto 

nevrálgico de sua tese. Romero considerou que, devido ao passado comum de portugueses 

e brasileiros, os lusos eram importantes no processo da assimilação e por isso ele recebeu 

o reconhecimento da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro. 

A palestra proferida por Romero no Gabinete do Rio de Janeiro – “O Elemento 

português no Brasil” –, baseava-se na tese da formação da nacionalidade brasileira e os 

riscos da inserção dos povos inassimiláveis em sua população e reafirmava a importância 

do elemento português na formação da população e na cultura nacional. Ele defendeu o 

incentivo à emigração portuguesa para o Brasil e o seu benefício para a composição da 

                                                           
567 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientista, instituições e questão racial no Brasil – 

1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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nação. Além disso, chamou a atenção para o perigo dos povos inassimiláveis, 

principalmente os alemães e italianos, os quais formavam colônias no sul do país e em 

São Paulo. Segundo Romero, isso ocorria por causa de um equívoco do Império e descaso 

da República568. Exaltou ainda em seu discurso o fato de o povo português não buscar a 

distinção do povo brasileiro por se sentir componente da formação do Brasil, além de 

reafirmar a importância dos mesmos na base identitária da nação, pois os brasileiros 

herdaram deles a língua e a religião e tudo isso se traduzia na fraternidade entre ambas as 

nações. No contexto do moderno imperialismo, Romero avaliou que somente pela 

afirmação da formação luso-americana e o fortalecimento das relações econômicas e 

culturais com Portugal é que o Brasil perderia a vulnerabilidade a que ficaram restritos os 

continentes asiático e africano.  

Ao analisar a conferência proferida por Romero, Tatiana Bastos considerou que o 

discurso proferido por ele foi uma das expressões do imaginário que se queria construir 

por intermédio da ação do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro naquele 

período. Alguns elementos contidos na fala do conferencista, como a relação da origem 

brasileira ligada à colonização portuguesa, a utilização da mesma língua, a ideia da 

fraternidade e a valorização da imigração portuguesa eram questões de extrema 

importância para aquilo que os integrantes do GPL-RJ se propunham a consolidar, bem 

como para grande parte dos imigrantes portugueses na capital brasileira. Nesse cenário, 

diz a historiadora, a “valorização da cultura lusitana pelos integrantes do Gabinete 

Português [Rio de Janeiro] corresponde à tentativa de consolidar para a sociedade 

brasileira a ideia benéfica e positiva do imigrante português”569. Gilberto Freire 

igualmente valorizou a imigração portuguesa na construção da identidade nacional e 

também discursou no Gabinete Português de Leitura de Pernambuco em 1940570. 

 Um ano após a criação do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, foi 

criado, em 21 de outubro de 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 

na capital brasileira. Este instituto veio para produzir um saber oficial e construir uma 

história nacional que levasse o imenso império a obter um passado comum, que 

respaldasse a escrita de uma história do Brasil a ser divulgada pela revista da própria 

                                                           
568 ROMERO, Sílvio. O Elemento português no Brasil. Conferência. Lisboa: Typ. da Companhia Nacional 

Editora, 1902 [1890]. disponível em http://purl.pt/17312  
569 BASTOS, Tatiana Quintela de Azeredo. Gabinete Português de Leitura: construção de uma identidade 

portuguesa (1837-1893). Rio de Janeiro: Dissertação, UFRJ, 2007, p. 36. 
570 A convite do governo português, Freyre leu no Gabinete Português de Leitura de Pernambuco a 

conferência que foi publicada no Recife, em 1940, em edição particular: Uma cultura ameaçada: a luso-

brasileira. 
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instituição. No discurso da fundação do IHGB, o cônego Januário da Cunha Barbosa 

alegou que a história do Brasil deveria ser escrita não nos moldes provincianos, pois essa 

não era uma história de particulares, mas a história geral precisava ter “encadeados os 

seus acontecimentos com esclarecido critério, com dedução filosófica, e com a luz pura 

da verdade”571. A meta era que o instituto congregasse o maior número possível de 

documentos para construir uma história geral e filosófica do Brasil572. A Revista do IHGB 

defendia que a história nacional não podia ser construída em oposição à metrópole, porém 

considerava ser necessária a construção de diferenciações e de fronteiras de uma 

identidade brasileira distinta da portuguesa573. Um dos participantes deste Instituto, o 

ministro do Império barão Homem de Mello, enfocou em um de seus estudos (1871) o 

lado benéfico da colonização portuguesa para a história da formação nacional, 

evidenciando a grandeza da origem brasileira574. 

O posicionamento dos componentes do IHGB diferenciava-se do comportamento 

dos sócios do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano (IAGP)575,  instituição 

criada em 28 de janeiro de 1862. Apesar de ser uma das metas iniciais do IHGB a criação 

de sucursais, a criação do IAGP não despertou nenhuma atenção do IHGB. Conforme 

alude Ferrão, o grêmio pernambucano não fez questão da proteção da associação do Rio 

de Janeiro; na realidade, se comportou como igual e solicitou reconhecimento sem 

pretender com isso se submeter aos ditames do IHGB576. Contrariando a proposição 

estabelecida pelo IHGB de uma história geral, muitos dos sócios do IAGP defendiam o 

ponto de vista da abordagem de uma história provincial, pois a história centralizada não 

                                                           
571 Apud. FERRÃO, Luiz Felipe Vieira. Instituto Arqueológico Geográfico Pernambucano: um tributo a 

memória regional (1848-1911). Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado, UERJ, 2001, p. 22. 
572 O IHGB dedicou-se a ideia de construir uma história nacional baseada num passado que orgulhasse a 

nação e a fizesse seguir em frente. Em 1847, Von Martius venceu o concurso que tinha o objetivo de 

escolher um plano para escrever a história do Brasil, com o artigo intitulado “Como se deve escrever a 

história do Brasil”. O texto de Martius estabeleceu as bases da história científica da “nação” brasileira, a 

qual foi posteriormente executada por Varnhagen. Cf. KHALED JÚNIOR, Salah Hassan. Horizontes 

identitários: a construção da narrativa nacional brasileira pela historiografia do século XIX. Porto Alegre: 

EdiPUCRS, 2010; ODALIA, Nilo. As formas do mesmo: ensaios sobre o pensamento historiográfico de 

Varnhagen e Oliveira Vianna. São Paulo: Unesp, 1997; CEZAR, Temístocles. Como deveria ser escrita a 

história do Brasil no século XIX. Ensaio de história intelectual. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. História 

cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2003; GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. 

História e natureza em Von Martius: esquadrinhando o Brasil para construir a nação. História, Ciência e 

Saúde - Manguinhos, vol. 7, n. 2, Rio de Janeiro, 2000. 
573 BASTOS, 2007, p. 29. 
574 BASTOS, 2007, p. 31. 
575 O IAGP quando fundado denominava-se Sociedade Arqueológica Pernambucana. Em 16 de agosto, ao 

ser aprovado o seu primeiro estatuto, teve o seu nome modificado para Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano (IAGP). A partir de 10 de novembro de 1920, dia da inauguração da atual sede, passou a ser 

chamado Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP). 
576 FERRÃO, 2001, p. 24. 
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respeitava as singularidades das províncias. Outro aspecto que se contrapôs à perspectiva 

do instituto do Rio de Janeiro refere-se à participação dos portugueses na sua composição. 

Percebe-se que o IHGB, por adotar um discurso de exaltação à “raça” portuguesa, se 

aproximou do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Já em Pernambuco, ao 

contrário, o IAGP, em 1862, somente tinha como sócio um único português, José Soares 

de Azevedo, com formação no curso de Letras e que exercia o magistério no Liceu 

Pernambucano. Ferrão argumenta que dentre muitas explicações prováveis, a lusofobia 

acentuada na província pernambucana pode ter sido a causa dessa situação. Afinal, a 

biografia de alguns dos sócios do IAGP, como Muniz Tavares, mostra que ele, noutro 

tempo, defendera abertamente a expulsão dos portugueses da província pernambucana577. 

Na comemoração do décimo oitavo aniversário do Gabinete Português de Leitura 

de Pernambuco, em 1869, o IAGP não deixou de responder ao convite recebido do 

Gabinete e enviou um representante à festividade do GPL-PE. O enviado foi Aprígio 

Justiniano da Silva Guimarães, que em discurso aos presentes na sessão comemorativa, 

disse: 

Em tempos remotos da nossa nacionalidade que era então 

portugueza, vemos os nossos antepassados combatendo pela 

Liberdade e pela Cruz; e se venceram, foi que o consorcio das 

duas divindades não era desagradável ao Omnipotente.  

Quando o Batavo audaz e astucioso pisou terras do Brasil, os 

nossos antepassados de Pernambuco reclamaram para logo a 

liberdade das suas crenças; e o conde Mauricio, vencendo 

escrúpulos e preconceitos de seus companheiros 

d’administração, cedeu às leis da justiça, obedeceu às 

exigências da lei natural da liberdade de consciência.  

 (...) Com effeito, se a meu lado um homem respeita minha vida, 

a minha propriedade, à minha honra, se esse homem obedece 

como eu as leis instauradas para uma boa coexistência social – 

o que importa a mim, sob o ponto de vista social, que elle adore 

a Deus, d’este ou d’aquelle modo?578  

 

O discurso pronunciado pelo representante do IAGP distanciou-se das falas dos 

demais representantes das outras instituições que participaram da festividade, pois elas 

situaram-se naquela celebração. O próprio orador salientou ao final e suas palavras: “Mas, 

Senhores, por que roubei-vos tantos momentos, arrazoando assunto que poderia parecer 

estranho à ocasião?”579. Logo em seguida, justificou dizendo que partiu do IAGP com o 

intuito de trazer daquela instituição uma recordação da história da pátria e essa era uma 

                                                           
577 FERRÃO, 2001, p. 32. 
578 Fastos do Gabinete Portuguez de Leitura em Pernambuco. 1970, p. 19-20. 
579 Idem. p. 28. 
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lembrança da luta dos antepassados durante a dominação holandesa “em defesa de sua 

consciência – Liberdade e Cruz!”580. 

Na ocasião da data comemorativa do GPL-PE, o orador da casa se dirigiu ao 

monarca português e descreveu o Gabinete como uma associação patriótica, além de 

apresenta-la como uma demonstração do amor de seus súditos em terras pernambucanas. 

E em homenagem e expressão da gratidão dos portugueses ao rei, libertou-se um escravo 

naquela ocasião581. De uma forma geral, os discursos proferidos nesse período em torno 

do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, fundamentaram-se na exaltação da 

nação portuguesa. 

A instituição aparecia consagrada como uma “árvore frondosa” que havia gerado 

frutos valiosos como: o Monte Pio Português e o Hospital Português do Recife. No 

sermão proferido naquela festividade, o pe. Leonardo João Grego582 fez questão de frisar 

o pioneirismo da instituição na “missão civilizadora” na província pernambucana, 

definindo-a como “o primeiro padrão de glória que enobrece a família portuguesa no 

Norte do império”583. A partir da década de 1870, as discussões que valorizavam a 

presença do português para o fortalecimento da formação da nação brasileira ganharam 

mais força nos discursos produzidos pelo GPL-PE. Na década de 1880, Camões ressurgiu 

como a expressão maior de Portugal e o símbolo da gente lusitana, tanto em sua terra 

natal como onde existissem representantes da comunidade portuguesa. 

3.7. Camões: O herói de Portugal e símbolo do emigrante português. 

 A ideia de comemorar o terceiro centenário da morte de Camões foi sugerida por 

Joaquim de Vasconcelos, sócio da Sociedade de Geografia em Lisboa, em 17 de maio de 

1879. Entretanto, somente em janeiro de 1880 é que a mesma ganhou impulso após a 

publicação de um artigo no Comércio de Portugal pelo diretor da revista O Positivismo, 

Teófilo Braga. Neste artigo, Braga afirmava que o povo tinha de escolher “o gênio que é 

a síntese do seu caracter nacional, aquele que melhor exprimiu essas tendências, ou o que 

mais serviu essa individualidade étnica”584. 

                                                           
580 Ibidem. p. 29. 
581 Ibidem. p. 58. 
582 Presbítero secular e cavaleiro da Ordem de Cristo. 
583  Fastos do Gabinete..., op. cit., p. 120. 
584 BRAGA, Teófilo. O centenário de Camões em 1880. In. Comércio de Portugal, Lisboa, 08 de janeiro 

de 1880. Apud. JOÃO, Maria Isabel. Memória e Império: Comemorações em Portugal (1880-1960). 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 52. 
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Para Teófilo Braga, o poeta Camões era o mais perfeito emissário da 

nacionalidade portuguesa por ter cantado o descobrimento do caminho marítimo para o 

Oriente, fato histórico que mais contribuiu para o progresso humano. Ao mesmo tempo 

em que a epopeia camoniana se fez universal por seu tema, também se fez nacional, pois 

a sua poesia traduzia os feitos portugueses. A comemoração da morte do poeta, bem como 

a sua evocação estava associada aos momentos mais graves de crise da nação; por isso, 

para Braga a leitura de Os Lusíadas servia de acalanto para aqueles que lastimavam a 

perda da independência nacional, lembrando-os da sua recuperação em 1640 e, assim 

como no passado, a comemoração do centenário significava uma “revivescência 

nacional”585.   

Conforme salienta Maria Isabel João, a organização da comemoração foi uma 

demonstração de ser Camões uma figura consensual na sociedade portuguesa, um célebre 

gênio e símbolo da nacionalidade. Um deputado português em seu discurso de defesa da 

data comemorativa expressou aquilo que todos os partidários da comemoração pensavam: 

“relembrar os mortos é estimular os vivos; recordar Os Lusíadas é reviver a melhor época 

da nacionalidade portugueza, e acordar um mundo onde Portugal foi senhor, foi grande, 

foi onipotente”586. Nesse sentido, pensar Camões era fazer renascer o “velho espírito” que 

havia feito a “cavalaria patriótica redentora, [que] civilizou a África, a Ásia e a 

América”587. 

Havia ainda aqueles que acreditavam que evocar Camões no centenário de sua 

morte despertaria a sociedade portuguesa para a necessidade de transformações. Tal 

comemoração, ao ter como função manter vivas as memórias, retomou, como exemplo, a 

“época grandiosa” da história nacional. Sendo assim, reviver Camões era também 

acreditar num futuro melhor588.  Eduardo Lourenço, no livro Mitologia da Saudade, faz 

algumas considerações sobre o grande mito que se tornou Camões para os portugueses. 

A identificação de Portugal com Camões, por hora conjugada dos 

acontecimentos históricos e da revolução cultural romântica, é 

um caso único no quadro da cultura européia. Durante todo o 

nosso século XIX há uma espécie de vaivém entre a leitura que 

fazemos do nosso destino coletivo e imagem de Camões. Ou, 

antes, do seu Livro, que se converterá ao mesmo tempo na estátua 

                                                           
585 Ibidem. pp. 52, 53. 
586 ARANHA, Brito. Diccionario Bibliographico Portuguez, Estudos de Innocencio Francisco da Silva 

applicaveis a Portugal e Brazil... Tomo XV, Lisboa, Imprensa Nacional, 1888, p. 24. Apud. JOÃO, 2002, 

p. 54. 
587 Idem, p.55. 
588 JOÃO, 2002. p. 58. 
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do Comendador da nossa cultura e seu anjo da guarda, em nosso 

juiz e nossa esperança de redenção. Para os portugueses, Camões 

não será apenas o maior dos poetas – era-o já, desde o século 

XVII, (...) – mas, o seu herói nacional. Apenas o estilo do nosso 

destino coletivo e a história do nosso imaginário podem explicar 

essa conversão do autor d’Os Lusíadas em símbolo de Portugal. 

É a esse título que, com maior naturalidade, Camões se torna 

objeto das nossas paixões nacionais, que são menos literárias ou 

culturais do que ideológicas, patrióticas, cívicas e por vezes 

partidárias. Se ainda hoje, um pouco por toda a parte, as 

associações de emigrantes portugueses se colocam sob a égide de 

Camões, isso se deve a esse incrível processo de mitificação e, 

pode mesmo dizer-se, de divinização do sentimento nacional que 

se dá no primeiro quartel do século XIX589. 

 

Mas este desejo de comemoração também teve seus opositores em Portugal, como 

Oliveira Martins que opinou contrariamente àquela comemoração. 

 

Não se vive de passadas glórias, existe-se por via de forças 

actuais. Arremeter com foguetes, no 1º de Dezembro de cada ano, 

parece caricato quando em toda a gente há a consciência da nossa 

fraqueza militar.  

Solenizar em navios de papelão doirado as esquadras passadas, 

de uma nação que deixou de ter marinha não será burlesco?  

Não levará a reduzir o patriotismo a um sentimento de teatro, e a 

vida nacional a uma ópera?  

Oxalá não leve; oxalá que as luminárias e as salvas se tornem em 

positivos actos de força no momento da crise; oxalá que se 

engane quem não vê nos actos fáceis de agora mais do que fútil 

pretexto de divertimentos, a preocupação de jovens literatos, o 

interesse de férvidos agitadores, - a sincera ilusão de boas 

pessoas indolentes que acham bom que isto por cá seja 

excelente!590. 

 

Oliveira Martins declarou sua aversão ao culto dos grandes homens definindo-o 

como uma “religião burocrática” e às festas decretadas pelas autoridades denominou-as 

como “uma espécie de missa de secretaria”. Não via eficácia em manifestações como 

estas para educar as populações, tampouco acreditava que elas saciassem as necessidades 

religiosas dos espíritos591.  

Críticas à parte, Camões tornou-se de fato um referencial e símbolo da Nação 

portuguesa no século XIX e repercutiu no Brasil através dos Gabinetes Portugueses de 

                                                           
589 LOURENÇO, Eduardo. Mitologia da Saudade: seguido de Portugal como destino. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999, p. 57.  
590 OLIVEIRA MARTINS. A História de Portugal e os críticos. In. História de Portugal. Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1988, p. 225. Apud. JOÃO, 2002, pp. 58-59. 
591 JOÃO, 2002, p. 59. 
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Leitura do Rio de Janeiro e de Pernambuco, os quais aderiram às comemorações e 

tomaram para si a responsabilidade de organizá-las592.  Nas palavras do relator da 

celebração do Tricentenário de morte de Camões no Rio de Janeiro, se não fora o Gabinete 

de Leitura tal comemoração não teria ocorrido com a pompa devida no Brasil593.   

Em Pernambuco, a diretoria do Gabinete narrou a cerimônia de homenagem em 

um relatório, porém antes de iniciar a narrativa do mesmo, fez alguns esclarecimentos 

sobre alguns rumores críticos que circulavam na sociedade pernambucana e que 

expressavam o antilusitanismo contra os portugueses, respondendo às polêmicas que 

ocorreram entre os membros do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, 

alguns hostis e outros favoráveis aos portugueses594. Falou que os portugueses não 

pretendiam se apresentar como um povo perfeito e sabedores de sua história brilhante, 

sequer consideravam-se consumados conhecedores das glórias da sua pátria, pois nesta 

questão eram como todos os demais povos: “nem todos temos perfeita ciência, nem todos 

somos completamente ignorantes”595. Mencionou que a diretoria do GPL-PE até poderia 

ser plenamente indiferente àquela “crítica parvoinha” que circulava, mas as 

circunstâncias especiais a obrigava a usar outra conduta, pois  reconhecia que se vivia em 

um meio a uma anomalia estranha, em que se julgavam injustamente as coisas 

portuguesas, mas felizmente os que faziam isso eram poucos, os quais comportavam-se 

como uma seita para qual tudo o que era português moderno, era mesquinho, “e nós 

portugueses, particularmente os que residimos no Brasil, os representantes do 

mercantilismo sórdido ou do materialismo que rebaixa a moral até ao extremo onde não 

germina uma ideia boa, elevada e nobre”596. Não consideravam estes, tudo o que a colônia 

portuguesa havia criado, nada a isentava de julgamentos, nem mesmo os albergues que 

abrigavam os enfermos, tampouco as instituições literárias e instrutivas por ela fundadas, 

nem também as associações de beneficência instituídas, nada tinha valor, pois “somos 

sempre o materialismo!”. Disse que, não perderia tempo com tais questões se não fosse 

uma “outra seita mais daninha as coisas portuguesas do que aquela. Tendo que tratar 

                                                           
592 Na Bahia o GPL-BA não encabeçou as comemorações como em Pernambuco e no Rio de Janeiro, ver-

se-á no capítulo quinto. 
593 Terceiro Centenário de Camões. Juízo da Imprensa do Rio de Janeiro acerca do relatório da diretoria 

do Gabinete Português de Leitura em 1880. Rio de Janeiro, 1880, p. 6. 
594 MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana. São Paulo (SP): 

Alameda. 2008. P. 340; SOUZA, Ricardo Luiz. "O Antilusitanismo e a afirmação da nacionalidade". In: 

Politéia: História e Sociedade, V.5, N.1, Revista do Departamento de História da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia. 2007. P. 141. 
595  O Centenário de Camões em Pernambuco. Festas promovidas pela Directoria do Gabinete Portuguez 

de Leitura. Porto: Imprensa Portugueza, 1880, p. 13. 
596 Idem, p. 14. 
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d’esta, veio de feição tratar d’aquela, por simples co-relação de ideias”597. Alguns 

indivíduos ao invés de juntar-se à mesma causa em comum, incentivam os maus atos, 

“embora com inconsciência do mal que fazem”. Disse ainda que uns tratavam a iniciativa 

do Gabinete como fruto de imitação e a ridicularizava, outros viam a ação do mesmo 

simplesmente como uma manifestação de ostentação, e ainda existiam aqueles mais 

censuráveis ainda que, talvez, até merecessem dó, pois,  

malsinam os iniciadores da ideia como meros especuladores de 

horas e primazias, como homens nutridos dos pífios desejos de 

recomendarem-se – lá fora – de darem o que falar de si, de 

alardearem patriotismo enganoso, ou, quando menos, dominados 

pela ambição de mandarem seus nomes a posteridade por via da 

letra redonda e das colunas dos periódicos!598 

Porém, estes nem percebiam que podiam cair réus de sua própria hipocrisia e da 

falsidade dos que os cercavam. A fala descrita sinaliza a existência de uma crítica sobre 

o nível intelectual dos componentes do GPL-PE e sobre o interesse do mesmo em 

comemorar aquilo que não conheciam. 

De como a diretoria do Gabinete Português de Leitura se 

deliberou a promover a celebração do tricentenário de Camões, e 

de como entendeu que a devia realizar, fácil é dizer-se e se diz, 

sem intuito de dar explicações a crítica injusta. 

A diretoria preside a administração d’uma associação literária: 

deve-se-lhe, por isto, ainda muito que lhe neguem, atribuir a 

faculdade de ler. 

Ora quem souber ler português, não pode desconhecer 

completamente quem foi Camões. 

Os membros da diretoria não são literatos, nem fazem do 

convívio com as letras profissão habitual. 

Isto posto, pode a diretoria não apreciar devidamente todo o valor 

nacional; pode não contrastar a justa o finíssimo quilate da obra 

imortal do poeta; pode não perceber a alta significação dela; pode 

carecer de aptidões para julgar a justiça dos louvores que os 

povos cultos lhe têm tecido; pode não perceber a nobreza do 

estilo e as suas qualidades épicas, a pureza da linguagem, a finura 

das alegorias; pode não apreciar devidamente a vastidão dos 

conhecimentos científicos do poeta; mas o que a diretoria não 

ignora, o que ela sabe, sente e professa, como qualquer português 

medianamente ilustrado é, que nos Lusíadas está a suma das 

maiores grandezas, dos feitos humanitários e civilizadores, das 

legítimas e imorredouras glórias da sua pátria.  

E não seria isto o bastante para que o tricentenário de Camões lhe 

merecesse especial atenção? 

Cremos que era599. 

                                                           
597 Ibidem., pp. 14, 15. 
598 Ibidem, p.16. 
599 Ibidem, pp. 17, 18. 
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Esclareceu assim que o GPL do Rio de Janeiro, primeiro que o de Pernambuco se 

decidiu pela comemoração e foi inspirado nele que também o GPL-PE decidiu aderir 

àquela homenagem. Podia até ser uma “imitação”, mas foi uma reprodução que trouxe 

ufania e pesar àquela associação: ufania, porque imitaram um feito patriótico e pesar, 

porque não o puderam imitar na mesma dimensão. Entretanto, a diretoria do GPL-PE fez 

justa homenagem e por isso merecia a devida consideração pelo que fez, pois, sem esperar 

por adesões mandou fazer os Sonetos de Camões para perpetuar a lembrança da 

solenização do tricentenário da sua morte. E com o apoio de muitos concidadãos 

portugueses, muitos cidadãos brasileiros e de alguns cavalheiros de outras nacionalidades, 

a diretoria conseguiu realizar o evento. Mas, nada foi feito sem luta, principalmente, 

contra o indiferentismo de muitos outros, vencendo as decepções, recusas inesperadas de 

uns, respostas grosseiras ou aborrecidas de outros. E assim superado todos os obstáculos, 

ela cumpriu o seu dever em gratidão à “memória do imortal cantor das glórias positivas 

e irrecusáveis da sua pátria”600. 

Ainda fez saber que o valor final da subscrição para a realização daquele evento 

foi baixíssimo e demonstrou a grande abstenção de auxílio pela comunidade portuguesa 

a algo que ela não deveria se negar. Mas ainda assim, a diretoria mandou imprimir mil 

exemplares dos Sonetos que foram reproduzidos no Porto, com a apresentação feita pelo 

escritor, o brasileiro adotivo, Antonio Souza Pinto, além de ter sido encomendado um 

retrato de Camões ao Sr. Santa Barbara de Lisboa601. Assim, publicou-se toda a 

programação decorrida, bem como os discursos recitados no evento, mas lembrou que o 

feito não era para vingar a “essa espécie de esquecimento a que nos votaram, mas (…) 

em honra e homenagem ao poeta símbolo da nacionalidade portuguesa”602. 

O evento comemorativo durou três dias e a sua divulgação foi feita pela imprensa. 

O Diário de Pernambuco avisava que os interessados pelos Sonetos de Camões deveriam 

encomendá-lo603.  No dia 5 de junho, a diretoria do GPL-PE publicou uma solicitação 

para que todas as associações que tinham sede na cidade, bem como todos os moradores, 

iluminassem as fachadas de seus prédios nas noites 8, 9 e 10 de junho para os festejos de 

Camões, das 4 horas da tarde em diante. A diretoria pediu também aos donos de 

                                                           
600 Ibidem, p. 20. 
601 Ibidem, p. 22. 
602 Ibidem, p. 23. 
603 Diário de Pernambuco, nº 127. Recife, 04 de junho de 1880, p. 6. (HBN.B) 
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estabelecimentos comerciais que fechassem as portas no dia 10 de junho, no mínimo a 

partir das 4 horas da tarde em diante604. No dia 5 de junho foi divulgado a programação 

dos três dias.  

CENTENÁRIO DE CAMÕES Programa para celebração dos 

festejos 1º A fachada do edifício do Gabinete estará iluminada e 

as noites de 8, 9 e 10 do corrente. 2º Em a noite de 8 pelas 8 horas 

será inaugurado no Gabinete o retrato de autêntico Camões, 

depois do que se distribuirá aos subscritores os Sonetos cuja 

edição se achará exposta.  Tocará durante este ato o Grupo 

Ocorinistico do Club Carlos Gomes, que graciosamente se presta 

a esse fim; igualmente tocará uma banda marcial.  Os exemplares 

dos sonetos que não forem entregues neste dia só o serão do dia 

11 em diante. 3º No dia 9 tocará a tarde uma banda marcial no 

jardim do Campo das Princesas e aí permanecerá até às 8 horas 

da noite. 4º No dia 10 as 5 horas da tarde tocarão duas bandas 

marciais no mesmo jardim até as 10 horas da noite. 5º A sessão 

do dia 10 terá começo ás 8 horas da noite no teatro Santa Isabel, 

tocando a orquestra o hino nacional brasileiro seguido hino 

nacional português o que terá lugar á chegada das primeiras 

autoridades da província, se estas se não fizerem esperar mais de 

dez minutos, alem da hora marcada. Em seguida a mesma 

orquestra executará a grande marcha triunfal – Luiz de Camões 

– composta expressamente para esta solenidade pelo distinto 

maestro brasileiro Francisco Libanio Colar, e por ele oferecida a 

El-rei D. Luiz I. 6º No palco do teatro em lugar de honra será 

colocado o retrato de Camões. 7º As comissões que se 

apresentarem e o corpo consular estrangeiro tomarão lugar no 

palco do teatro. 8º Depois de executada a marcha triunfal o 

orador, sendo depois concedida a palavra ás pessoas que dela 

houverem de usar. 9º Os cavaleiros que quiserem contribuir para 

o maior esplendor da solenidade, far-se-ão inscrever previamente 

em uma lista especial até as 6 horas da tarde do referido dia, no 

Gabinete Português. Por esta lista serão chamados pela ordem da 

inscrição a ocuparem a tribuna. 10º O teatro será aberto ao 

publico ás 7 horas da noite. 11º A entrada para os camarotes de 

1ª, 2ª e 3ª ordem é reservada ás famílias, ficando a disposição do 

publico sem designação previa de lugares e sem nenhuma ordem 

de precedência as cadeiras, plateias, camarotes de 4ª ordem, 

paraíso e galeria. 12º Á orquestra tocara em intervalos 

indeterminados. 13º A sessão terminara com a execução da 

poleka – Jâo – escrita expressamente para esse fim pelo Sr. 

Francisco Gomes Castellão, que dedicou a diretoria e ofereceu 

ao Gabinete Português...605  

As ruas Larga do Rosário e Duque de Caxias também foram iluminadas e, nessa 

última, foi formado um arco e posto um coreto onde uma banda de música tocou até às 

                                                           
604 Ibidem, p. 4 
605 Centenário de Camões: Programa para celebração dos festejos. Diário de Pernambuco, Recife/ 

5/jun/1880, p. 3. Essa mesma reportagem foi publicada novamente no dia 7 de junho sendo acrescentado 

no 1º ponto que “Igualmente será iluminado nas mesmas noites o jardim do Campo das Princesas, por 

especial obsequio do Exm. Ser. Presidente da província”.605 
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últimas horas do dia oito. A propaganda do drama sobre Camões, apresentado no teatro 

Santa Isabel no dia 9 de junho, foi divulgada diariamente pela imprensa pernambucana606. 

Na culminância da comemoração do Terceiro Centenário de Camões – no dia 10 

de junho –, foram queimadas em frente ao edifício do Gabinete Português de Leitura e 

em outros pontos do Recife várias girândolas de foguetes. Além disso, um grande letreiro 

com o nome Camões aparecia iluminado na sede da Companhia de Iluminação à Gás, sito 

à rua do Imperador. Nesse dia, partiram duas bandas de música da porta do Gabinete e do 

Largo do Arsenal da Marinha, as quais percorreram toda a cidade concentrando-se na 

frente do Diário de Pernambuco e do Jornal do Recife. Todos os navios mercantes 

brasileiros e portugueses que estavam aportados no Porto do Recife se embandeiraram 

em sinal de gala. O comércio fechou logo ao entardecer e uma multidão se dirigiu ao 

bairro de Santo Antônio onde ocorreram as festividades com as bandas marciais que 

animavam a multidão. No teatro Santa Isabel foi celebrado o Tricentenário de Camões, e, 

tamanha foi a concorrência que em poucos minutos não havia um lugar sequer. A lotação 

do Teatro, que comportava entre oitocentas a novecentas pessoas, ultrapassou o número 

de três mil. A decoração interna do Santa Isabel ostentou no fundo do palco o retrato de 

Camões, sendo postos nos degraus do trono vários bustos em gesso de homens célebres 

nas ciências e nas letras.   

No dia 12 de junho, um grupo de jovens ainda sob o efeito da comemoração 

organizou um baile que, apesar da oposição de uns e outros, ocorreu nos salões do Clube 

Euterpe sob a aprovação da diretoria do Clube.  Diversas autoridades foram convidadas 

para o baile, como os cônsules de Portugal, Espanha, Peru e Uruguai, além dos 

representantes da Câmara Municipal, do Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano, do Montepio Português, da Santa Casa da Misericórdia, do Instituto 

Literário Olindense, da Sociedade Recreativa Juventude, do Clube Carlos Gomes, do 

Clube Abolicionista, da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, do Hospital Português. 

Além desses, foram também convidados os representantes da Imprensa, Jornal do Recife, 

Diário de Pernambuco, Ideia Democrata, Democracia, America Ilustrada e Opinião. 

No evento formal a diretoria do Gabinete Português de Leitura convidou o 

presidente da província para presidir à sessão e vários discursos foram pronunciados por 

diversos intelectuais. Destacam-se a seguir alguns discursos. 

                                                           
606 Ibidem, 6, 7, 8 de junho de 1880. 
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O primeiro deles, representando o GPL-PE, foi feito pelo sócio benemérito 

Veríssimo Ferreira Chaves Junior607. O qual primeiramente fez saber que o patriotismo 

em honra a Portugal foi a causa inspiradora para que aquela instituição homenageasse a 

morte de Camões. Pois, para homens como Camões a morte, bem mais do que o destino 

da própria natureza, era a passagem para outra vida melhor que se eternizava em um 

mundo de corações. E o dia de sua morte física, 10 de junho, era para os portugueses dia 

de festa e regozijo. Apesar do inimitável cantor não ter tido reconhecimento no tempo de 

sua vida, era agora por muitos festejado, pelos filhos da pátria que ele enobreceu e que 

ali se confundiam com o povo irmão e “co-herdeiro dessa nobreza”608. E ao festejar com 

júbilo aquela morte, não o faziam como seres bárbaros, pois eram filhos da civilização, 

vingadores dos velhos crimes, reparadores das antigas faltas, julgadores dos homens e 

dos fatos, “somos a justiça”609. 

E naquele dia festivo os portugueses e os brasileiros pagavam uma dívida, os 

primeiros porque dele descendiam e os segundos porque descendiam dos portugueses. 

Definiu o patriotismo como: 

A lei da gravitação  aplicada ao coração humano, que obriga a 

tender sempre para o centro do povo onde nasceu; - fluido 

imponderável que eletriza d’um só choque todos os bons 

cidadãos de qualquer país; laço místico que prende em um só nó 

milhões de indivíduos; talismã misterioso, que converte em uma 

só milhões de ideias; mágico poder  que confraterniza as 

populações d’um estado, que reconcilia inimigos rancorosos, que 

escraviza ambições desenfreadas, que impõe pela pátria todos os 

sacrifícios; - culto que faz cada sábio apostolo, de cada homem 

um soldado, de cada mulher um guerreiro, de cada moço um 

valente, de cada velho um bravo; - finalmente um ventríloquo 

irresistivelmente eloquente, que só o cínico não escuta, que só o 

egoísta não ouve, que só o avarento não atende, que só o idiota 

não percebe; - porque o patriotismo é para o homem que tem 

senso, o que a sombra é para os corpos expostos à luz; - porque 

o homem bem formado, exulta com as glórias de sua pátria, 

ufana-se de concorrer para elas, rejubila-se em cercar de luz, em 

torna-las maiores e mais esplendorosas610. 

                                                           
607 Veríssimo Ferreira Chaves Junior era guarda-livros perito e conseguiu adquirir vasto conhecimento 

devido através da profissão colaborou com o Jornal do Recife e com várias gazetas, inclusive na capital do 

Ceará onde residiu por uns anos. foi secretario do GPL-PE e atuou também noutras instituições portuguesas. 

Devido sua inteligência e facilidade para a oratória foi por diversas vezes eleito orador do GPL-PE, 

escolhido representar a Colônia Portuguesa de Pernambuco na festa de exposição portuguesa no Rio de 

Janeiro. Faleceu em 4 de março de 1882 aos 41 anos por doença coronária. Jornal do Recife.  Recife, 5 de 

março de 1882, nº 53, p. 1.  
608 O Centenário de Camões em Pernambuco. Festas promovidas pela Directoria do Gabinete Portuguez 

de Leitura. Porto: Imprensa Portugueza, 1880, p. 64. 
609 Idem. 
610 Idem., p. 62. 
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 Salientou também que, para realizar este pensamento, a diretoria pediu ajuda 

indistintamente, mas quando o fez tinha o pensamento na sua pátria que preza e ama. 

Porém, alguns não compreenderam isso, “uns certos seres defeituosos d’origem em que 

o espírito é uma negação, um aleijão que move ao dó, e muitas vezes a irrisão”611. 

Relembrou que alguns juízos foram desperdiçados em louvores a homens que não os 

mereciam, mas aquela era outra época em que não se louvava, julgava-se. E a justiça feita 

não era louvor, mas culto à razão. E quando o homem de mérito é apreciado, “deixa de si 

uma memória aureolada de glória; uma memória que tanto mais resplandece, quanto mais 

séculos separam a sua vida na posteridade”, e esse homem representava Camões, “o 

legítimo orgulho d’uma nacionalidade, a ufania d’uma raça” e ele nada havia a temer do 

julgamento, somente esperar à glorificação612. 

 O discurso do orador se enquadrou na conjuntura da época, embasado no 

positivismo de Comte, ele respondeu às críticas feitas ao Gabinete, retomou elementos 

importantes à consagração de Camões, delimitou e identificou o “português de fato”. 

Veríssimo também foi o autor do discurso que introduziu o relatório sobre a 

comemoração, ele fez uso de um discurso que desconstruía aquelas críticas e alicerçava 

o Gabinete como uma instituição que redefinia a identidade étnica portuguesa, 

apresentando Camões não como um mito dos tempos antigos, mas como fruto de um juízo 

histórico que buscou na memória histórica os elementos racionais legitimadores do 

orgulho de se pertencer à nação de origem. 

O orador do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, que também 

representou a Sociedade Propagadora da Instrução Pública, dirigindo-se aos senhores e 

senhoras disse que aquele centenário fazia de Camões o representante de uma 

nacionalidade e possuía a característica moral e científica típica de festas de igual cunho: 

era moral porque buscava nas tradições altivas do passado, energias para a luta e a fé que 

levava às vitórias, era científica “porque o vulto a que saudamos traz uma aureola formada 

pela luz da verdade suprema: a lei da evolução”613.  Fez uma distinção sobre as 

homenagens passadas que tinham como metas transformar o guerreiro em lenda, ainda 

que ignorando os estragos por eles feitos, tudo era postulado considerando o lado 

                                                           
611 Ibidem, p. 63. 
612 Ibidem, p. 66. 
613 O Centenário de Camões em Pernambuco. Festas promovidas pela Directoria do Gabinete Portuguez 

de Leitura. Porto: Imprensa Portugueza, 1880, pp. 76-77. 
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individual, “por vaidade de raça ou egoísmo de fé”614. Definindo os valores que deviam 

se fazer presentes no santuário do culto moderno, expôs porque o poeta Camões fazia 

parte deste santuário: “O século XIX procede a estas horas a uma reconstrução do critério 

histórico, ressuscitam uns lutadores desconhecidos e fogem eliminados ou malditos uns 

vultos até hoje venerados”615. E Camões fazia parte do primeiro, porque uniu dois mundos 

e desfez preconceitos imaginários sobre a Índia e o Brasil, tendo de um lado a pátria 

decadente e do outro a Ásia a idear a revolta, ele concebeu o poema da aliança do Ocidente 

e do Oriente. Poema símbolo do esforço dos heróis na propagação da Fé e do Império, 

que “engloba as tradições patéticas ou varonis da pátria, os traços guerreiros ou episódios 

tocantes da história nacional e em nome do Cristo de paz, de uma raça nobre e invencível, 

apresenta-se ao Oriente e desarma a cólera das vítimas”616. O seu poema refletia o espírito 

de uma época que se distanciava do pavor produzido por Dante, em que o homem estava 

preso a um meio artificial e exclusivo, separado da poesia que inspirava os bons 

sentimentos oferecidos pela natureza; já Camões, sob a  influência do céu da Índia  e 

inspirado pela majestosa calma ou os inquietos mares tropicais, pelas “florestas sagradas, 

cheias de mistérios e de bondade”, viu-se agitado em sua grandiosa alma o “drama da 

vida natural e expõe-no com uma pompa e veracidade tais que faziam admirar ao próprio 

Humboldt”617. Mas, além de cantor das glórias nacionais e sacerdote da aliança entre dois 

mundos, Camões tinha o mérito de ter fixado a morfologia da língua portuguesa dando o 

correto falar puro do idioma. Para cantar a pátria Camões pregou formas ainda primeiras 

e “indecisas do português”, organizou o vocabulário pátrio e exprimiu-se com dignidade 

aos nacionais618. 

Outros discursos foram realizados a lembrar a grandeza de Camões, Clovis 

Beviláqua, que na época era terceiroanista da Faculdade de Direito do Recife; Pedro Celso 

Uchoa Cavalcanti, que falou pelos alunos do primeiro ano do curso de Direito; Carlos 

Porto-Carreiro, que discursou pela Escola Politécnica; Martins Júnior, o qual recitou o 

poema Duas Épocas, dedicado à “imorredoura memória de Luiz de Camões” e ainda 

outros. Naquela ocasião, o cearense Beviláqua disse: “Então, ó Camões, quando 

alcançastes as praias da Índia, soerguendo os lusíadas, alcançastes ao mesmo tempo, as 

                                                           
614 Ibidem, p. 77. 
615 Ibidem, p. 79. 
616 O Centenário de Camões em Pernambuco. Festas promovidas pela Directoria do Gabinete Portuguez 

de Leitura. Porto: Imprensa Portugueza, 1880, p. 81. 
617 Idem, p. 82. 
618 Idem. 
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praias do futuro soerguendo a glória interior da tua nação. Não impedistes somente os 

Lusíadas de se afundarem no túmulo das águas, impedistes também que tua pátria se 

afundasse no túmulo do esquecimento”619. 

Este evento ocorreu paralelamente em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e 

Portugal. De Lisboa a comissão do centenário enviou um telegrama aos portugueses 

residentes em Pernambuco saudando o Gabinete Português de Leitura pela fraternal 

unanimidade e pela glorificação de Camões, símbolo da nação portuguesa. A festividade 

se estendeu até à meia noite e ao final, foi executada a polka Jau, escrita pelo amador 

Francisco Gomes e ofertada ao Gabinete620. E diante de toda aquela festividade a crítica 

emudeceu, disse Veríssimo Ferreira Chaves Junior.  

O relatório da diretoria do Gabinete Português narrou que a partir dessa 

comemoração uma nova fase foi iniciada nos “fastos do humanitarismo”. Pode-se 

compreender essa afirmação como sendo um sinal do novo encaminhamento que a 

instituição passou a gerir.  Em sua gênese, o Gabinete evocou com mais frequência o 

discurso da irmandade, evidenciando que, apesar de diferentes, os portugueses e 

brasileiros possuíam uma mesma filiação. E, no momento de sua criação, os lusitanos 

também se preocuparam em reconstruir um discurso que (re)significasse uma identidade 

deslocada da velha imagem colonizador/explorador. A partir da homenagem a Camões, 

o Gabinete Português de Leitura passou (também621) a destacar com maior intensidade a 

grandeza da gente e da pátria portuguesa, a qual era uma herança dos grandes feitos tão 

bem propagados em Os Lusíadas622. 

 

                                                           
619 Ibidem., p. 111. 
620 Relatório apresentado a Assembleia Geral do Gabinete Portuguez de Leitura em Pernambuco pela 

diretoria do mesmo, em 10 de outubro de 1880, p. 4. 
621 Também, pois o discurso da irmandade não desapareceu, mas ganhou nova ênfase. Doravante Camões, 

símbolo da Nação portuguesa, agregava elementos de uma herança civilizatória. 
622 SANTOS, 2013. 
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Figura 9- Gabinete Português de Leitura, 1880. Fonte: O Centenário de Camões em Pernambuco, 1880. 

 

Nos discursos comemorativos, o Gabinete Português de Leitura ressurgiu como 

uma comunidade simbólica, uma espécie de extensão da pátria portuguesa em terras 

brasileiras623. Nessa perspectiva, Eric Hobsbawm em A invenção da tradição, conhecido 

livro que organizou com Terence Ranger, ao definir que as tradições inventadas se 

apresentam no “conjunto de práticas..., de natureza ritual ou simbólica, que buscam 

inculcar certos valores e normas de comportamentos através da repetição a qual 

automaticamente implica a continuidade do passado histórico adequado”624, faz entender 

                                                           
623 HALL, Stuart. Identidade Cultural na pós-modernidade. RJ: DP& A, 2005. 
624 HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence (org.). A invenção da tradição. Rio de Janeiro: Editora Paz e 

Terra, 2008, p. 1. 
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que os discursos construídos em torno da mitificação de Camões, também foram um dos 

pilares da (re)significação da identidade do imigrante português em Pernambuco. Ao 

evocar o passado, se buscavam as glórias que engrandeciam o pertencimento à 

comunidade portuguesa.  Hobsbawm considera a importância da utilização dos elementos 

antigos na preparação de novas tradições inventadas, afirmando que “Sempre se pode 

encontrar no passado de qualquer sociedade um amplo repertório destes elementos; e 

sempre há uma linguagem elaborada, composta de práticas e comunicações 

simbólicas”625. 

No Brasil, os discursos em torno de Camões também apareceram atrelados ao 

termo “raça”. Este termo passou a ser paulatinamente utilizado como uma evocação da 

mais alta qualidade da contribuição dos portugueses à formação da identidade nacional 

brasileira. Um trecho do documento produzido no Tricentenário do Rio de Janeiro reforça 

que o discurso produzido em torno da (re)significação da identidade do imigrante 

português considerava as conjunturas vividas.   

A raça portuguesa possuí em alto grau a faculdade de 

cosmopolitismo. Circunscrita em uma estreita facha da costa 

europeia, experimenta a necessidade de espaço mais vasto, de 

mais larga esfera para exercer a sua atividade, provar as variadas 

aptidões de que é dotada.  

Costumada a presenciar as fúrias do mar, com as quais combate 

a miúdo, não lhes inspira medo e travessia do oceano e cruza-o 

em todas as direções. O seu gênio aventureiro a conduz a todos 

os pontos do globo, e em qualquer latitude achareis vestígios da 

sua passagem, ou monumento da sua permanência. 

Tanto se habitua aos gelos polares como vive e se identifica na 

zona tórrida.  

E notável a sua capacidade assimiladora, conservando, todavia, 

uma soma de qualidades étnicas que lhes são de muito proveito 

na luta pela existência.  

O espírito de aquisição de propriedade domina grandemente cada 

um dos seus indivíduos, e em cada núcleo surge imediatamente a 

ideia de associação, quer para fins beneficentes ou religiosos, 

quer para fins instrutivos ou mero recreio. 

Raro será da terra, em que, havendo residentes portugueses, eles 

não tenham fundado sociedades de socorros, confrarias 

religiosas, escolas, bibliotecas, filarmônicas e ginásio. Na China 

e na Califórnia, na África como na América, achareis 

documentos desse asserto626. (Grifos meus). 

                                                           
625 Ibidem, p. 14. 
626 Terceiro Centenário de Camões. Juizo da imprensa do Rio de Janeiro acerca do Relatório da directoria 

do Gabinete Portuguez de Leitura em 1880. Rio de Janeiro: Typographia e Litographia de Moreira, 

Maximiano & C.. Rua da Quitanda, nº 111, 1881, p. 9. 
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  Essa menção ao termo “raça” aparece ligada à conjuntura que o Brasil vivenciava 

em torno da construção de uma identidade nacional, em busca de um tipo ideal do homem 

brasileiro. Ferrer, sócio honorário do GPL-PE, ao discursar em homenagem ao 

aniversário da instituição, em 15 de agosto de 1901, destacou a progressão do Gabinete, 

apesar, disse ele, dos embaraços sofridos e “do desânimo tão comum à nossa raça”.  O 

termo “raça”, como era comum nesse período, passou a ser usado com o definidor das 

características positivas e negativas do português pelos seus próprios conterrâneos em 

alguns momentos.  

Em Portugal, foi somente a partir de 1924 que este termo passou a ser atrelado à 

comemoração de “Camões”. Os organizadores do centenário do nascimento de Camões 

designaram a “Festa da Raça” e nela o poeta foi identificado como o maior cantor da 

Raça. Esse termo, conforme fala Maria Isabel João, parecia se reportar ao “conjunto do 

povo português, enquanto colectivo com um passado histórico comum, tradições e ideias 

que lhe conferem uma identidade própria”627. Em Pernambuco, o termo “raça” esteve 

também presente na definição da arquitetura do prédio do Gabinete Português de Leitura. 

Ao historiar sobre o GPL-PE percebe-se que o mesmo era um espaço de poder e 

por isso os seus componentes ambicionavam ter nele destaque, pois estar à frente de uma 

instituição com fins literários em um século de valorização de saberes, designava um grau 

de maior destaque na comunidade portuguesa. Conquistar este espaço se dava em meio a 

conflitos e disputas, algumas vezes veladas, mas quase sempre abertas e tornadas públicas 

pela imprensa. Logicamente, algumas interpretações decorriam, as quais aliadas ao 

antilusitanismo socialmente construído, arraigado na sociedade pernambucana e 

manifestos nos vários episódios narrados no capítulo segundo, alimentavam as críticas 

como as que ocorreram contra a organização do Centenário de Camões e que foi 

respondida por Veríssimo Ferreira Chaves Junior. Porém, as críticas internas e externas 

não afetaram o papel desempenhado pelo Gabinete na comunidade portuguesa e, quase 

sempre, foi dele que partiram as iniciativas dos eventos sucedidos em Pernambuco que 

envolveram a comunidade portuguesa. 

                                                           
627 JOÃO, 2002, p. 537. 
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3.8. O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco: uma escola de patriotismo. 

Diante do conflito que resultou no Ultimatum inglês a Portugal628, a Diretoria do 

GPL-PE convocou a reunião de toda colônia portuguesa residente em Pernambuco, no 

dia 2 de fevereiro de 1890, a fim de decidir de que forma aquela colônia poderia contribuir 

com a sua nação. As convocações para às reuniões foram anunciadas pela imprensa 

pernambucana629 e amparou-se no discurso da demonstração do patriotismo e do amor 

por Portugal, que inquietava os corações dos portugueses e não os deixava indiferentes 

aos assuntos de sua pátria630.  

 

  

                                    

Figuras 10 - Anúncios de convocação à Colônia Portuguesa divulgados pelo Diário de Pernambuco. 

 

Segundo o Diário de Pernambuco, cerca de 800 portugueses compareceram 

àquela reunião, nela algumas decisões foram tomadas e foi organizada uma Comissão 

                                                           
628 Portugal havia feito um projeto que ficou denominado como o mapa “cor-de-rosa” no qual estabelecia 

suas intenções nas Colônias Africanas, mas seu interesse coincidiu com interesses dos ingleses resultando 

disso um conflito no qual Portugal saiu a perder. Aprofundou-se um pouco mais esta questão no Capítulo 

V, sobre o Gabinete Português de Leitura da Bahia, no tópico “Renovação como sinónimo de Patriotismo”. 
629 Diário de Pernambuco, nº 29. Recife, 5 de fevereiro de 1890, p. 5. (HDB). 
630 Idem, nº 27. Recife, 2 de fevereiro de 1890, p. 2; nº 25, Recife, 1 de fevereiro de 1890, p. 3.  
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escolhida pelos presentes. O comendador Miguel José Alves sugeriu que ficasse a própria 

diretoria do Gabinete Português de Leitura a dirigir a Comissão, “Visto que tão bem 

teriam interpretado o sentimento de seus compatriotas, convocando aquela reunião”, e 

assim foi631. Formou-se a “Comissão Central Executiva da Colônia Portuguesa em 

Pernambuco”632; formulou-se um protesto em “linguagem puramente patriótica” assinado 

por todos os que compareceram na reunião, bem como por aqueles que dela não puderam 

participar, juntando-se a este documento uma lista com os nomes dos compatriotas a 

especificar o “quantum com que se comprometem a concorrer de seu bolso”633 para as 

despesas ou de guerra ou de fortificação portuguesa; estabeleceu-se que seria aceite a 

ajuda de todos os brasileiros e  de outros estrangeiros que se comprometessem em auxiliar 

àquela “santa causa”; decidiu-se promover, por todos os meios, uma guerra de interesses 

aos produtos industriais ingleses e fazer uma campanha “altamente patriótica em favor de 

todos os produtos da indústria portuguesa similar aos de qualquer outro país, 

especialmente os ingleses”634; sugeriu-se tornar os portugueses acionista, conforme os 

seus recursos, das empresas comerciais, industriais e navegações já existentes que 

precisassem ampliar os seus capitais em Portugal e em suas colônias; determinou-se o 

envio de um telegrama ao Governo Português para demonstrar o pesar da comunidade 

portuguesa de Pernambuco pelo sucedido: 

Os portugueses residentes em Pernambuco, sentindo projetar-se 

em seus corações a centelha de patriotismo, significam ao 

governo do seu país, que, seja qualquer a situação em que o 

coloque a ambiciosa e desleal pretensão britânica, estarão sempre 

e por todos os modos, prontos a auxilia-los na defesa da 

integridade no solo da pátria e dos brios nacionais635. 

 

 Além disso, alguns portugueses republicanos, que estavam presentes naquela 

reunião, emitiram um despacho ao republicano Latino Coelho em louvor à atitude636 que 

                                                           
631 Ibidem, nº 28. Recife, 4 de fevereiro de 1890, p. 4. 
632 Composta pelos seguintes cavaleiros, os seis primeiros da Diretoria do GPL-PE: Comendador José 

Augusto A. de Carvalho, João Victor da Cruz Alfarra, Albino Moreira de Souza, José Maia Sobrinho, A. J. 

Barbosa Vianna, Visconde da Silva Loyo, Comendador Albino José da Silva, Comendador Miguel José 

Alves, Comendador Francisco Ribeiro Pinto Guimarães, João José Rodrigues Mendes, José Maria de 

Andrade, Antonio Fernandes Ribeiro, Antonio Nunes da Cruz, Domingos Joaquim Ferreira Cruz, Joaquim 

José de Amorim, Bernardino Gomes de Carvalho, dr. José de Albuquerque, Manoel Nunes da Fonseca, 

Francisco Pereira da Silva e Joaquim da Silva Salgueiral. (Diário de Pernambuco, nº 28. Recife, 4 de 

fevereiro de 1890, p. 4). 
633 Diário de Pernambuco, nº 28. Recife, 4 de fevereiro de 1890, p. 4. (HDB). 
634 Idem. 
635 Idem. 
636 Latino Coelho, juntamente com Teófilo Braga e outros cidadãos oriundos dos vários horizontes políticos 

participaram da subscrição que pretendia prover às necessidades imediatas do municiamento do exército. 
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ele, no conflito anglo-português, tinha tomado em defesa da pátria: “Saúdam Serpa Pinto, 

armada, defesa, honra da pátria”637. A seguir abriu-se uma subscrição que logo recolheu 

avultada soma. 

 A Comissão Central Executiva, posteriormente, foi subdividida em várias outras 

comissões parciais que ficaram responsáveis para a angariação de donativos, com o fim 

de auxiliar a defesa nacional que estava exposta a sofrer desacato, estas ficaram 

responsáveis por algumas localidades do Recife e do interior: Recife; Itaparica, Triunfo, 

Pilar e adjacentes; Madre de Deus, travessa Vigário, Amorim, etc. Até ao Cais; Santo 

Antônio e São José, 1º de Março, Imperador e Cais 22 de Novembro; Duque de Caxias; 

Independência, Rosário, Dr. Feitor, Laranjeiras e Cabugá; Visconde de Inhaúma; Pedro 

Afonso, Arsenal até o Cais do Ramos; Livramento;  Penha, Mercado, Assunção, Calçadas 

até Padre Muniz; Marcílio Dias, Pátio de São Pedro e Carmo, Hortas e intermédias; Vidal 

de Negreiros, Augusta, São João e adjacentes; Barão da Vitória, Santo Amaro e 

adjacentes; Marques do Herval, Praça do Capim e adjacentes; Imperial; Afogados; Boa 

Vista. Além desta área, também foram distribuídas listas de subscrição em favor da causa 

de Portugal pelas casas comerciais da rua da Cadeia (Manoel da Cunha Lobo, Francisco 

Manuel da Silva), da rua Primeiro de Março (Joseph Krause & C., João Walfredo de 

Medeiros, ¨Herdeiros de Antonio Correia de Vasconcellos), da rua do Cabugá (Augusto 

do Rego & C.) ; da rua do Barão da Vitória (Raphael dias & C., Alves Maia & C., Paulo 

José Alves & C.) e da rua da Imperatriz (Alfredo Fernandes & C.)638. 

Diante do Ultimatum, o componente da comissão responsável pela Marcílio Dias, 

e adjacentes, o Sr. Feliciano de Azevedo Gomes, ex-bibliotecário do Gabinete Português 

de Leitura, pediu a exoneração da função de membro daquela comissão. Justificou que se 

demitia por repudiar a atitude de fraqueza da corte de Portugal perante a Inglaterra. 

Devido a isso ele fez um Manifesto em que elencou as suas considerações e demitiu-se 

do “honroso cargo” assumido. A Comissão Central disse aceitar e entender as suas 

considerações, mas reiterou que a ação da mesma se baseava numa postura apartidária e 

patriótica639.  

Os portugueses residentes na cidade de Limoeiro, localizado no Agreste 

pernambucano, dirigiram-se em ofício ao GPL-PE para dizer que diante do ultraje sofrido 

                                                           
HOMEM, Amadeu Carvalho. O “ultimato” inglês de 1890 e a opinião pública. In. Revista de História das 

Ideias, volume 14, 1992, pp. 281-296. 
637 Diário de Pernambuco. Idem.  
638 Diário de Pernambuco, nº 42. Recife, 21 de fevereiro de 1890, p. 3. (HDB). 
639 Idem, nº 56. Recife, 9 de março de 1890, pp. 2, 3. 
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por Portugal, disponibilizavam-se em apoiar toda a decisão tomada pela Comissão 

Central Executiva640. Também esta mesma atitude foi tomada pelas Colônias Portuguesas 

do Pará641 e do Maranhão642e já havia sido tomada pelas Colônias da Bahia, de São Paulo 

e do Rio de Janeiro643. 

Foram vários os que se disponibilizaram àquela causa, inclusive o português 

Alberto Rodrigues Branco que emitiu uma nota no Diário de Pernambuco a dizer que 

“tendo abraçado de coração a grande naturalização Brasileira, ainda assim não esqueceu 

a pátria aonde nasceu, e por esta razão oferece a quantia de cem mil réis para afrontar a 

honra nacional portuguesa644”, fazendo votos para que a colônia portuguesa em 

Pernambuco pudesse imitar as demais colônias de outros estados brasileiros. Mas, como 

era comum aos portugueses, no dia a seguir, Alberto Branco foi criticado por sua nota: 

Sabes perfeitamente que a mãe de teu pai era irmã da minha mãe; 

é este o nosso grau de parentesco em 3º, segundos primos, e 

parentes que seguimos caminhos opostos, segundo o pensar. 

Como diz D. Pedro I, Imperador do Brasil, nasci português e tive 

de ser brasileiro, e como este vou morrer português.  

A colonia portuguesa não te imita embora lho peças hoje no teu 

artigo, porque ela tem amor a pátria se me não engano vai fazer 

outra declaração assinada pelos seus membros no livro da 

intendência municipal; quem é pobre como eu não oferece – 

CEM MIL REIS – para desafrontar a honra da pátria e tendo 

credores: que direito a estes assiste nessas condições Alberto? … 

e os filhos impõe uns deveres aos pais embora ainda não falem e 

é para o que não reparas infelizmente para ti, que vais ter as 

honras ou garantias se não regalias de ser – o que és como os 

demais portugueses – por nacionalizar brasileiro.  

Se o meu exemplo não serve para ti, leviano servirá para os 

demais sensatos que conheceram o grande negociante que não 

esbanjou e veem pobre, por ter sido roubado nesta cidade e se 

assina com máxima honra. Súdito português. Antonio Francisco 

Corga. Recife, 30 de janeiro de 1890645. 

 

              A discussão sobre o pertencer e o não pertencer ao grupo étnico português 

também passava pela escolha do sentir-se português, ainda que naturalizado brasileiro, 

porém este sentir foi acompanhado pelas críticas daqueles que, ou por rigidez ou por 

disputa pessoal, não aceitaram a dinamicidade na composição das fronteiras do grupo 

étnico. 

                                                           
640 Ibidem, nº 29. Recife, 5 de fevereiro de 1890, p. 3. 
641 Ibidem, nº 37. Recife, 14 de fevereiro de 1890, p. 3. 
642 Ibidem, nº 55. Recife, 8 de março de 1890, p. 2. 
643 Ibidem, nº 25. Recife, 31 de janeiro de 1890, p. 3. 
644 Diario de Pernambuco, nº 24. Recife 30 de janeiro de 1890, p. 5. (HDB). 
645 Idem, nº 25. Recife 31 de janeiro de 1890, p. 3. (HDB). 
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 Quando Portugal se envolveu na Primeira Guerra Mundial também a comunidade 

portuguesa se reuniu a fim de decidir a melhor maneira de ajudar o seu país. 

 

Figura 11 - Convocação a Colônia Portuguesa. 

Fonte: Diário de Pernambuco, nº 76, 18 de março de 1916, p. 2. 

 

A reunião ocorreu sob a direção do vice-cônsul e dos diretores do GPL-PE e do 

Real Hospital Português. O vice-cônsul disse que aquela Colônia se unia e “todos os 

portugueses até bem pouco tempo desunidos, por questões de credo político”646 

formavam um grande bloco em favor da “pátria longínqua”, pois “não há dissensões por 

mais graves, que separem os portugueses quando se trata da Pátria, da nossa mãe comum 

e, principalmente quando a Pátria, que enternecidamente idolatramos, estar como no 

presente momento em situação melindrosa”647. Várias foram as iniciativas para contribuir 

com esta causa e o GPL-PE esteve à frente de uma comissão de ajuda para as crianças 

órfãs da Guerra648. 

Em 16 de maio de 1922, foi realizada no GPL-PE uma reunião na qual, conforme 

o Diário de Pernambuco, participaram cerca de 500 pessoas, desde “o mais modesto 

operário, ou empregado do comércio, até o mais alto e ilustre negociante, ninguém 

faltou”649. A reunião ocorreu num ambiente descrito como de “puro patriotismo” devido 

                                                           
646 Diário de Pernambuco, nº 78. Recife, 20 de março de 1916, p. 4. (HDB). 
647 Idem. 
648 Jornal do Recife, nº 103. Recife, 15 de abril de 1919, p. 1. 
649 Diário de Pernambuco, nº 113. Recife, 16 de maio de 1922, p. 3. 
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ao empreendimento de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. O Cônsul de Portugal, sob 

aplausos, fez um discurso representativo da gratidão do Governo de Portugal pelo 

patriotismo demonstrado por toda a comunidade lusa residente no Brasil. Assim foi 

apresentada uma subscrição que ia desde a Bahia até Manaus, reunindo todos os 

compatriotas do norte do país, com a intenção de ajudar os aviadores a adquirirem um 

hidro-avião mais poderoso que o Lusitania: que “os leve e conduza Portugal a destinos 

cada vez mais gloriosos”650.  

 Sempre a acompanhar os acontecimentos da sua pátria, os portugueses residentes 

em Pernambuco buscavam formas de ajudá-la e, quase sempre, a iniciativa partiu do GPL-

PE. O Gabinete assumia, assim, a característica de uma comunidade simbólica, sentida 

por seus integrantes como extensão de sua pátria, não no sentido territorial, mas 

simbólico651. 

3.8.1. O IV Centenário da Índia e a recepção do Adamastor. 

Na segunda metade do século XIX foram celebrados outros centenários e, apesar 

de não terem a magnitude alcançada pelo Tricentenário de Camões, aqueles centenários 

foram igualmente representativos dos discursos sobre a nacionalidade portuguesa e a 

demonstração do patriotismo dos portugueses a sua pátria.  

Em 1882, o GPL-PE organizou o Centenário de Pombal, que se realizou em três 

dias de cerimônias652, entre os dias 7, 8 e 9 de maio, no último dia foram instaladas aulas 

de Português, Francês, Aritmética e escrituração comercial, Geografia, História e Direito 

Comercial653. 

Em 1898 novo centenário foi comemorado, desta vez o da Índia. A festa iniciou-

se logo ao amanhecer do dia 20 de maio de 1898, numa manhã em que “todas as músicas 

militares tocaram alvorada654” e as federais se posicionaram na frente do consulado e do 

Gabinete Português de Leitura. Ao meio dia foi realizada uma sessão solene no teatro 

Santa Isabel, presidida pelo cônsul de Portugal, o comendador Francisco Celestino 

Feliciano de Menezes, após seu discurso foi entoado o hino nacional português, seguido 

pelo brasileiro. O orador oficial foi o Pedro de Alcântara Baptista Moreira655 e a seguir a 

                                                           
650 Ibidem. 
651 SANTOS, Wilza Betania dos. Caminhos identitários: imigrantes portugueses em Pernambuco. São 

Paulo:  rev. hist., n.177, a00717, 2018 http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2018.126642 
652 Jornal do Recife, nº 101.  Recife, 4 de maio de 1882, p. 2. (HDB). 
653 Idem. 
654 Idem, nº 111.  Recife, 22 de maio de 1898, p. 2. 
655 O qual era secretário da Chancelaria do Consulado Português em Pernambuco. 
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ele outros discursos decorreram, dentre os quais o do cônsul italiano e os representantes 

de várias entidades. A cerimônia encerrou-se às três horas da tarde e teve o teatro lotado 

de espectadores. De várias partes do país foram recebidos telegramas de felicitação, aos 

quais se agradeceram.  

À noite, às sete horas e quinze minutos, foi inaugurado o retrato de Vasco da Gama 

no Gabinete Português de Leitura, pela Comissão do centenário e pelo seu diretor, com 

declarações de alguns senhores, falou-se sobre a comemoração centenária de 

descobrimento do Brasil em 1900656. Para a organização do centenário do descobrimento 

o GPL-PE se reuniu, no dia 20 de abril, e criou um Comitê composto pelas várias 

instituições que aderiram aos festejos. A comemoração ocorreu do dia 3 ao dia 6 de maio 

de 1900, encerrando com uma corrida organizada pelo Velodromo. Ao mesmo tempo, 

foram organizadas também homenagens em algumas cidades do interior de Pernambuco, 

de entre as quais: Goiana, Caruaru, Limoeiro, Pau d’Alho, Glória de Goitá.    

Vale salientar que em Pernambuco existiam os defensores de que o 

“descobrimento do Brasil” deveria ser atribuído a Vicent Yanez Pinson, em 26 de janeiro 

de 1500657. Esta visão foi exposta por Carlo Porto Carreiro, o qual afirmou estar 

                                                           
656 Jornal do Recife, nº 111.  Recife, 22 de maio de 1898, p. 2. (HDB). 
657 A data histórica foi instituída como feriado municipal em 1986, e em 26 de janeiro a população do Cabo 

comemora o Dia Municipal da Nacionalidade Hispânico-Brasileira.O resgate da história do descobrimento 

do Brasil pelo navegador Vicente Pinzón no Cabo de Santo Agostinho tem sido atribuido a Luiz Alves 

Lacerda, falecido em 2008, que escreveu o livro: “Histórias do Cabo – Aqui Nasceu o Brasil”, Lacerda 

esteve à frente do projeto Pinzón, que mais adiante foi transformado pelo então prefeito cabense, Elias 

Gomes, no Projeto “Recontando a nossa História” em meados do ano de 1999. Impulsionados pela 

iniciativa, Pernambuco, o Brasil e a Espanha retomaram a a discussão deste fato histórico. E Pinzón se 

tornou referência para o município. Surgindo a co-irmandade entre as cidades do Cabo de Santo Agostinho 

e Palos de La Frontera (Espanha), de onde partiu a comitiva de Vicente Pinzón em 19 de novembro de 

1499, além de várias outras  parcerias. https://jornaldacalheta.wordpress.com/2012/01/26/o-brasil-foi-

descoberto-no-cabo-de-santo-agostinho-ha-512-anos/ 

No trabalho sobre o Porto de Suape, – OLIVEIRA, Eniel Sabino de. Memória e identidade no contexto do 

Complexo de Suape. Recife: Tese de doutorado em Psicologia, UFPE, 2016 –, o autor dedicou um capítulo 

para analisar o processo da construção da memória, identidade e poder no Cabo de Santo Agostinho fazendo 

uso de uma análise baseada “nos processos de invenção da tradição e das comunidades imaginadas”, 

respaldadas em teóricos como Hobsbawn e Pollak. Oliveira ressalta que “Na cidade têm ocorrido episódios 

em torno da sua memória, com a criação de mecanismos visando o compartilhamento de acontecimentos 

num passado comum aos seus habitantes, sobre a qual se assentaria uma identidade coletiva. Na cidade há 

um interesse coletivo, não hegemônico, porém, em se estabelecer o espanhol Vicente Yãnez Pinzón como 

aquele que teria, de fato, primeiro avistado e explorado as terras brasileiras. Ele teria atracado sua frota 

algum tempo anterior a 22 de abril, data tida pela historiografia e na memória histórica coletiva como a do 

nosso descobrimento por Pedro Alvares Cabral. O tempo de memória é deslocado com a proposta, assim 

como o seu herói fundador. O lugar sagrado desta fundação também sofreria alteração, deslocando-se 

do estado da Bahia (no local hoje denominado Porto seguro) para o estado de Pernambuco, 

especificamente na cidade do Cabo e, mais exatamente ainda, no mesmo trecho marítimo onde hoje se 

localiza o Porto de Suape. A figura do navegador espanhol tem sido, desde o final dos anos 90 do século 

passado, explorada por parte do governo municipal e por outros grupos de interesse. Foi na gestão do então 

prefeito Elias Gomes que Pinzón foi recolocado como figura central para a cidade, para o estado de 

Pernambuco e para o Brasil, quando foi apresentado como o primeiro estrangeiro a pisar o solo brasileiro. 

https://jornaldacalheta.wordpress.com/2012/01/26/o-brasil-foi-descoberto-no-cabo-de-santo-agostinho-ha-512-anos/
https://jornaldacalheta.wordpress.com/2012/01/26/o-brasil-foi-descoberto-no-cabo-de-santo-agostinho-ha-512-anos/
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convencido da cronologia que confirmava a presença dos espanhois no Brasil 

anteriormente aos portugueses658. Partilhando desta mesma ideia, Olympio Galvão 

defendeu que Pisón avistou o Cabo de Santa Maria de la Consolacion, localizada no Cabo  

de Santo Agostinho em Pernambuco e, por consequência, Pernambuco seria a primeira 

terra que foi descoberta no Brasil e o Instituto Geográfico e Histórico festejou a data, pois 

ele sempre se colocou à frente de “nossas glórias passadas, de nossas prioridades em todos 

os magnos acontecimentos nacionais”659. Apesar deste acontecimento, Galvão salientou 

que a glória de Portugal não era ofuscada, pois o descobrimento oficial se deu devido ao 

“velho e glorioso Portugal”660.  

 Em 1899 a comunidade portuguesa também se reuniu, a convite do GPL-PE, para 

organizar a festividade de recepção ao cruzador Adamastor, que aportaria no porto do 

Recife. Organizou-se uma comissão executiva para preparar a recepção, porém, a forma 

pela qual a comissão foi formada gerou críticas, pois dela foram excluídos os jovens 

portugueses do Grêmio Português Caixeral Thomaz Ribeiro661, esqueceu-se que a 

mocidade era “o elo inquebrantável de todos os séculos”662, menosprezando-se a sua 

participação naquela reunião. O sócio do GPL-PE, Vianna, não incluiu as outras 

associações portuguesas e somente se dirigiu, com “toda a cortesia, aos altos decanos da 

nossa colônia aos empinados comendadores”663, os quais souberam usar a palavra para 

dizer que aqueles jovens, “embora caixeiros”, bem que podiam arranjar alguns donativos 

dos rapazes do comércio para o Adamastor. O autor da crítica, denominado “Um 

portuguez do Grêmio”, rebateu a indiferença sofrida pelos componentes daquele Grêmio, 

que expressava os contrastes entre os que faziam ostentação de tão altas personalidades. 

Lembrou ao sócio do GPL-PE, que os caixeiros não eram mais as teias de aranha de seu 

estabelecimento como noutros tempos, mencionando que Vianna se esquecera que fora 

um componente do Grêmio que a ele se dirigiu para sugerir aquela homenagem, mas o 

mesmo não convidara a nenhum componente do Grêmio porque ele era composto apenas 

                                                           
Assim, o Cabo seria o ponto da descoberta do Brasil. Isso baseado nas afirmações de alguns historiadores 

de que em 26 de janeiro de 1500 o espanhol teria atracado na Bahia de Suape (exatamente onde hoje é o 

Porto de Suape), tendo assinado sua ata de posse e batizado o local com o nome de Cabo de Santa Maria 

de La Consolacion. O Brasil teria começado no Cabo, portanto. O Brasil é devedor ao Cabo. (grifos 

meus), (OLIVEIRA, 2016, p. 58). 
658  A Província, nº 38. Recife, 18 de fevereiro de 1900, p. 1. (HDB). 
659 Jornal do Recife, nº 100, Recife, 3 de maio de 1900, p.1. (HDB). 
660 Ibidem. 
661 Criado em 9 de maio de 1897, por iniciativa de alguns moços portugueses empregados do comércio. 

Diário de Pernambuco, nº 105. Recife, 11 de maio de 1897, p. 2. 
662 Pequeno Jornal, nº 6. Recife, 9 de janeiro de 1899, p. 2. (HDB). 
663 Idem.  
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de caixeiros, “mas caixeiros que são patriotas, que amam o seu país, as suas glórias, não 

quis honrar o Grêmio porque a sua diretoria não se exibem em comendas de safiras”664. 

Mas aquela mocidade, principalmente a do Grêmio, iria receber sem hipocrisias e com 

todo o patriotismo a oficialidade do Adamastor665. 

 A discussão aponta para as relações de poder que circundavam a instituição, 

sugerindo que para estar à frente do GPL-PE as condições sociais eram determinantes. 

Câmara, ao se referir à Associação Monte Pio Português ressalta que, apesar das 

associações e entidades serem significativas para a união dos indivíduos no grupo em prol 

de interesses comuns, elas representavam não somente a origem nacional e a identidade 

étnica de seus participantes, mas também ditavam a classe social a que eles pertenciam666. 

Igualmente no Rio de Janeiro a historiadora Vânia Maria Cury, constatou que a integração 

comunitária propiciada por instituições associativas como o Real Gabinete Português de 

Leitura e a Real Beneficência Portuguesa, não resultava na eliminação das diferenças 

sociais e econômicas que existiam entre os portugueses ali residentes667. Afinal, as 

associações criadas existiam não para pregar eliminações de diferenças sociais, mas para 

redefinir a imagem a cerca dos portugueses, para manter o elo com a pátria de origem e 

assim recriar discursos que validavam a identidade étnica e que definiam o pertencimento 

ao grupo. Observando as discussões em torno do assunto em Pernambuco, percebe-se que 

enquanto as outras instituições cuidavam de atender a colônia portuguesa nas suas várias 

necessidades – saúde (Hospital), beneficência (Sociedade Beneficente), categoria 

profissional (Grêmio Caixeiral) –, ainda que sob muitas polêmicas e disputas entre eles 

próprios, o GPL-PE dedicava-se a (re)significar os discursos, como uma espécie de 

criador e guardião dos discursos que apresentavam uma identidade étnica apoiada num 

protótipo do “bom português” e, quanto a isso, não havia distinção de classes, porque os 

discursos visavam não categorizar, mas redefinir a identidade étnica do “ser português”, 

afastando-se da identidade de ex-colonizador. 

A atuação do GPL-PE sinaliza que, por ter sido o Gabinete a primeira sociedade 

portuguesa, ele acumulou ou reivindicou poderes de gerência sobre a comunidade 

portuguesa de Pernambuco, pelas análises documentais realizadas percebe-se que aquela 

instituição, por sobreviver de mensalidades e de doações, esteve suscetível sempre às 

                                                           
664 Ibidem. 
665 Ibidem.  
666 CÂMARA, 2012, p. 118. 
667 CURY, Vania Maria. Presença portuguesa: bases para a expansão das profissões liberais no Brasil. 

In. LESSA, Carlos (org.). Os Lusíadas na aventura do Rio Moderno. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 245. 
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crises, bastava que uns ou outros não pagassem as mensalidades, ou que algum 

comerciante importante não quisesse contribuir por uma questão ou outra, e a receita já 

era afetada. Mas, a verdade é que, mesmo em meio as disputas de poder, o Gabinete 

sobreviveu e criou um património próprio através das heranças deixadas, dos eventos 

artísticos promovidos para auxílio próprio, do cumprimento dos deveres de seus 

associados, das subscrições que financiavam os seus programas, inclusive para a 

construção da sua sede. 

E a depender da gestão que ocupava a direção, havia mais ou menos 

investimentos, mas sempre se cumpriu os fins mínimos da associação que era o de manter 

a biblioteca aberta. Algumas diretorias foram mais longe e criaram cursos, os quais nunca 

foram contínuos. Além disso, observa-se que as queixas sobre a falta de interesse da 

comunidade portuguesa, ocorreram mesmo em meio aos grandes eventos que o Gabinete 

realizava, como na comemoração do centenário de Camões e durante o período de 

construção do novo prédio para a associação. Sem negar a veracidade das mesmas é 

válido pontuar que tais queixas podem ser interpretadas, também, como uma espécie de 

arma utilizada nas disputas entre os seus membros, que serviam tanto para defesa como 

para o ataque ao opositor. 

A existência das várias sociedades portuguesas em Pernambuco foi repensada por 

alguns de seus associados e este repensar reapareceu em 1901 no aniversário do 

cinquentenário do GPL-PE.  Lamentava-se que os integrantes do mesmo ainda não 

tivessem erguido um prédio próprio conforme fora planejado.  A falta de recursos 

financeiros para a sua construção era a principal causa e se devia ao número cada vez 

menor de associados, bem como às muitas associações portuguesas que existiam 

(Hospital Português, Associação Beneficente Monte Pio Português, em 1864; a 

Associação Beneficente Portuguesa, em 8 de dezembro de 1872, que inicialmente foi 

denominada como Associação Portuguesa de Beneficência dos Empregados no Comércio 

e Industria de Pernambuco; e, o Grêmio Caixeiral Beneficente Thomaz Ribeiro, 1897), 

pois, as jóias cobradas por cada uma delas onerava à adesão de quem quisesse se tornar 

sócio de todas elas. 

Em meio ao crescimento das associações portuguesas surgiu uma proposta de 

unificá-las em apenas duas. A sugestão partiu primeiramente do provedor do Hospital 

Português, em 1877, que solicitou a todos os membros da junta administrativa do Hospital 

a que procurassem convencer aos comerciantes portugueses, estabelecidos no Recife, 

sobre a conveniência de inscreverem seus caixeiros como sócios do Hospital Português, 
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bem como de estimularem as associações à fusão, reduzindo-as a apenas duas, úteis e 

necessárias: Hospital Português e Gabinete de Leitura668, porém esta ideia não foi levada 

adiante.  Mas, quando o Gabinete Português de Leitura comemorou o seu cinquentenário 

a ideia ressurgiu. Na Revista Comemorativa do cinquentenário do Gabinete, o português 

Sousa Pinto escreveu um artigo a falar sobre “A fusão das Associações Portuguesas em 

Pernambuco” e redesenhou todo percurso glorioso da comunidade portuguesa naquele 

estado. Chamando a atenção de todos para o momento de crise que as associações 

portuguesas viviam, ele disse que somente o Hospital Português de Beneficência era 

digno de admiração e vivia sem aperto; já as demais instituições lutavam com dificuldade 

para se sustentarem e isso as enfraqueciam. Além disso, elas viviam da ideia de um 

passado glorioso, apesar de o momento apontar para os seus últimos suspiros. Souza Pinto 

disse que as crises das associações se deviam ao fato de a comunidade portuguesa ter 

diminuído em Pernambuco, devido a crescente imigração portuguesa para as colônias 

africanas, que se refletia no declínio das atividades mercantis daquela comunidade ali 

exercidas. À comunidade portuguesa faltavam os meios necessários para o sustento 

daquele grande número de associações. Para exemplificar sua tese, Sousa Pinto ofereceu 

o seguinte exemplo:  

O Gabinete Português de Leitura (...) tem por fim promover o 

desenvolvimento intelectual e concorrer para o progresso moral 

dos seus associados, difundindo por eles os conhecimentos uteis, 

por meio de conferencias, sessões literárias e científicas, 

estabelecendo aulas noturnas, sustentando uma biblioteca 

escolhida e empregando quaisquer outros meios adequados e 

eficazes.  

(...) Entretanto, não lhe foi possível até agora promover 

regularmente conferencias e sessões literárias e científicas, nem 

abrir aulas para ensino e educação de seus associados ou de quem 

tenha necessidade de frequenta-las. A realização completa desse 

magnífico programa exige dispêndios avultados, que um número 

cada vez mais restrito de sócios não podem proporcionar de 

forma alguma669.  

  

 A seguir Sousa Pinto apontou uma solução: “bastaria que todas as associações 

portuguesas n’esta cidade passassem a constituir uma só, excetuando sempre o Hospital 

de Beneficência”, pois este era próspero e vinha prestando excelente serviço e, para 

comprovar a sua tese, ele descreveu o dispêndio para que uma pessoa se mantivesse 

associada a todas associações. Além do Hospital Português e do Gabinete Português de 

                                                           
668 Apud. MELLO & MENEZES, 1997, p. 51, 54. 
669 Gabinete Português de Leitura. Revista Comemorativa, 15 de agosto de 1901, p. III. 
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Leitura, ainda existiam mais três instituições: o Monte Pio Português, a Associação de 

Beneficência e o Grêmio Caixeiral Thomaz Ribeiro. Para se associar à primeira se dava 

10$000 de entrada e a mensalidade de 2$000; para a segunda a jóia de entrada era de 

25$000 e a mensalidade de 1$000; para a terceira, 10$000 e a mensalidade de 1$000; e 

para a quarta a jóia de entrada era de 15$000 e a mensalidade de 2$000. O dispêndio a 

quem quisesse participar de todas as associações era de 60$000 em quotas e 6$000 

mensais, sem contar com a do Hospital, o qual era o preferido pelos serviços que 

proporcionava aos seus associados.    

Pensar na união das associações não significava falta de patriotismo, asseverou 

Sousa Pinto, pelo contrário mostraria a harmonia daquela comunidade. A fusão resultaria 

num novo grêmio que cuidaria em respeitar o cumprimento e os deveres peculiares de 

cada grupo e poderia ser denominado de “Sociedade Portugueza de Litteratura, Instrucção 

e Beneficência em Pernambuco”, contemplando os principais dispositivos de todos os 

estatutos em vigor das associações que constituísse a liga e, consequentemente, haveria 

um aumento do quadro social e dos meios destinados aos fins da nova associação, além 

da diminuição do dispêndio de todos os associados. 

Em relação aos capitais de cada uma das associações e a sua utilização no novo 

Grêmio, ele sugeriu que, assim como no Gabinete e no Monte Pio, os capitais não 

pertencessem a nenhuma das associações, mas fossem “o patrimônio comum dos sócios 

de todas e, mais largamente, de todos os membros, presentes e futuros, da colônia 

portuguesa n’esta cidade”670. Ao encerrar a sua proposta, Sousa Pinto citou Lamennais: 

“A união faz a força”.   

Outro português, conhecido como Carmo Luso, na comemoração dos 50 anos da 

biblioteca do Gabinete exaltou a seriedade da instituição, ao mesmo tempo ele criticou as 

demais “agremiações” portuguesas que “por aí pululam, ora nos jornais dando-nos 

conhecimento dos seus bons discursos, ora convocando reunião, que quase sempre não 

se efetuam por falta de número”671.  Afirmou que eram infrutíferos os resultados de tais 

agremiações e que somente lucravam os donos dos prédios onde as mesmas se 

localizavam, pois recebiam as suas mensalidades; defendeu também a ideia de fusão das 

associações portuguesas, pois seria melhor uma única associação forte do que várias que 

nada faziam672. 

                                                           
670 Gabinete Português de Leitura. Revista Comemorativa, 15 de agosto de 1901, pp. I, II, III. 
671 Idem, p. XI. 
672 Idem, p. XII. 
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A proposta não vingou em sua totalidade, mas em abril de 1904 a Associação 

Portuguesa de Beneficência em Pernambuco fez convocação de Assembleia para se 

decidir sobre a unificação das associações portuguesas673 , em junho de 1919, a Sociedade 

Beneficente Monte Pio Português já unida a Associação Portuguesa de Beneficência em 

Pernambuco, fundiu-se ao Hospital Português de Beneficência. O Grêmio Caixeiral 

Português Thomaz Ribeiro deixou de existir e outras associações surgiram, como a 

Câmara de Comércio de produtos portugueses674, em 1912 e o Clube Português, em 1934. 

A repercussão do Gabinete e do Hospital foi alvo de observações em Portugal e o 

Jornal A Província, em 3 de fevereiro de 1922, reproduziu um comentário que elogiava a 

dedicação de ambas a seus fins.  

Enquanto um instrui, esclarece e educa; o outro ampara, protege 

e socorre; enquanto um dissipa as trevas, revigora o espírito e 

rasga novos horizontes no mundo dos conhecimentos humanos; 

o outro estanca a dor, abate o mal e enxuga as lágrimas dos 

pobres deserdados da fortuna! E assim, um faz realçar a beleza 

do outro, e os dois completam-se, casando a caridade com a 

instrução! É o bem supremo, é o máximo do ideal humano que a 

nossa colonia tão bem compreende e tão bem pratica nessas 

instituições675. 

Em 1922 foi aberta a Universidade Livre de Pernambuco, por iniciativa do 

Gabinete Português de Leitura, “a semelhança das existentes em vários meios cultos da 

Europa…destinados a difusão da cultura moderna, por intermédio de conferências e 

preleções públicas”676. Prometeram a coadjuvação àquela Universidade Livre vários 

intelectuais, entre os quais Moraes Rego, Armando Xavier, José Júlio Rodrigues, Mário 

Mello e Luiz Freire677. As lições públicas seriam aos domingos na sede do GPL-PE678. 

Em 1924 Gilberto Freire, Antônio Pereira da Costa, Rev. Padre Carlos Leoncio também 

deram lições naquela Universidade.  

Na reabertura do segundo período escolar da Universidade Livre, em 1923, foi 

dito que ela estava consagrada a disseminar os conhecimentos úteis e indispensáveis para 

                                                           
673 Jornal do Recife, nº 85. Recife, 16 de abril de 1904, p. 3. (HDB) 
674 Esta Câmara visava promover os produtos portugueses na praça do Recife. Jornal Pequeno, nº 262. 

Recife, 15 de novembro de 1912, p. 3. 
675  A Província, nº 20. Recife, 3 de fevereiro de 1922, p. 2. (HDB). 
676 Idem, nº 178. Recife, 3 de agosto de 1922, p. 1. 
677 Idem. 
678 Diario de Pernambuco, nº 172. Recife, 26 de julho de 1922, p. 2. 
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a vida, para a civilização e realizava uma tarefa “tão nobre quanto cheia de patriotismo e 

de amor pela causa sempre palpitante da cultura de nosso povo”679.  

A criação da Universidade Livre foi definida por Fernandes como um meio de 

resgate do GPL-PE, o qual estava entregue ao marasmo e bastante decaído, uma situação 

vivida por outras instituições também, a causa do abatimento era novamente atribuída ao 

desinteresse de seus membros ou ainda as muitas preocupações do negócio, levando a 

que as belas iniciativas de outrora paralisassem por completo naquela associação. O 

Gabinete apesar de estar num prédio amplo, espaçoso e propício às reuniões e 

conferências, possuir uma boa biblioteca, não recebia estímulos. Mas, eis que apareceu o 

professor José Julio Rodrigues, homem de atitude, empreendedor e entusiasta, que teve a 

ideia de criar a Universidade Livre no Gabinete, “ou melhor de uma universidade 

popular”, servidas para que pessoas de mais relevo transmitissem seus saberes. As 

conferências estavam despertando o interesse em grande número de pessoas que afluíam 

ao edifício do Gabinete, à rua do Imperador. Assim marcou-se o iniciar de uma nova fase 

no Gabinete, um renascimento680. 

Em 1922 o GPL-PE também participou das comemorações do Centenário da 

Independência do Brasil. Em nota, o Diario de Pernambuco disse que o Gabinete também 

iria comemorar o Sete de Setembro condignamente com uma sessão magna, na qual seria 

o orador o padre Antonio de Magalhães e depois, com a presença da autoridade, seriam 

instituídos, anual e perpetuamente, dois prêmios para dois alunos das escolas estaduais e 

municipais do distrito de Santo Antônio, escolhidos pela maior nota dos exames do 3º 

grau. Além disso, a sessão contaria com um concerto vocal e instrumental que encerraria 

a celebração681. 

3.9. Fixando memórias históricas: uma arquitetura símbolo da “raça lusa”. 

O Tricentenário de Camões acendera um sonho nos corações dos integrantes do 

GPL-PE: construir um prédio que traduzisse a grandeza da origem dos seus associados. 

Esse sonho foi estimulado pelo GPL-RJ, pois durante a comemoração do Tricentenário 

de Camões foi assentada a pedra fundamental do edifício daquele Gabinete. 

                                                           
679 Jornal do Recife, nº 276. Recife, 27 de novembro de 1923, p. 1. Encontrou-se registro na imprensa desta 

Universidade até 4 de dezembro de 1924; A Província, nº 283, p. 4. 
680 Diario de Pernambuco, nº 219. Recife, 20 de setembro de 1922, p. 1. (HDB). 
681 Idem, nº 204. Recife, 1 de setembro de 1922, p. 3. (HDB). 
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Em estudo sobre a arquitetura dos Gabinetes Portugueses de Leitura, Mattos 

salienta que a construção do prédio do GPL-RJ concebeu uma arquitetura de exaltação a 

Portugal que conduzisse aos portugueses para a vaidade de pertencer à sua pátria. Dessa 

forma, inspirando-se no estilo neomanuelino, o projeto arquitetónico do Gabinete “remete 

ao estilo das ‘arquiteturas Pátrias’, apoiado na história como memória coletiva e 

assumindo uma função simbólica, como imagem de um poder aqui representado através 

da sua arquitetura”682. Um conceito que também foi adotado na arquitetura do Gabinete 

Português de Leitura da Bahia, visto que o prédio erguido competia por um espaço na 

história baiana contra a figura do caboclo683, que caracterizava um monumento a 

independência daquela Província, assunto este delineado no capítulo quinto. 

Nesse sentido, a arquitetura servia como resgate do passado de glórias, conquistas 

e feitos. E, apesar do passado colonial de exploração associado aos portugueses, tal 

arquitetura contribuía para a recriação de discursos (re)significadores das identidades. 

Logo, a glória da pátria-mãe visualizada na arquitetura, era também a glória de seus filhos. 

Em 1904 no relatório da diretoria do GPL-PE o tesoureiro apresentou o 

Demonstrativo do caixa da Comissão do Prédio684 e teve início uma subscrição em favor 

da construção do edifício685. Em 1902 já havia sido aprovado, sem debate no Senado, a 

dispensa do imposto da décima para a construção do prédio do GPL-PE686. Mas, foi 

somente em outubro de 1908, que se deu o assentamento da pedra fundamental e depois 

de treze anos se realizou a inauguração do novo prédio, em junho de 1921.  

 

                                                           
682 MATTOS, Maria de Fátima da Silva Costa Garcia de. O Neomanuelismo no Brasil: a identificação de 

um estilo através da sua instituição – Os Gabinetes Portugueses de Leitura. São Paulo: Tese de Doutorado, 

Escola de Comunicação e Artes – USP. 2005, p. 144. 
683 Figura que fazia alusão a derrota de Portugal, representado por uma serpente esmagada pelo caboclo. 
684 Relatório do Gabinete Portuguez de Leitura em Pernambuco, 1904-1905. Recife: Imprensa Industrial, 

1905, p. 13. 
685 Jornal Pequeno, nº 72. Recife, 30 de março de 1904, p. 1. (HDB). 
686 A Província, nº 112. Recife, 20 de maio de 1902, p. 1. (HDB). 
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Figura 12 - Salão Nobre. Fonte: http://www.GPL-PE.com.br/site/ 

O prédio do Gabinete não seguiu por completo o referencial arquitetônico dos 

demais GPL do Rio de Janeiro e da Bahia, os quais se basearam no estilo neomanuelino, 

em Pernambuco a arquitetura baseou-se no ecletismo. Entretanto, devido a um incêndio 

ocorrido em 17 de julho de 1938687, o prédio foi reformado e ficou quase nada da 

construção original. Mas, em sua recuperação não foi esquecida a referência ao estilo 

manuelino. 

                                                           
687 Diario de Pernambuco, nº 170 e nº 173. Recife, 19 e 22 de maio de 1938. 
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Figura 13 - Salão Nobre com destaque à grandiosidade proporcionada pelo pé-direito e colunas esbeltas, e vitral ao centro com o 
emblema da Ordem de Cristo: a Cruz, uma simbologia Manuelina; fachada do edifício em estilo neoclássico e hall de entrada com 

recepção/ e hall de entrada com recepção/escada ao fundo. Fonte: Laura Santos. 

 

O relatório sobre a inauguração do prédio do Gabinete Português de Leitura de 

Pernambuco ressaltou que a concretização da construção do mesmo fizera real o desejo 

de se construir um prédio símbolo da “raça lusa”, almejado desde a década de 1880. O 

novo edifício situado no bairro de Santo Antônio, compunha o complexo da cidade visto 

como local mais civilizado – perto do Teatro Santa Isabel e da sede do Governo. O 

“majestoso prédio” materializava a importância da instituição à comunidade portuguesa 
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residente naquele estado e representava uma extensão da Pátria Portuguesa em terras 

pernambucanas688. 

 
Figura 14 - Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, 1932. 

Fonte:  Jornal Pequeno, 15.08.1932, nº 183, p. 3. 

 

Um relato feito sobre o prédio do Gabinete do Rio de Janeiro e que se adequa à 

história do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco é apropriado para a finalização 

deste capítulo.  Ao ser objeto de discurso, aquele Gabinete foi traduzido como um 

monumento histórico, considerando-se que, mesmo se fossem destruídos os arquivos 

portugueses e brasileiros “não deixando memória escrita do amor fraternal dos dois 

povos, aquele esplêndido monumento erguido por portugueses no Brasil diria às gerações 

futuras que, unidos como estão, ali o solo e a obra d’arte...” funcionaria como memória 

                                                           
688 IPHAN, Typografia Minerva Central, de J. A. Carvalho. África Oriental Portuguesa, 1923. 
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do povo lusitano em terras brasileiras. Nesse sentido, o prédio erguido materializou as 

ideias expressas nos discursos que ora se ampararam na definição das fronteiras 

identitárias do imigrante português, ora se apoiaram no poeta Camões, o herói da nação 

portuguesa e símbolo do emigrante português. Assim, a memória da nação portuguesa 

passou a ser evocada por aquilo que era tido como merecedor de ser registrado e não 

somente por mera preservação do passado. O prédio do Gabinete Português de Leitura de 

Pernambuco assumiu, dessa forma, a função de monumento histórico, o qual, conforme 

Jacques Le Goff, é “o resultado do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, 

voluntária ou involuntariamente, determinada imagem de si própria”689.  Logo, 

compreender a história desta associação possibilita entender como os portugueses 

pensaram a si próprios e reconstruíram os discursos que (re) significaram sua identidade 

em Pernambuco, constituindo-se como um grupo étnico definido pelas fronteiras 

dinâmicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
689 LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In Enciclopédia Einaud. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa 

da Moeda, 1984. & História e memória. Campinas: Editora UNICAMP, 1996. p. 538. 
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Capítulo Quarto 

 

 

 

 

Depois que ElRey soube … da fertilidade da terra 

da Bahia, bons ares, boas agoas, e outras qualidades 

que tinha para ser povoada; e juntamente estar no 

meio das outras Capitanias, determinou povoal-a e 

fazer nela uma cidade, que fosse como coração no 

meio do corpo, donde todas se socorressem e 

fossem governadas690. 

4. caboclo 

A cidade de Salvador da Bahia691 foi a primeira capital da colônia brasileira. 

Estrategicamente escolhida, a Bahia foi porto de chegadas, de partidas e de decisões. Na 

representação teológico-política da América Portuguesa oferecida pelo padre Antônio 

Vieira, a Bahia desempenhava uma função fulcral e distinguia-se do resto do Brasil692. 

Mas, passadas as décadas e findo o século XVIII, o Brasil (figura 15) se reconfigurava e 

nele a Bahia perdia o posto de capital para o Rio de Janeiro, em 1763. Contudo, não o 

perdeu por causa do progresso do Sul, tampouco devido à decadência econômica do 

Norte. Como destacou a historiadora Katia Mattoso, a transferência da capital brasileira 

decorreu devido à necessidade da aproximação do centro de comando aos exércitos que 

lutavam contra os espanhóis e tinha a intenção de vigiar melhor o porto do Rio de Janeiro, 

                                                           
690 SALVADOR, FR. Vicente do. História do Brasil - Livro Terceiro. Rio de Janeiro. TYP. De G. Leuzinger 

& Filhos, Publicação da Biblioteca Nacional, 1889, p. 59. 
691 Denominada Capitania da Bahia, depois província da Bahia e atualmente Estado da Bahia. 
692MARQUES, Guda. "Por ser cabeça do Estado do Brasil".  As representações da cidade da Bahia no 

século XVII. In. Salvador da Bahia: retratos de uma cidade atlântica / Org, Evergton Sales Souza, Guida 

Marques e Hugo R. Silva. Salvador, Lisboa: EDUFBA, CHAM, 2016, p. 21. 

https://www.google.co.mz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOo5TE1dHcAhVOXRoKHQRbCmUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cidade-salvador.com/seculo19/mulock/conceicao.htm&psig=AOvVaw0Zx4Bilh_5WcTvuctZZGfP&ust=1533412667319249
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pois era o centro de transações comerciais do ouro oriundo de Minas Gerais, Mato Grosso 

e Góias693. 

Inicialmente, a baía que Américo Vespúcio “descobriu” foi batizada por ele 

como “São Salvador da Bahia de Todos os Santos”, em homenagem ao dia de Todos os 

Santos e em gratidão a Cristo pela travessia tranquila e a sua consequente descoberta. Sua 

capital, entretanto, foi batizada primeiramente como São Salvador e depois  chamou-se  

de Salvador, Salvador da Bahia, Bahia de Todos os Santos, São Salvador da Bahia de 

Todos os Santos, mas atualmente a sua denominação foi simplificada pelas 

administrações a Salvador. 

 

 
Figura 15  -  Divisão política do Brasil, relevo e hidrografia. 1821.694 

                                                           
693 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Bahia, Século XIX: Uma Província no Império. Rio de Janeiro: 

Editora Nova Fronteira S.A., 1992, p. 35. 
694 Nova carta do Brazil e da America Portugueza [Material cartográfico]. “Este mapa foi provavelmente 

editado como anexo da obra "Historia do Brazil desde o seu descobrimento em 1500 até 1810, vertida de 

Francez, e accrescentada de muitas notas do tradutor, offerecida a S. A. R. o Serenissimo Senhor Dom 

Pedro de Alcantara, Principe do Brazil" / [Alphonse de Beauchamp ; tradução de Pedro Cyriaco da Silva ; 

notas de Pedro José de Figueiredo]. - Lisboa : Na Officina de J. F. M. de Campos, [1817-18--]. - Tomo I a 

VI. Disponível em: http://purl.pt/880 

http://purl.pt/880
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 Possuindo uma topografia acidentada,  Salvador era dividida entre Cidade Alta e 

Cidade Baixa (figura 16). As quais estavam ligadas entre si pelas ladeiras de difíceis 

acessos e com percursos intransitáveis em períodos chuvosos, como bem pontuou Maria 

Graham, devido à sua geografia íngrime as ruas que conduziam para fora da “imunda 

cidade baixa” não permitiam o uso de veículos de roda, devido as condições das 

subidas695. Em meados do século XIX Salvador contava com dez freguesias urbanas: Sé 

ou São Salvador, Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da  Conceição da Praia, Santo 

Antônio Além do Carmo, São Pedro Velho, Santana do Sacramento, Santíssimo 

Sacramento da Rua do Passo, Nossa Senhora de Brotas, Santíssimo Sacramento do Pilar, 

e Nossa Senhora da Penha696. Salvador era uma cidade comercial desde a sua colonização, 

na Cidade Baixa se concentrava o comércio, nas freguesias de Nossa Senhora do Pilar e, 

sobretudo, na de Nossa Senhora da Conceição da Praia, área portuária. 

 

Tabela 4 - Percentual de habitantes em Salvador Bahia, 1805-1900. 
Informações extraídas de Azevedo, 1969, p. 218, Mattoso, 1992, p. 23-24, Silva, 1985, v. 2, p. 239. 

 Ano   População   Brancos   Mulatos   Negros  

1805 45.600 - - - 

1807 51.112 28% 20% 52% 

1872 108.138 30,9% 43,7% 23,5% 

1900 205.813 - - - 

 

Apesar da falta de infraestrutura urbana permanecer no século XIX, a 

urbanização começou a crescer a partir de meados desse século,  algumas ruas foram 

asfaltadas e iluminadas com lampiões movidos a gás,  além de serem feitos os primeiros 

(e precários) serviços de esgoto e de água canalizada. Também apareceram alguns 

estabelecimentos comerciais de grande porte e umas poucas manufaturas. É nesse período 

                                                           
695 GRAHAM, Maria. Diário de uma Viagem ao Brasil e de uma estada neste país durante parte dos Anos 

de 1821, 1822 e 1823. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1956, p.145. 
696 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. As dez freguesias na cidade do Salvador. Salvador: EDUFBA, 

2007, p. 43. 
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que se inauguraram os transportes públicos (as carruagens e bondes puxados a burro), o 

elevador hidráulico da Conceição (atual Elevador Lacerda) que ligou a Cidade Alta à 

Cidade Baixa e planos inclinados697. 

 

 

Figura 16 - Panoramaansicht der Stadt Salvador), 1844, aquarela do paisagista alemão Eduard Hildebrandt (1818-

1869) 698 

 

A opulência  econômica da Bahia chegou até finais do século XVIII699, mas 

lentamente decaiu, transformando-se numa cidade de negociantes.  Conforme afirma 

Mattoso, a comparação entre o desenvolvimento de outras províncias brasileiras  e a 

apatia em que a Bahia, lentamente, mergulhou, no século XIX700, a fez distanciar-se da 

grandeza do século anterior. 

O século XVIII havia encerrado com um grande movimento social: a Revolta dos 

Alfaiates, também conhecida como a Revolta dos Buzios701, que marcou a sua história e 

                                                           
697 SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de urbanização. Salvador da Bahia no século XIX. Rio de 

Janeiro: Versal, 2005. NASCIMENTO, Jaime; GAMA, Hugo (orgs.). Salvador: Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, 2011. 
698 Aquarela do paisagista alemão Eduard Hildebrandt (1818-1869). Original nos Staatliche Museen zu 

Berlin (Museus Nacionais em Berlim). São duas aquarelas separadas (unidas em edição na imagem acima). 

Disponível em http://www.cidade-salvador.com/seculo19/hildebrandt.htm 
699 Os anos que antecederam o movimento constitucional na Bahia foram caracterizados por diversos 

historiadores como um período de prosperidade econômica. BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto 

baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo (1780-1860). Civilização Brasileira, 2003, p. 

49-85, Barickman diz que a prosperidade agrícola baiana se estendeu até 1860, entretanto é bom observar 

que esta prosperidade foi interrompida pelas várias agitações que ocorreram, inclusive no período do 

movimento pela Independência. 
700 MATTOSO, 1992. 
701 A Revolta de Búzios, também chamada de Revolta das Argolinhas, Revolta dos Alfaiates, Conjuração 

Baiana ou Inconfidência Baiana, (O movimento recebeu estes nomes devido ao fato dos revoltosos usarem 

http://www.salvador-antiga.com/fotografos/hildebrandt.htm
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as suas ruas, apontando para uma inquietude existente na mesma, pois se revelou como a 

primeira manifestação de oposição radical às autoridades na Bahia, apesar de ser 

rapidamente desfeita pelas autoridades, que puniram alguns dos seus participantes de 

forma cruel, com o “espetáculo” da execução pública em plena praça da Piedade702. 

Quando foi proclamada a Independência do Brasil pelo brado de D. Pedro I à 

margem do rio Ipiranga, a Bahia não acompanhou o movimento da separação da 

Metrópole.  As lutas estenderam-se até 2 de julho de 1823, quando o General Madeira e 

as suas tropas foram expulsos da Bahia. Este evento originou a comemoração do “Dois 

de Julho”, data que para os baianos representa a culminância do processo de 

Independência do Brasil. Após a retirada das tropas portuguesas os baianos celebraram a 

independência com grande júbilo, esta comemoração adquiriu através dos tempos um 

forte simbolismo para eles, em especial no Recôncavo Baiano de onde o povo saía às ruas 

num grande desfile representativo da entrada das forças nacionais naquela cidade, numa 

celebração pelo seu desligamento do Império português. 

A Bahia do século XIX surgia com indagações que se refletiram em vários 

motins, sublevações, distúrbios sociais e revoltas armadas. Após a derrota da Sabinada, 

em março de 1838, uma nova conjuntura se inaugurou na Bahia e não se viram mais 

grandes rebeliões como aquela, entretanto, os movimentos sociais, ditos  como 

“menores”, demonstram a permanência de inquietudes na sociedade baiana e, o contrário 

do propagado pelas autoridades, a derrota do movimento de 1838 na Bahia não 

estabeleceu um reino de paz na província703.  

                                                           
um búzio preso à pulseira para facilitar a identificação entre si, por usarem uma argola na orelha com o 

mesmo fim e, também, porque alguns dos conspiradores eram alfaiates). Foi uma luta pela implantação de 

uma República democrática e justa, e pelo fim da escravidão. Foi um dos mais importantes movimentos 

libertários do país, entre os dias 12 e 25 de agosto de 1798, nos bairros do Pelourinho, Preguiça e Piedade. 

Nesta última Praça, a qual era a principal praça da cidade, após a derrota dos revoltosos, alguns deles foram 

lá executados em 08 de novembro de 1799: João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, 

Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim Torres. Veja-se: JANCSÓ, István. Na Bahia, 

contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798. São Paulo: Hucitec; Salvador: EDUFBA, 1996; 

TAVARES, Luis Henrique Dias Tavares. História da sedição intentada: a conspiração dos alfaiates. São 

Paulo: Pioneira; Brasília: INL, 1975, ARAS. 
702 Veja-se TAVARES, Luís Henrique Dias, 1975; JANCSÓ István, 1996; JANCSÓ, 1997. 
703 Vários historiadores, são adeptos da ideia que os ciclos das revoluções na Bahia, encerrou-se na 

Sabinada, Luis Henrique Dias Tavares afirma que após a Sabinada, a província da Bahia viveu 50 anos de 

estabilidade política, apenas atingida por episódios de menor importância. TAVARES, Luis Henrique Dias. 

História da Bahia. Salvador: UFBA, 2003. Apenas Affonso Rui destoou dessa linha da pacificação, 

presente na historiografia da Bahia. Segundo Rui “a maioridade, que foi ainda uma demonstração 

revolucionária dos liberais, num golpe que violentou a própria constituição, não serenou de pronto, como 

era de esperar, a vida nacional”. Entretanto ele não aprofundou sua análise. RUI, Affonso. Estadistas 

baianos do Império. Salvador: CEB, 1951. 
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De 1807 até 1835 foram várias as sublevações de escravos, os quais ansiavam 

pelo retorno à África, em algumas das insurreições era declarado o desejo de matar os 

brancos e mulatos livres: ‘Morte aos brancos e aos mulatos!”704. As rebeliões eram 

favorecidas pela conjuntura de independência da nação, que  se refletiu no desejo dos 

revoltosos verem aos seus irmãos de cativeiro livres, mas em todas elas os envolvidos 

foram derrotados e castigados sem dó nem piedade705.  

Sucederam-se a Guerra pela Independência, em 1822-1823, as Revoltas 

Federalistas, em 1831-32 e a Sabinada, em 1837-38. Ainda em 1824  ocorreu o levante 

do Batalhão dos Periquitos, que era formado por muitos dos ex-escravos que foram 

emancipados por participarem nas batalhas da luta pela independência da Bahia. Em 04 

de abril 1831 ocorreu a rebelião do Forte do Barbalho, que depôs o Comandante de Armas 

e ocasionou a renúncia do Presidente da província. Foram duas décadas de intensas 

agitações em que a Bahia esteve mergulhada706. Nos vários movimentos sociais a 

bandeira de luta era a “libertação do domínio do comércio” em mãos dos portugueses. 

Entretanto, as classes sociais envolvidas em tais movimentos erguiam a bandeira da 

“República” ou da “Federação” por razões distintas: os da elite eram motivados pelo 

desejo do poder político e econômico; já os pobres por causa da falta de pão, oriunda da 

desorganização da produção que resultou na crise econômica. Em relação aos pretextos 

que levaram as diferentes categorias sociais à participação nas lutas, o historiador Marcus 

Carvalho faz uma consideração, ao se referir ao Movimento Praieiro no Recife (1844-

1849),  a qual também se aplica à questão baiana, o historiador alude que na participação 

e união dos vários grupos em prol de um objetivo existiam os “pontos de encontro entre 

as percepções que as partes envolvidas [tinham] da relação, caso contrário não haveria 

nenhuma interação entre elas”707, ou seja, apesar das motivações divergirem entre si, 

havia um elo que as unia. Nesses movimentos, os saques e as pilhagens de lojas 

pertencentes aos portugueses eram intensos e, muitas vezes, a elite política fazia o uso do 

discurso antilusitano para atrair mais adeptos. Assim, o antilusitanismo acabou por  ser 

                                                           
704 Muitos homens negros e mestiços, lutaram nas guerras da independência da Bahia e foram alforriados. 

Katia Mattoso chama a atenção para o fato de que na sociedade baiana a presença do mestiço se fazia em 

todas as classes sociais, devido a isso ela considera que a ideia de morte “aos brancos e mestiços”, se 

pautava numa luta contra uma população livre e com privilégios. MATTOSO, 1992, p.452. 
705 MATTOSO, 1992, p. 452. 
706 Veja-se TAVARES, 2005; TAVARES, 2003; SILVA, 1919-1940; ARAS, 1995; SOUZA, 1987. Jancsó, 

Istvan. Na Bahia contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798. São Paulo, Hucitec; Salvador, 

Edufba, 1976. Veja-se, Dilton Araujo, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São 

Paulo, julho 2011, p.4, 5. 
707 CARVALHO,  2003, p. 249. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARVALHO,+MARCUS+J.+M.+DE
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um marco nas tensões após a Independência, opondo a elite baiana — nascida no Brasil 

ou de origem portuguesa — e as classes populares. Mas, a aversão aos portugueses 

cresceu de tal maneira que muitos produtores e comerciantes, brasileiros natos e 

portugueses, uniram-se para a resistir.  E assim, a lusofobia das classes dominantes logo 

se transformou em lusofilia708. 

 

Tabela 5 - Número de entradas de portugueses em Salvador, Bahia, 1852 - 1889. 

Ano/Qtde Ano/Qtde Ano/Qtde Ano/Qtde Ano/Qtde Ano/Qtde Ano/Qtde 

1852 / 120 1858 / 151 1864 / - 1870 / 76 1876 / 74 1882 / 60 1888 / 15 

1853 / 124 1859 / 153 1865 / - 1871/ 93 1877 / 65 1883 / 32 1889 / 10 

1854 / 121 1860 / 77 1866 / 106 1872 / 110 1878 / 50 1884 / 35 
 

1855 / 101  1861 / 46 1867 / 88 1873 / 101 1879 / 40 1885 / 24 
 

1856 / 117 1862 / 75 1868 / 100 1874 / 82 1880 / 63 1886 / 21 
 

1857 / 99 1863 / 67 1869 / 89 1875 / 72 1881 / 67 1887 / 11 
 

 

Tanto em Pernambuco como na Bahia, o antilusitanismo imprimiu marcas nos 

movimentos sociais. E se é verdade que a Bahia “aquietara-se”, no plano das revoluções 

de grandes proporções desde 1838, – ano considerado como o último das grandes 

inquietações sociais; é também verdade que o imaginário social foi alimentado pela 

sacralização da vitória dos baianos contra os portugueses, em 2 de julho de 1823. 

Qualquer ato que desrespeitasse o significado do Dois de Julho gerava logo reações e 

trazia à tona aquilo que nunca morrera nos corações dos “nacionalistas”: a oposição aos 

portugueses e a solicitação de sua expulsão e consequente nacionalização do comércio. 

 

 

 

                                                           
708 MATTOSO, 1992, 453. 
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4.1. Eis o que era o Dois de Julho… 

Eu não troco a minha terra por nenhuma de além mar;  

Delicias, que nella gozo, N'outra não hei de gozar.  

Possuir os ossos meus só ha de, mercê de Deus,  

Minha Bahia gentil;  

A terra dos meus ardores, 

 Dos meus primeiros amores,  

Princeza do meu Brazil. 

(Moniz Barretto) 

 

 

A Bahia conquistou a independência tardiamente, em 2 de julho de 1823, na luta 

contra o general português Madeira. Foi uma luta que imprimiu marcas de uma identidade 

reivindicada pelos baianos que se contrapunha aos portugueses. 

Este capítulo destaca a comemoração do Dois de Julho, pois durante a mesma 

sempre apareceu a questão da nacionalidade/baianidade709 como objeto central. E sendo 

este estudo sobre os discursos que (re)significaram as identidades do imigrante português 

naquela província, compreende-se a pertinência deste tema à sua análise. No entremeio 

dos relatos das comemorações, fala-se também doutras 

manifestações/inquietações/reivindicações, nas quais, a presença de elementos que 

permeavam a memória, refletiam-se em atitudes que visavam a manutenção/preservação 

da nacionalidade/baianidade, que quase sempre aparecia contrapondo-se a identidade 

portuguesa. O entendimento e análise dos fatos e ocorrências que se deram na Bahia, 

tornou-se importante para a compreensão da organização dos portugueses naquela 

província, na segunda metade do século XIX e início do século XX, bem como para 

entender o momento de surgimento do Gabinete Português de Leitura e a sua utilidade 

aos portugueses que moravam na Bahia. 

 A conhecida frase “Independência ou Morte”, pronunciada às margens do rio 

Ipiranga por D. Pedro I, não selou a autonomia política do Brasil em relação a Portugal; 

na Bahia, a separação acabou por ser o resultado de um complexo processo de lutas, por 

vezes violento.  

 A Revolução Liberal Constitucionalista eclodiu no Porto em 1820 e exigia o 

retorno para Portugal de D. João VI e da corte imperial, com a intenção de implementar 

um regime Monárquico Constitucional. Na Bahia, em fevereiro de 1821, irrompeu uma 

                                                           
709 A definição de “baianidade” foi trabalhada por Hendrik Kraay e será esclarecida no decorrer deste 

estudo. 
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conspiração de apoio àquela Revolução e nos meses que se sucederam foram eleitos 

deputados nas províncias brasileiras para serem enviados às Cortes. Entretanto, a intenção 

conservadora da Revolução produziu conflitos entre os partidários da causa do Brasil e 

os defensores da causa portuguesa. Neste quadro, oficiais militares e civis baianos 

desafiaram a Junta Provisória da Bahia, composta predominantemente por portugueses, 

exigindo o seu fim e uma maior autonomia da Câmara de Salvador. Em 15 de fevereiro o 

Brigadeiro português Inácio Luís Madeira de Melo foi nomeado, por Carta Régia, para 

Governador das Armas naquela província em substituição ao brasileiro Manuel Pedro 

Freitas Guimarães. Indignados com a troca, os comandantes militares brasileiros se 

recusaram a obedecer à autoridade do português Madeira de Melo, o que desencadeou 

enfrentamentos no interior das tropas entre os portugueses e os brasileiros.  

 Os lusitanos decidiram tomar o Forte de São Pedro e, na sua invasão, a Abadessa 

Sóror do Convento da Lapa, Joana Angélica, colocou-se à frente dos portugueses para 

impedir que eles entrassem no claustro feminino e, por isso, foi morta710, tornou-se assim 

uma das heroínas da resistência à permanência dos portugueses na Bahia. 

 Para fugir dos acontecimentos, as famílias e os soldados brasileiros deixaram o 

centro de Salvador e rumaram ao Recôncavo (figuras 17 e 18), de onde teve início o 

processo de resistência contra a ocupação portuguesa em Salvador. Da vila de Cachoeira 

começou a luta pela causa da independência, sendo ali instalada a primeira “Junta 

conciliatória de defesa” responsável por tratar da expulsão das tropas portuguesas da 

capital baiana711.   De vários locais da Bahia (entre os quais São Francisco do Conde, 

Santo Amaro, Saubara, Nazaré, Caetité, Inhambupe, Itapicuru) se formavam as tropas de 

voluntários que aceitaram e reconheceram a autoridade de D. Pedro I como Governo do 

Brasil. Em vista disso, colaboraram para a composição do Exército Brasileiro, o principal 

responsável pela organização da resistência no solo baiano.  

  

 

                                                           
710 “Termo do falecimento da Reverenda Madre Abadessa Joana Angélica de Jesus. Aos 20 de fevereiro de 

1822, às onze horas para as doze da manhã, faleceu sem os Sacramentos por morrer de uma baionetada no 

acontecimento e entrada que fizeram neste Convento a tropa Lusitana, a Muito Digna Abadessa Joana 

Angélica de Jesus; foi seu corpo sepultado no coro baixo na sepultura nº 9, e se lhe fizeram todos os 

sufrágios que manda a nossa santa regra das Religiosas reformadas neste Convento de Nossa Senhora da 

Conceição da Lapa, onde havia feito solene profissão. Tinha de idade sessenta anos, dois meses e nove dias 

...” (Livro de Óbitos do Mosteiro) In: Santos, Joel Rufino dos. O Dia em que o Povo Ganhou. Editora 

Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1979, p. 69. 
711 TORRES, J. Documentos Históricos sobre a Emancipação Política da Bahia. Revista Trimestral do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, junho de 1895, ano II, vol. 2, nº4, 127-139. 
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Figura 17 - Recôncavo entre as regiões econômicas da Bahia712 

 

 Várias batalhas713 se sucederam por terra e mar, à frente do Exército Pacificador 

foi posto o General Labatut. As batalhas tiveram características de guerra civil, com seu 

ápice entre os meses de maio e junho de 1823. Apesar dos avanços na luta feito por este 

General, algumas de suas atitudes geraram o descontentamento entre os brasileiros e ele 

foi deposto714. As tropas brasileiras passaram a ser comandadas pelo Coronel Joaquim 

                                                           
712Atualmente o Recôncavo Baiano é uma área formada por 20 municípios no Estado da Bahia, na região 

da baía de todos os Santos. Está a cerca de 100 quilômetros de distância da capital Salvador. A área total 

do Recôncavo chega a 5,2 mil quilômetros quadrados. O principal rio é o Paraguaçu. Fonte: 

https://www.todamateria.com.br/reconcavo-baiano/ 
713 Entre os principais conflitos, destacam-se os ocorridos em Pirajá, na Ilha de Itaparica, no Canal do Funil, 

em Cachoeira e no mar da Baía de Todos os Santos. 
714 MELLO, Evaldo Cabral de. (organização e introdução). Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. São 

Paulo: Editora 34, 2001, p. 436; TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Memórias do Visconde de Taunay. São 

Paulo: Melhoramentos, 1948. 
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José de Lima e Silva, que liderou o cerco da cidade do Salvador, enquanto uma esquadra 

sob o comando do Lord Cochrane se posicionou à frente da Baía de Todos os Santos.  E 

já sem capacidade de resistência, a Legião Constitucional Lusitana, sob o comando de 

Madeira de Melo, retirou-se da Bahia na madrugada de 2 de julho de 1823. O Exército 

Pacificador entrou na cidade e celebrou a vitória, comemoração que até hoje se faz na 

Bahia. 

 

 
Figura 18 - Brasil: Divisão política durante o Império715. 

  

                                                           
715 http://obshistoricogeo.blogspot.pt/2016/06/resumo-brasil-imperio.html 

https://3.bp.blogspot.com/-FnHu1dCTPPc/V2V0End7PFI/AAAAAAAACwU/Ezxy-zcyAIUwBEcUCREWBOuYtMgxnjuXwCLcB/s1600/JBH5014.jpg
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4.1.1. O Dois de Julho e seus reflexos 

 

Pelo que saiba, não há festa nenhuma como o Dois de Julho no 

Brasil ou em outros países latino-americanos. Já em meados do 

século XIX, tanto brasileiros de outras províncias do Império 

como estrangeiros ficaram atônitos diante da festa. Um jornalista 

carioca escreveu que só quem tem estado na Bahia no aniversário 

do 2 de julho é que pode bem avaliar o que é ali esta festa e o 

entusiasmo que excita em todos os corações, escrevia na década 

de 1850, época em que o entusiasmo popular estava no seu auge. 

        (Hendrik Kraay716) 

Na sexta-feira, dia trinta de junho de 2017, mais uma vez iniciaram-se os festejos 

da Independência na Bahia: o fogo simbólico saiu da cidade de Cachoeira, no Recôncavo 

Baiano, e foi conduzido por atletas e soldados do Exército para o bairro de Pirajá em 

Salvador. O fogo chegou ao Largo de Pirajá no dia seguinte (1º de julho),  e por volta das 

16 horas ocorreu o acendimento da pira com a colocação de flores no túmulo do General 

Labatut717. Antes, às 9h, foi realizado o Te Deum na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no 

Terreiro de Jesus, em homenageou à historiadora Consuelo Pondé de Sena718, que dedicou 

a sua vida à luta pela preservação e valorização do “Dois de Julho”. No dia dois ocorreu 

a queima de fogos na alvorada, a qual abriu a programação da data às 6 horas. Às 9 horas 

as bandeiras do Brasil, da Bahia, de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia (IGHB) foram hasteadas sob a execução do Hino Nacional. Em seguida, os carros 

do Caboclo719 e da Cabocla, ícones do Dois de Julho, desfilaram pelo bairro da Liberdade 

                                                           
716 ENTREVISTA Hendrik Kraay, dada a Wlamyra Albuquerque e João José Reis. Revista Eletrônica da 

Biblioteca Virtual Consuelo Pondé – nº 1 jul de 2015. ISSN 2525-295X. Disponível em 

http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=206 (Consulta em 

outubro de 2017). 
717 O general francês Pierre Labatut conhecido como o “Pirata do Caribe”, desengajado do exército de 

Napoleão, com experiência militar na América espanhola. Foi nomeado por D. Pedro I para comandar 

exército que deveria libertar a Bahia das mãos do general Madeira. 
718 Consuelo Pondé de Sena nasceu em Salvador, no dia 19 de janeiro de 1934 e faleceu no14 de maio de 

2015. Historiadora atuante na causa da preservação das comemorações do Dois de Julho. 

  719LEITE, Pe. Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, V (Da Bahia ao Nordeste). Rio de 

Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1945. O autor diz que foi a partir da restauração que surgiu, nos 

documentos da Companhia de Jesus, o termo "caboclo", com referência aos falantes da "língua geral", 

aldeados na zona da mata e que haviam lutado ao lado dos portugueses e em distinção aos "índios bravos", 

os "Tapuias" do Sertão (Leite, 1945).   “Um cronista anônimo do século XVIII reserva as últimas linhas do 

seu extenso relato para definir as ‘Qualidades de pessoas de que se compõe o Pays’: "Brancos - Pretos - 

Mulatos, que são filhos de brancos com negras. Caryóz, que são filhos de índia com negro, que também lhe 

chamam mestiços. Mamelucos, que são filhos de índia com branco. Tapuyas, são os naturais da terra, que 

vivem no sertão, e não falam uma língua geral, senão cada nação a sua particular. Caboclos, são os que 

moram na costa, e falam língua geral. A estes naturais é comum o nome de índios, tanto aos que vivem na 

costa, como no sertão. Caribocas, são filhos de mulato com negra, e também dão o mesmo nome aos filhos 

de mamelucos com negra, e no sertão chamam a estes salta-atrás”. Apud. SAMPAIO, José Augusto 

Laranjeiras. De Caboclo a Índio: Etnicidade e organização social e política entre povos indígenas 

http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=206
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em direção ao Largo Dois de Julho, no Campo Grande, tendo em sua companhia um 

cortejo (Anexo 1). 

Ano após ano esta comemoração se repete. Basta um breve olhar nos jornais ou 

na bibliografia sobre o tema, e ver-se-á que esta celebração é um misto de rupturas, 

permanências e readaptações. 

A Guerra pela Independência na Bahia é apresentada pelos baianos como o  marco 

fundador da Nação brasileira.  Contudo, como diz Kraay, “não há definição objetiva de 

‘nação’ e os próprios conceitos de baianidade e de brasilidade mudaram ao decorrer dos 

séculos720”. Na década de 1820 os que cantaram o hino: 

Nasce o sol a 2 de julho 

Brilha mais que no primeiro 

É sinal que neste dia 

Até o sol, até o sol é brasileiro 

Nunca mais, nunca mais o despotismo 

Regerá, regerá nossas ações 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros, brasileiros corações (…) 

Cresce, oh! filho de minha alma 

Para a pátria defender 

O Brasil já tem jurado 

Independência, independência ou morrer 

Salve, oh! Rei das Campinas 

De Cabrito à Pirajá 

Nossa pátria hoje livre 

Dos tiranos, dos tiranos não será
721

. 

   

Com certeza não o interpretaram da mesma forma que nos anos posteriores. Para 

que se entenda esta data e o seu significado farei a seguir uma breve síntese desta  

celebração. 

O Dois de Julho sempre foi muito mais celebrado do que o Sete de Setembro e os 

outros feriados imperiais na Bahia. É uma data que remonta a história da Independência 

da Bahia e que teve a participação do povo na luta por essa Independência. Como diz 

Trindade-Serra, está presente na história do Brasil o paradoxo do esquecimento, pois  

[na] guerra de libertação do país: nos livros didáticos e nos ritos 

cívicos nacionais, minimiza-se assim a participação das massas 

populares no processo emancipatório: privilegia-se, em vez, o 

momento quase mágico do brado do Ipiranga, que faz a liberdade 

soar como uma outorga. (…) é de regra em nossa história oficial, 

                                                           
contemporâneos no nordeste do Brasil: o caso Kapinawá. Cadernos do LEME, Campina Grande, vol. 3, 

nº 2, p. 88 – 191. Jul./dez. 2011, p. 104. 
720 Entrevista Hendrik Kraay, dada a Wlamyra Albuquerque e João José Reis. Revista Eletrônica da 

Biblioteca Virtual Consuelo Pondé – N.1 jul. de 2015. ISSN 2525-295X. 
721 Hino ao Dois de Julho. Compositor: Ladislau dos Santos Titara (Letra) e José dos Santos Barreto 

(Música). 
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onde, quase sempre, o povo figura apenas como espectador de 

beaux gestes decisivos, feito o da Princesa Isabel722. 

  

Contrariando a história oficial, a qual por muito tempo atribuiu apenas ao grito do 

Ipiranga o status de definidor da Independência,  o povo baiano também participou desta 

luta, bradou pela Independência e a consolidou ao derrotar as tropas portuguesas lideradas 

pelo general Madeira de Mello, as quais deixaram a Bahia no dia 2 de julho de 1823 rumo 

à Europa. Seguindo esta lógica de análise, não foi o grito do Ipiranga o definidor da 

independência, mas foi o grito do povo que consolidou e selou a independência do Brasil. 

A festa herdou uma tradição de campanhas de contestações  e isso, por vezes, levou alguns 

governantes a proibirem a comemoração, no intuito de  substituí-la pelo Sete de Setembro, 

fato que não obteve êxito. 

Consta na historiografia do tema que já no primeiro ano após a vitória, o povo 

participou na primeira celebração e desfilou pelas ruas de Salvador em triunfo. Em 2 de 

julho de 1824, os patriotas levaram em desfile a carroça que foi tomada aos portugueses 

na batalha do Pirajá e sobre ela colocaram um índio723; a carroça estava decorada com 

ramos de plantas nacionais: café, cana-de-açúcar e fumo. 

O Dois de Julho foi a primeira festa cívica da Bahia oitocentista, muito mais 

concorrida e importante para os baianos que o “Sete de Setembro”. O jornal Correio da 

Tarde do Rio de Janeiro, publicou que o grande dia da Independência da Bahia era e 

sempre seria,  sem nenhuma dúvida,“o Dois de Julho, como complemento do Sete de 

Setembro”724.  

Na década de 1820 foram realizadas campanhas para que a data se tornasse um 

feriado nacional; em 1831 o Dois de Julho foi reconhecido como uma festividade 

nacional, porém apenas festejada na Bahia. No governo de Dilma Roussef a data  foi 

integrada nas datas históricas do calendário de efemérides nacionais na lei 12.819 de 5 de 

junho de 2013. Conforme analisa Kraay, o reaparecimento dessas campanhas, com 

discursos semelhantes, expressa a força da “ideia da centralidade da Bahia” na luta pela 

Independência, além de apontar que a convicção dos baianos sobre a sua experiência da 

                                                           
722 TRINDADE-SERRA, Ordep José. 1943. Rumores de festa: o sagrado e o profano na Bahia. 2. ed. - 

Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 141, 142. 
723 O caboclo era a figura indígena, central na comemoração do Dois de Julho. 
724 Correio da Tarde; Jornal Político, Literário, Comercial e Noticioso, nº 151. Rio de Janeiro, 2 de julho 

de 1856, p. 2. (HDB). 
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Independência era diferente725. Essa consciência era referenciada pela imprensa, a qual 

bradava e celebrava a importância dos baianos na conquista da Independência: 

A vitória foi dos brasileiros, e eis que os oppressores, corridos de 

vergonha, embarcam-se rápidos e vão pedir ao mar protecção 

contra o alcance de nossas armas ....  

(…)  

E nós, portanto, que somos livres; nós, que somos pobres de 

dinheiro, não devemos deixar morrer essa única riqueza que 

possuímos; não devemos deixar que a mercadejem os manequins 

da política do Rio de Janeiro!  

Devemos nos lembrar, de que fomos nós que lutamos,  e não o 

Rio; que fomos nós que morremos, e não o Rio; que fomos nós 

que dormimos ao sol e á chuva, e não o Rio; que foi nosso o 

sangue que correu, e não o do Rio; que somos brasileiros, 

enfim, mas não somos cariocas! 

Povo, lembra-te d'isso.  

Filhos do Norte, nunca o esqueça-se. E basta726. 
 

A festa ao mesmo tempo que demarcava uma identidade baiana no contraponto 

da identidade portuguesa, também destacava as diferenças raciais e de classe dentro da 

sociedade baiana. O Dois de Julho “definiu uma identidade baiana dentro do Brasil, mas 

o grau de ‘baianidade’ e de ‘brasilidade’ na festa era sempre assunto polêmico”727. 

Moraes Filho, alude que nas comemorações a “crioulada e a mulataria, aos 

magotes, cantando quadrinhas patrióticas e em serenatas locais, desfrutavam a noite, 

prelibando os prazeres da festança”728. Além disso, já às vésperas das comemorações, o 

comércio português fechava as suas portas, devido a alguns ataques e violências que 

sofriam; “não escapando dos desvarios populares as tavernas, onde a capadoçada infrene 

embriagava-se, zombando dos direitos do taverneiro amedrontado, que tudo franqueava, 

contanto que o deixassem vivo”729. Era comum nesses dias ocorrerem os fecha-fecha e os 

mata-marotos730.  

Como já descrito anteriormente, na comemoração do Dois de Julho os patriotas 

levavam em desfile uma carroça na qual carregavam a imagem de um caboclo. Em torno 

dessa imagem ocorrem algumas discussões, sobre qual se faz a seguir um breve resumo, 

pois  a mesma é uma representação da “brasilidade” e/ou “baianidade”.  

                                                           
725 KRAAY, Entrevista citada, 2015. 
726 O Alabama, periódico crítico e cristoso, nº 224. Bahia, 2 de julho de 1867, nº 224, pp. 2, 3. (Grifos 

meus) (BVCP). 
727 KRAAY, Hendrik. Entre o Brasil e a Bahia: As Comemorações do Dois de Julho em Salvador, Século 

XIX. Revista Afro-Ásia, pp. 47-86, 1999, p. 50.  
728 MORAES FILHO, Mello, 1843-1919.  Festas e Tradições Populares do Brasil / Melo Morais Filho; 

com um prefácio de Sílvio Romero. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002, p. 103. 
729 Idem. 
730 Termo que identificava os portugueses pejorativamente. 
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Sobre essa figura representativa, a historiografia diz que em princípio ela era a 

representação da figura de um indígena e que em 1826, o escultor Manoel Ignácio da 

Costa criou a estátua do caboclo. Na década de 1840731 se juntou a aquele caboclo uma 

cabocla, conhecida como Paraguaçu.  Em respeito às datas do aparecimento e surgimento 

das esculturas emblemáticas, alguns estudiosos do período como Ordep Serra, apresentam 

a cronologia citada acima, na qual também se baseou o historiador do século XIX Manuel 

Querino. Entretanto, Alexandre José de Mello Moraes Filho732 destoou de tal cronologia 

ao dizer que em “épocas primitivas … conduzia uma cabocla com os seus adornos 

selvagens, pisando um dragão”, entendido como “Paraguaçu calcando aos pés o 

Despotismo”733. Conforme Kraay é possível que o primeiro caboclo fosse uma cabocla e 

que, inicialmente, não era conhecido como caboclo/a; o termo passou a ser usado com 

frequência somente a partir da década de 1850. 

Mas o certo é que esta figura do caboclo, a esmagar a serpente (Portugal) sob seus 

pés, causava muito constrangimento aos portugueses que ali viviam, porque enfatizava a 

humilhação dos portugueses frente aos baianos. Um fato ocorrido durante a presidência 

do tenente Andréa, em 1846, é revelador do incômodo que a estátua do caboclo causava 

aos portugueses. 

4.1.2. O Caso do Tenente Andréa 

O medo das rebeliões ocorridas em províncias como Bahia e Pernambuco, 

envolvidas em várias manifestações sociais, era latente no seio do Governo central e no 

meio das elites políticas que dirigiam estas províncias. Devido a isso, nomeou-se para 

ambas as províncias dois repressores e antiliberais que possuíam em seus currículos um 

legado de repressão e perseguição política contra rebeldes. Na Bahia foi nomeado o 

Tenente General Soares de Andréa para Presidente e Comandante das Armas. Andréa era 

                                                           
731 Dilton Araújo diz que “A tentativa do Presidente Andréa, em 1845, demonstra que a aceitação da cabocla 

não foi imediata, por não se encontrar presente na “alma” do povo. Isso pode ser demonstrado pelo fato de 

que a índia Catarina já ter feito, antes dessa data, parte do desfile em anos anteriores, o que foi revelado por 

uma pequena nota em um periódico, que nos apresenta um 2 de Julho de perfil comportado e oficial, no 

ano de 1839: ‘Da Lapinha sairá no dia 30 do corrente impreterivelmente às duas horas da tarde, o bando 

festival de Dois de Julho; sairá juntamente o carro da nossa indígena Catharina, com o seu estado. Pede-se 

às pessoas que quiserem ir de guarda de honra no carro, se apresentem a cavalo vestido de branco com 

chapéus também brancos, enfeitados de fitas verdes e amarelas, cores nacionais, como bem se sabe. Os 

mais seguirão mascarados segundo o costume, e como lhes aprouver”. ARAÚJO, Dilton. O 

Antilusitanismo: a que (será que) ele se destinava na Bahia do século XIX. Disponível em 

http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/dilton_oliveira_de_araujo.pdf  
732 Falou-se deste Alexandre no Capítulo sobre João Vicente Martins, era este o médico alopata que se 

converteu a homeopatia na Bahia e foi discípulo de Martins. 
733 Apud. Entrevista de Hendrik Kraay, 2015. 
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natural de Lisboa, mas naturalizou-se brasileiro e tinha governado o Pará com “mãos de 

ferro” e combateu naquela província um movimento rebelde. Em Pernambuco foi 

nomeado Thomaz Xavier Garcia de Almeida, repressor dos rebeldes baianos após a 

Sabinada e também relator da comissão militar que julgou e condenou os líderes da 

Confederação do Equador734. 

Quando à frente da presidência da província baiana, Andréa  se empenhou em 

retirar do desfile do Dois de Julho a figura do Caboclo (figura 18),  porque aquela figura 

ao representar a sua nação a ser esmagada por um réptil, traduzia grande humilhação aos 

portugueses que residiam naquela província, muitos dos quais eram casados com senhoras 

brasileiras, como era seu caso. Como homem de poder, ele providenciou logo a 

substituição daquela estátua  por uma outra: a Cabocla (figura 19), a qual representava 

Catarina Paraguaçu735. Esta imagem possuía a bandeira nacional na sua mão esquerda e, 

uma flâmula com o lema “Independência ou Morte”. Entretanto, a sua decisão não 

agradou a muitos e gerou a oposição de um grupo de veteranos da Guerra da 

Independência, por fim a cabocla veio apenas a somar ao cortejo e se transformou em 

mais um dos símbolos da liberdade cultuados no Dois de Julho, sem que se anulasse o 

caboclo do mesmo. 

 

 

                                                           
734 ARAÚJO, Dilton Oliveira de. O Tutu da Bahia. Bahia: transição conservadora e formação da nação, 1838-

1850. Bahia: Tese Doutorado, Universidade Federal da Bahia, 2006, p.  224. 
735 Catarina Paraguaçu foi uma índia tupinambá que foi desposada pelo português Diogo Álvares Correia, 

o Caramuru, que é uma das representações da formação étnica brasileira, que valoriza o parentesco do 

brasileiro (nativo) com o português.  Ela tomou o nome de Catarina no batismo, e chegou a ser levada a 

Lisboa pelo marido, sendo apresentada à Corte. A Cabocla ao mesmo tempo que resgata uma figura do 

romantismo nativista e fortalece um mito de origem da nação brasileira, em que se sobressai o ameríndio e 

o europeu na composição da população, excluiu/omitiu a participação africana na mesma.  
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Figura 19 - Estátua do Caboclo, 1826. (escultor Manoel Ignácio da Costa). 736 

 

                                                           
736 “Em 1826, o escultor Manoel Ignácio da Costa fez a estátua do Caboclo, (…), no carro alegórico 

construído pelo mesmo artista – um carro que tem as rodas do veículo arrebatado dos portugueses, usado 

no primeiro desfile. A estátua representa um índio altivo, vestido de saiote e capacete de penas, calcando 

sob os pés uma serpente que alanceia, enquanto com a mão direita empunha a bandeira do Brasil. A 

serpente, rodeada de troféus de guerra, representa a tirania portuguesa.”  In. CARVALHO, Maria Rosário 

de.  (org.) CARVALHO, Ana Magda (org.). Índios e caboclos: a história recontada. Salvador: EDUFBA, 

2012, p. 58. 

http://osheroisdobrasil.com.br/herois/o-caboclo/attachment/caboclo2jul-01/


 

245 

245 

 

Figura 20 - Catarina Paraguaçu737. 

   

No governo do general Andréa houve uma grande participação de portugueses na 

organização dos festejos do Dois de Julho, o que casou algumas indagações: 

Sr. Redator, 

Muitos juízos se tem feito sobre a próxima festança de Dous de 

Julho, pessoas de todas as classes, e, até mesmo Portugueses, 

estão admirados de ser o senhor Andréa, e seu amigo comandante 

superior interino, o senhor Manoel Antonio da Silva, e outros 

lusitanos, os grandes influentes para esse Dia: uns pensam, que 

esses senhores fingem emoções de patriotas com o fim de 

                                                           
737 Imagem extraída do link: http://www.jornaldebelmonte.com.br/jb/salve-2-de-julho-bahia-comemora-

194-anos-de-independencia/ , em 06/10/2017.  Araújo diz que a cabocla havia sido criada em 1840 para 

substituir o caboclo, pois o mesmo era uma imagem incitadora de conflitos entre portugueses e brasileiros.  

ARAÚJO, Ubiratan Castro de.   A Guerra da Bahia. Salvador: CEO/UFBA, 2001.  

http://www.jornaldebelmonte.com.br/jb/salve-2-de-julho-bahia-comemora-194-anos-de-independencia/
http://www.jornaldebelmonte.com.br/jb/salve-2-de-julho-bahia-comemora-194-anos-de-independencia/
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enganar a Bahia, mulher bonita, rica, e tola: outros julgam que 

eles promovem estas festas a custas dos Brasileiros, para 

mostrarem ao mundo inteiro, que estes, que em outro tempo 

ciosos de sua liberdade, não queriam em suas fileiras 

portugueses, nem como guardas, hoje estão submissos, que até 

gostam de ser comandados por lusitanos no Dias Dous de Julho; 

e estão por eles por eles absolutamente governados: outros 

entendem, que isto fazem para lição aos passados presidentes 

filhos do país, que não tiveram a necessária independência para 

recordar os dias memoráveis de sua Pátria, pos baixa adulação 

aos portugueses, que tudo podem na Bahia, e governam o Brasil! 

Seja lá o que for, ninguém se pode persuadir que os lusitanos 

sejam amigos do 2 de Julho: como é possível que portugueses, 

que tem feito correr tanto sangue brasileiro (…) sejam os 

influentes de 2 de Julho, dia em que recorda o valor 

brasileiros sobre as armas portuguesas… 

De duas uma; ou estes lusitanos são os maiores descarados, que 

a terra tem criado, ou os maiores traidores, que os próprios 

portugueses devem aborrecer, e odiar, e marcá-los como ferrete 

da ignominia!!!! 

E vos, oh brasileiros! Quando virdes a lusitanos tais em vossas 

fileiras com riso traiçoeiro e alegria fingida, fazei-os desaparecer 

de vosso lado para vos não contaminar!!! Lembrai-vos do sangue 

de vossos irmãos, que pede justiça, e vingança! Olhai para esses 

carrascos de vossa Pátria, como nossos maiores inimigos, e fugi 

d’eles como de lepra!!  

O Dois de Julho é nosso, não é dos lusitanos738. 

 

 Em outro artigo do jornal O Guaycuru dizia-se que ainda estava “embrulhando o 

2 de Julho com o teo Andréa”, pois eram coisas tão conciliáveis entre si, tal qual podia 

ser Satanás e a cruz de Cristo739. 

Em 1846, o presidente Andréa envolveu-se em nova polêmica. O Guaycuru 

narrou que o presidente, para demonstrar que desfrutava do apoio da população baiana, 

distribuiu os bilhetes para a comemoração do Dois de Julho, que ocorreria no último dia 

das festividades, entre a população portuguesa residente na Bahia. Na sessão de gala, o 

poeta Manoel Pessoa da Silva solicitou a palavra e recitou um poema popular: 

Improvisada, e recitada em noite de 2 de Julho no teatro público 

– por Manoel Pessoa da Silva. 

Pela marcha lisonjeira, 

Que segue o género humano 

Oje tentar ser tyrano  

É inaudita cegueira 

Ver-se há frustado quem queira 

Renovar o terrorismo 

                                                           
738 O Artilheiro Guarda. Senhor Redactor. O Guaycuru, nº 103. Bahia, 28 de junho de 1845, p. 406. (Grifos 

meus). 
739 O Guaycuru, nº 110. Bahia, 30 de julho de 1845, p. 433. 
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Uma vez com heroismo 

Conquistada a liberdade 

Reger, dominar não hade 

Nunca mais o despotismo 

 

Erra o que amamentando 

Por leite de cativeiro 

Queira o povo brasileiro 

Governar pelo passado 

(…) 

Escoria da humanidade 

Quem seu berço renegou 

Noutra terra nunca amou 

Lealmente a liberdade  

(…) 

Esse que heroicos baianos 

Memorão tão nobre feito 

(…) 

Que livres em peitos bravos 

Jamais podem ser escravos 

Brasileiros corações.740 

 

O filho do presidente Andréa, o major José da Victória Soares d’Andréa, sentiu-

se ofendido com tal declamação, a qual contextualizada com as críticas que sofria o seu 

pai e atual presidente, dava a entender ser ele o tirano referido pelo poeta, além disso, o 

poeta havia sido demitido de um cargo público que ocupava pelo dito presidente. De 

ímpeto o major pulou no camarote do poeta e deu-lhe uma chicotada, o jornal O Guaycuru 

afirmou que aquela atitude decorreu por ordem do presidente Andréa. Houve um pequeno 

tumulto e a esposa do poeta quebrou o seu leque de marfim no rosto do major741. 

Conforme alega Kraay, Andréa possuía várias características que se 

contrapunham ao patriotismo baiano e seus elementos populares: ele tentou tirar o 

caboclo do Dois de Julho, um símbolo popular que envaidecia os baianos; depois permitiu 

a agressão ao poeta, desrespeitando um momento considerado sagrado aos baianos: “os 

Andréia não reconheciam que o Dois de Julho era, como o Carnaval, uma época durante 

a qual os patriotas gozavam de liberdade —, não apenas para celebrar, mas também para 

criticar o Estado”742. Como observou atônito o matemático francês Adolphe d’Assier ao 

assistir ao Dois de Julho de 1859, entre tantas celebrações que presenciara na velha 

                                                           
740 O Guaycuru, nº 213. Bahia, 4 de julho de 1846, p. 2. (HDB). 
741 Episódio narrado no O Guaycuru, nºs 213, 216, 218.  Salvador, 4, 7, 9 e 11 julho de 1846, 

respectivamente. 
742 KRAAY, Hendrik. Entre o Brasil e a Bahia: As comemorações do Dois de Julho em Salvador, século 

XIX Afro-Ásia, núm. 23, Universidade Federal da Bahia, 1999, pp. 47-85, p. 79. 
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Europa, ele nunca havia testemunhado “tanto júbilo transbordante nem tanto regozijo 

inibido”743. 

A imagem do polémico Caboclo que trespassava a “serpente da tirania 

portuguesa” e tinha suas origens no patriotismo lusófobo, também foi usada por alguns 

jornais para reforçar o discurso patriótico. O simbolismo da estátua se impunha como um 

discurso que valorizava aos baianos, traduzidos nas artes que se expressaram nos 

monumentos, versos e poesias. 

 

Figuras 21 - Caboclo representando a liberdade, 1850. 

                                                           
743 Adolphe d’Assier, Le Brésil contemporain: races, moeurs, institutions, paysages (Paris, 1867), p. 199. 

Apud. KRAAY, 1999, p. 57. 
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Figura 22 - Caboclo no carro triunfal, 1871. 

 

4.1.3. O Pano de boca do Theatro: Um “revoltante insulto aos brios nacionais!!...”744. 

Da poesia soaram os brados de vitória que chegaram à memória dos que não a 

viveram pessoalmente, dela emergiram símbolos de uma visão de mundo marcado pela 

busca da identidade nacional, nesse caso a identidade baiana. Poesia e poema eram assim 

um dos instrumentos de manutenção de uma memória histórica, uma das principais 

formas de expressão artística do Dois de Julho oitocentista, através das quais se 

reconstruíam e transmitiam as memórias do passado às gerações futuras.  

                                                           
744 O Grito Nacional, nº 717. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1854, pp. 2, 3. (HDB). 
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A Bahia foi denominada como a “Atenas Brasileira”, devido à quantidade de 

grandes baianos que continuamente apresentavam-se “na política e na guerra, na poesia e 

nas artes”745. Essa opinião, também foi partilhada por Rozendo Moniz que ao delinear o 

tempo de glória da Bahia disse: 

Belos tempos que não voltam!  

Galeava a Bahia, a transbordar de júbilo, em pompas de riqueza 

ganha pela sua principal indústria, hoje decaída.  

A capital, primitiva então Athenas Brazileira…746. 

 

 Conforme Leite, o título de “Atenas Brasileira” traz consigo “referências 

simbólicas e históricas” e foi uma denominação que surgiu durante o Segundo Reinado, 

para demarcar a importante posição ocupada por muitos baianos na época do regime 

monárquico, tanto nas altas funções de Estado, quanto nas letras, na educação, no direito, 

nas ciências e nos mais variados campos de saberes747. 

Desse tempo de “glória” fez parte António Frederico de Castro Alves748  (1847-

1871), o poeta do abolicionismo. O seu avô materno foi major na luta da Independência 

da Bahia e comandou o batalhão dos Perequitos, do qual participou a valente Dona 

Quitéria749; seu tio, João José Alves, 2º tenente da artilharia, foi um impetuoso 

nacionalista, frequentador da casa de Castro Alves para quem narrou muitas de suas 

proezas e lutas, (não é à toa que em sua obra esteve presente o tema da Independência 

baiana). Castro Alves aos 17 anos de idade já proclamava ao Dois de Julho: - “E hoje o 

dedo de Deus escreve ufano: tremei tiranos desta triste lenda; Livre erguei o colo 

soberano!”750. Quando esteve em São Paulo como estudante de Direito, costumava lotar 

o Teatro com as suas recitações de poesias patrióticas. Em 1868 participou da 

                                                           
745 MELLO, Moraes Filho. “Castro Alves”. Revista do Grêmio Literário da Bahia, Ano II, nº 5, mar./1903, 

p. 261, Apud. LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. Bahia, Atenas Brasileira: Reduto de Estadistas (Uma 

Acepção Política do Título). Feira de Santana, Bahia: Encontro Estadual de História AHPU-BA, 2004. 

.http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/rinaldo_cesar_nascimento_leite.pdf  
746 MONIZ, Rozendo. Moniz Barreto: o repentista. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, Edictior, 1886, p. 74. 
747 LEITE, 2004, p. 3. 
748 Quando da celebração do seu o Sesquicentenário na Bahia Consuelo Pondé, presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico da Bahia, assim falou: "Costumam dizer aqui na Bahia" - conta, zombeteira "que eu 

sou viúva de Castro Alves, tamanha é minha veneração por ele. Digo, sem nenhum constrangimento, que 

ele é o grande herói da nacionalidade brasileira. Um artista como poucos" (CAETANO, Maria do Rosário. 

Talhado para a Grandeza. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vol. 92, 1997, 

pp. 613-621, p. 614. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v92i0p613-621), consultado em 

22.03.2018. 
749 Maria Quitéria (1792-1853) militar brasileira, baiana de nascimento e com grande habilidade no uso da 

arma de fogo, inscreveu-se como voluntária para lutar contra as províncias que não reconheciam Dom 

Pedro como imperador.  
750 Apud. Garcia, Fernando. 160 anos do poeta Castro Alves. 

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=14016  (parte 1).  

http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/rinaldo_cesar_nascimento_leite.pdf
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v92i0p613-621
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comemoração do Dois de Julho na província de São Paulo, na qual foi  apresentado um 

drama do dramaturgo baiano Agrário de Menezes: Os Miseráveis751 (1834-63),  neste 

evento Castro Alves, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco também leram poesias patrióticas. 

Castro Alves ao recitar  o seu “Ode ao 2 de Julho”, explicou ao público a importância da 

data, pois os paulistas não percebiam a ligação desta data com a Independência: “O 

Ypiranga é irmão de Paraguassu. O Sete de Setembro é irmão do 2 de Julho. Não há glória 

de uma província, há glória de um povo. É sempre o Brasil o herdeiro augusto dos heróis 

– esses pródigos sublimes”752.  

 Em 1854 decorreu um episódio na Bahia que  teve como um dos principais atores 

o tio de Castro Alves. Era a noite do dia 23 de setembro de 1854, João José Alves seguiu 

com sua família753  para assistir uma apresentação da Companhia lírica italiana. com o 

tenor Antongeni no Teatro São João754, o teatro reabria ao público após a sua 

remodelação. Ao chegar lá seu tio se sentiu incomodado com o “Pano da Boca do Teatro”, 

que desrespeitava o brio nacional ao exibir uma pintura que descrevia a figura de Tomé 

de Sousa em sua chegada ao Brasil, em seu redor estavam alguns índios com postura de 

subserviência. Este era o terceiro Pano de Boca encomendado para aquele Teatro e, 

segundo consta, foi a convite de uma comissão de três negociantes da praça da Bahia que 

o alemão Bauch pintou a imagem daquele Pano755. 

 O Grito Nacional  registrou estar atônito com a atitude daquele governo em 

autorizar uma pintura que representava um fato da história do Brasil nos “tempos 

primitivos”, aquilo era um verdadeiro insulto aos brios brasileiros para os fazer lembrar 

do seu passado de opressão, “figurando-se-nos ainda hoje humilhado aos pés de 

Portugal”756. Era aquela imagem uma provocação grave a independência da nação 

brasileira e foi contra esta provocação que João José Alves reagiu. Segundo Rozendo 

Moniz, Alves “atirou-se da platéa ao proscenio com a resolução de rasgar o panno de 

                                                           
751 A Vida do dramaturgo foi estudada por: PASSOS, Alexandre. Agrário de Menezes e o Romantismo. Rio 

de Janeiro: Pongetti, 1956; MENEZES, Jayme de Sá. Agrário de Menezes: um liberal do Império. 2. ed. 

Rio de Janeiro; Brasília, DF: Cátedra; INL, 1983. 
752 O Ypiranga, nº 273. São Paulo, 3 de julho de 1868, p .2. 
753 O historiador Fernando Garcia diz que Castro Alves também foi a este evento. 
754 PINHO, José Wanderley Araújo. Cotegipe e seu tempo. 1ª fase: 1815 – 1867. São Paulo: Companhia 

Editorial Nacional. Série Brasiliana, 1934, p. 272. Disponível em:  

http://www.brasiliana.com.br/obras/cotegipe-e-seu-tempo-1-fase-1815-1867/pagina/5/texto Consultado 

em 5 de março de 2018. 
755 BOCCANERA JÚNIOR, Silio. O teatro na Bahia: da Colônia a República 1800 - 1923. Salvador: 

EDUNEB/ EDUFBA, 2008, p. 103. 
756 O Grito Nacional, nº 717. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1854, p. 2. (HDB). 

http://www.brasiliana.com.br/obras/cotegipe-e-seu-tempo-1-fase-1815-1867/pagina/5/texto
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boca”757. Na narrativa do próprio presidente da província,  João Mauricio Wanderley, ele 

gritou do palco: - “Pano à cena”, e causou um tumulto que foi logo controlado pelos 

militares. Naturalmente, a ação repercutiu na sociedade baiana, pois ainda era forte o 

antilusitanismo, por isso João José Alves foi preso. Quando o presidente Wanderley saiu 

à rua com a sua comitiva, iniciou-se um motim, entre as vaias ouviu-se:  - “abaixo o 

pano”, e logo voaram pedras em direção ao Teatro. 

Pouco antes da chegada do presidente Wanderley à Bahia758 para a inauguração 

do teatro, espalhou-se pela cidade que o Pano da Boca do Teatro nada mais era do que 

uma ofensa aos brios nacionais e desrespeitava aos baianos de todas as classes.  Uma 

comissão se reuniu com Tibério, vice-presidente da província, e ficou acordado que o tal 

Pano seria retirado  antes da reabertura do Teatro, para acalmar o ânimo do povo que 

começava a se agitar consideravelmente. Mas, o acordo não foi cumprido pelo vice-

presidente. 

 Em carta redigida, às vésperas da abertura do Teatro, dirigida ao presidente do 

Conselho Visconde do Paraná, o presidente João Mauricio Wanderley explicava a questão 

do Pano. Dizia estar arrependido da tal pintura, que se tivesse tido a perspicácia para 

prever o que estava a decorrer teria mandado o Tomé de Sousa para a sepultura, onde 

descansava já há trezentos anos. Pois, apesar da pintura representar apenas uma cena da 

história do Brasil, os “patriotas” viram nela uma maneira de promover a desordem, 

escreviam que a mesma era um insulto à nacionalidade e pretendiam fazer um tumulto no 

teatro para rasgarem e queimarem o tal Pano. Era para ele difícil acreditar “em semelhante 

parto de loucura”, entretanto, pensava que retirar o Pano às vésperas da abertura do teatro 

abriria espaço para que decorressem outras cenas futuramente, pois representaria um sinal 

de fraqueza de sua parte e, geralmente, a fraqueza era a causa da morte dos governantes: 

“Amanhã quererão deitar abaixo os monumentos que ainda conservam os nomes dos reis 

portugueses, e depois aparecerá outro motivo”759. Referiu-se então à Sabinada, que 

começou pela demolição do pelourinho e foi seguida pela “vandálica destruição do 

cemitério e desfechou com a presidencia do …(?) e predomínio do Sabino”760. 

                                                           
757 MONIZ, 1886, p. 79. José Álvares do Amaral registra que o tumulto ocorreu dentro do Teatro e não fora 

dele. 
758 O Presidente Wanderley havia se ausentado para a Assembleia Legislativa na Corte, retornara a 18 de 

setembro e reassumiu a administração da Província no dia 19 do mesmo mês.  
759 PINHO, 1934, p. 273. 
760 Idem. 
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A imprensa baiana narrou toda a história do Pano: A Marmota, O Paiz, O 

Guaycuru, Jornal da Bahia, O Grito Nacional. Este último acusou os jornais de opinião 

pública,  –  o Jornal do Comércio, considerado um jornal do estrangeiro –, de se calarem 

mediante os fatos ou de apresentarem apenas a versão do presidente João Mauricio 

Wanderley, o qual era visto pelos nacionalistas como um presidente subserviente aos 

portugueses.  

O Guaycuru, do dia 16 de outubro, narrou que, por teimosia, o governo manteve 

o tal Pano humilhante, pois foram ter com ele alguns comerciantes, como Godinho, 

Theodoro Teixeira Gomes e o coronel Evaristo Ladisláo, os quais lhes solicitaram 

prudência. Outro registro  indica que até o cônsul português se opôs à exibição do aludido 

Pano, pois era humilhante aos baianos761. O sr. Godinho, inclusive, tinha se oferecido 

para custear o gasto de outro Pano, contudo, o presidente Wanderley foi inflexível em seu 

posicionamento e abriu o teatro no dia 23 de setembro sem retirar o polêmico Pano. E 

como se estivesse a precaver o resultado de seu ato, manteve as forças armadas a postos: 

no quarteirão em frente ao teatro a artilharia tomou posição ao longo do mosteiro de São 

Bento, na plateia e nos camarotes contou com a presença de agentes policiais. Além de 

deixar em disponibilidade o 10º batalhão de caçadores, o corpo de artífices, uma força 

maruja e parte da cavalaria762.  

Saiu então o presidente Wanderley do palácio às sete horas e dirigiu-se ao teatro 

acompanhado de uma escolta reforçada de soldados com as suas pistolas em punho, de 

cavalaria e a pé. A postura dele foi traduzida como uma ação intencional e expressiva de 

que o mesmo queria os brasileiros de rastos, aos pés dos portugueses, não só no tempo da 

Colônia, mas também depois da independência. Todo o aparato, provavelmente deu ao 

presidente a sensação de segurança. Além disso, a distribuição de bilhetes para entrada 

no evento foi feita pela polícia, a qual exerceu forte censura, deixando de fora os “não 

confiáveis”, inclusive a “ilustre e briosa mocidade acadêmica, sempre mal quista de 

tiranos”763. 

Às oito horas, a porta da plateia foi aberta, a música tocou e o Pano subiu 

ligeiramente acima de forma que ninguém o podia por os olhos.  

Terminado o espetáculo o Pano não desceu como era de costume descer para 

fechar o cenário e, como já dito anteriormente, a voz do João José Alves ecoou a pedir 

                                                           
761 BOCCANERA JÚNIOR, 2008, p. 103. 
762 O Guaycuru, Apud. O Grito Nacional, nº 714. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1854, p. 2. (HDB). 
763 Idem. 
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que o Pano fosse baixado, pois desejava despedaçá-lo, a sua voz juntou-se a voz do povo 

e ouviram-se gritos de “fora o presidente Wanderley! Fora o filho de Roza Cambraia! 

Fora presidente vendido aos marotos!”, dentre muitos outros insultos que foram 

acompanhados de pedradas. Nesse momento, o “coronel galego Cid”, – que era acusado 

de chamar os brasileiros de canalhas –,  e o major Jequiraça gritaram para os polícias 

carregarem e prepararem  as “bayonetas contra o povo inerme”, mas o major Alexandre 

Argollo interferiu a favor do povo e, por isso, gozou da simpatia dos baianos764. A 

movimentação e protestos duraram alguns dias, inclusive contra a prisão do tenente 

Alves, o qual ao fim de oito dias foi libertado. No dia 30 de setembro, sete dias após os 

protestos, a Companhia lírica  fez a sua segunda apresentação no teatro, o qual reabriu 

com a plateia cheia [também de curiosos], mas o Pano já não estava lá, pois o presidente 

sumiu com o “panno de suas infâmias”765. Querino resumiu o incidente a dizer: 

Até a iminência de conflitos entre a plebe e a tropa de linha 

assumia proporções grandiosas, que atestavam o ardor varonil do 

caracter bahiano, como, por exemplo quando o impávido capitão 

Alves, em pleno teatro, guardado pelos fuzileiros do bravo 

Argollo, n'um lance de civismo, atirou-se da plateia ao proscenio 

com a resolução de rasgar o pano de boca, em cuja pintura se 

divisava ofensa aos brios nacionaes. Retirado o pano, 

restabelecida a ordem e preso o intrépido agitador, foi ele 

visitado na prisão e restituído a seu domicílio por milhares de 

concidadãos de todas as classes.766 

 

Por aquele tempo os militares ainda viviam sob o forte entusiasmo do patriotismo, 

eram os arautos da salvação nacional. Apesar de a disciplina militar ser bastante dura para 

manter a submissão dos soldados e evitar a temida revolução, muitos soldados se 

rebelavam sem temerem os castigos. O presidente Wanderley recebeu várias solicitações 

de pedidos de informações do Ministro da Guerra, Manoel Felizardo, sobre os atos de 

indisciplinas, a força moral dos comandantes de tropas e sobre os incidentes de quartel. 

Em 23 de novembro de 1852, o Ministro lhe dizia que: "Existindo aí alguns oficiais 

patriotas, e que são prejudiciais à segurança pública, peço a V.Ex. que tenha a bondade 

                                                           
764 Ibidem, p.3. 
765 O Grito Nacional, nº 714. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1854, p.1; nº 716, 11 de outubro de 1854, p. 

2. (HDB). 
766 MONIZ, 1886, pp. 79,80. 



 

255 

255 

de mandar-me em particular ou d'ofício, conforme melhor julgar, os nomes deles para os 

retirar da Bahia”767.  

 A carta é uma mostra de como funcionou a repressão aos patriotas baianos, aponta 

para a tática política adotada para fragilizar as manisfestações. A esta tática Wanderley 

recorreu na crise do “Pano da boca do Teatro”, pois constava que os oficiais do segundo 

batalhão de artilharia eram simpatizantes e solidários às manifestações do teatro. Além 

disso, o presidente soube que existiam alguns manifestantes empenhados em retirar o seu 

retrato da Associação Comercial. Em 5 de outubro ele escreveu ao presidente do 

Conselho: 

Julgo muito conveniente que reservadamente o Sr. Ministro da 

Guerra tome suas providências para trocar o segundo batalhão de 

artilharia por outro de mais confiança; mas que as cousas sejam 

dispostas de modo que somente se conheça a ordem de remoção, 

quando aqui aportar o batalhão que deve substituir o 2º. O 

coronel é honrado; porém é fraco e meteu-se-lhe na cabeça abolir 

os castigos corporais! A comparação com o que se passa em 

outros corpos é odiosa e ofende a disciplina. Tomem-se a tempo 

as cautelas precisas, para não haver depois tardio 

arrependimento... Esta é a opinião do comandante das armas com 

quem tenho conferenciado768.  

 

 Não demorou muito para que as denúncias dos patriotas eclodissem, um 

anônimo denunciou em “Carta Particular”, em 14 de outubro de 1854, endereçada ao O 

Grito Nacional, que as vinganças de Wanderley contra a manifestação do Pano do Teatro 

já se tornavam evidentes: o coronel Severo José de Souza Lima era uma das primeiras 

vítimas desta vingança, – este coronel juntamente com o major Argolo, não quis 

espingardear a multidão como ordenara o presidente no dia 23 de setembro no teatro –, 

por isso, subitamente foi convocado a comparecer na Corte e lá foi exonerado do comando 

do bravo batalhão de artilharia, “que tanto susto tem causado ao enérgico e intrépido 

presidente da Bahia”769. O coronel Lima foi nomeado para comandar as Armas na 

província do Pará770, unicamente por ter dito que não atacaria o povo “inerme”771. O 

denunciante alegava que não apenas o coronel Severo se posicionou contra as atitudes do 

                                                           
767 Apud. PINHO. 1934, p. 276. 
768 Idem. 
769 O Grito Nacional, nº 719. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1854, p.1. (HDB). 
770 Há registo também de que ele foi para Mato Grosso e só depois para o Pará. Mas alguns relatos indicam 

apenas o Pará. 
771 O Militar, nº 8. (s.i.) 18 novembro de 1854; nº 9, 30 novembro de 1854, p. 7. (HDB). 
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presidente, que se ele quisesse se ver livre dos seus adversários teria que expulsar todos 

os homens que vestiam fardas da Bahia. Além do coronel Lima, o major Argollo também 

foi transferido para o Mato Grosso do Sul, alguns órgãos da imprensa associaram a sua 

transferência ao fato ocorrido no teatro772. Considere-se que ambos os punidos eram 

veteranos da guerra da Independência. Vê-se assim que o incidente, mesmo não 

ocorrendo durante o período da comemoração do Dois de Julho, esteve impregnado do 

sentimento de patriotismo característico dos baianos, principalmente daqueles que foram 

veteranos na Guerra. As atitudes dos militares envolvidos no conflito demonstram isso. 

Até os anos de 1840, Salvador estava sob a guarda de oficiais e soldados, os quais 

em sua maioria eram naturais da Bahia e veteranos da guerra da Independência. Mas, após 

meados do século XIX, com a reconstrução de um exército nacional, na corporação do 

exército cresceu a presença de não baianos, o que se refletiu no declínio do patriotismo .  

O Grito Nacional lamentava que a província da Bahia estivesse mergulhada em 

seis anos de miséria devido à administração de Gonçalves Martins, Wanderley e Tibério. 

Lastimava a propagação dos moedeiros falsos, evidenciando uma “Bahia que preza da 

fome pelo MONOPOLIO luta com fome” 773. Em 26 de abril  de 1854, denunciava que o 

povo morria de fome não pela falta de géneros, mas devido o “monopólio de industriosos 

portugueses”774. Em 24 de agosto de 1855, O Caixeiro Nacional divulgou um artigo 

intitulado “Revoltante Monopólio”, denunciando que alguns portugueses ricos 

compravam farinha de mandioca no Celeiro Público em grande quantidade, para depois 

a venderem, quando ocorresse a sua falta,  por preços maiores, pedia-se que o Governo 

interferisse naquele terrível monopólio. 

4.1.4.   As Irmãs da Caridade e a Sublevação de 1858 

 

Creio que lhe diziam a verdade os que os lisongeavam dizendo-

lhe que o melhor meio de o libertar da fome que o mata era 

recordar-lhe que o governo morreria na abundância. (O 

Guaycuru, citado pelo Correio Mercantil, 1858775) 
 

 Durante o século XIX, a Bahia vivenciou uma grave crise de abastecimento  

alimentar que levou a carestia dos gêneros de primeira necessidade, como a farinha de 

                                                           
772 O Athleta, nº 4. Rio de Janeiro, 5 de maio de 1856, pp. 2, 3. (HDB). 
773 O Grito Nacional, nº 668. Rio de Janeiro, 26 de abril de 1854, p. 1. (HDB). 
774 Idem.  
775 Correio Mercantil, nº 72. Rio de Janeiro, 16 de março de 1858, p. 1. (HDB). 
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mandioca e a carne verde. Algumas dessas crises foram acompanhadas por contestações 

populares que ameaçavam a frágil estabilidade da província. 

Em 12 de janeiro de 1857 foi criada a postura da Câmara Municipal de Salvador, 

na qual se determinou que a farinha de mandioca passaria a ser comercializada somente 

em tulhas acomodadas em determinados locais da cidade e, principalmente, no Celeiro 

Público. A farinha, que chegava em pequenos barcos do Recôncavo e de outras regiões 

da Bahia e de fora, ao ser desembarcada, poderia ser diretamente vendida ao consumidor 

sem quaisquer intermediários ou custos adicionais de transportes. A Câmara visava com 

isso conter o preço do produto, pois ao destituir os atravessadores e monopolistas ela 

intencionava disciplinar os comerciantes. Contudo, o presidente Sinimbu suspendeu o 

edital, pois achava que a livre concorrência e o mercado livre desembocariam numa baixa 

de preços. Ao tomar esta decisão, o presidente atendia as reclamações de alguns 

comerciantes que se sentiram prejudicados com a resolução da Câmara. Segundo relatos, 

seis pequenos comerciantes do Celeiro Público acusaram os portugueses do monopólio 

da farinha776. 

Chegou o mês de janeiro de 1858 e nada havia ainda sido combinado, então a 

Câmara deliberou a revogação da suspensão e reeditou o edital, tudo sem o consentimento 

do presidente da província. Conforme relato do cônsul britânico, a atitude da Câmara 

gerou uma baixa no preço da farinha. O presidente Sinimbu reagiu e, não satisfeito, 

ordenou a manutenção da suspensão do edital. Após desentendimento com os deputados 

envolvidos no caso, o presidente suspendeu os mandatos dos mesmos, em 25 de fevereiro 

de 1858, e convidou os respectivos suplentes daqueles deputados para assumirem os seus 

lugares. O presidente defendia o livre mercado e contava com o apoio da Associação 

Comercial da Bahia, que representava os principais comerciantes em Salvador. 

A insatisfação gerada pela carestia, bem como a atitude do presidente da 

província, encontrou respaldo para a eclosão de uma manifestação social que ficou 

conhecida como “Carne sem osso, farinha sem caroço”. Esta foi uma sublevação que se 

enquadra nos processos de luta contra a carestia e a escassez de alimentos, o meal riot777. 

Entretanto, o seu ponto de partida foi um fato ocorrido numa escola de educação para o 

sexo feminino, que estava sob a responsabilidade das Irmãs da Caridade. 

As Irmãs da Caridade era uma instituição parisiense de 1633. Foi fundada por São 

Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac com o objetivo de servir aos pobres nas 

                                                           
776 REIS & AGUIAR, 1996, p. 153 
777 Idem. 
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múltiplas formas de pobreza. Na década de 1810 os jornais brasileiros já mencionavam o 

trabalho de caridade dessas irmãs na Europa, mas as primeiras delas, (doze irmãs), 

somente chegaram a Corte do Brasil em 9 de dezembro de 1849, pela barca francesa 

Etoile du Matin778, com destino para a cidade de Mariana, na província de Minas Gerais,  

em resposta ao convite do Bispo Diocesano daquela província, que contou com a 

colaboração e empenho do médico homeopata João Vicente Martins, – sobre o qual já se 

falou no capítulo primeiro deste estudo779. Na Bahia as irmãs também receberam o apoio 

de João Vicente Martins e de Mello Morais780e, depois de vários debates para a seu 

estabelecimento naquela província781,  as Irmãs da Caridade ficaram responsáveis pela 

direção de alguns hospitais e do colégio de educação para o sexo feminino.  

Conforme narrativas dos jornais, era o domingo da Quaresma, 28 de fevereiro de 

1858, um tempo de jejum. A administração do recolhimento feminino em Salvador havia 

passado, cerca de três meses antes,  para as mãos de algumas francesas que compunham 

as Irmãs da Caridade da Irmandade de São Vicente de Paulo e, pelo que consta, não 

ocorreu um bom entendimento entre algumas internas e as Irmãs. O Jornal da Bahia 

narrou que seis orfãs, sob a acusação de se insurgirem contra a nova administração, foram 

punidas com a transferência para alguns conventos da cidade. Para solucionar a situação 

foi chamado àquele Recolhimento o Provedor da Misericórdia, mas a sua estadia ali gerou  

desentendimento com algumas recolhidas, pois as tratou com rispidez e, contra este 

tratamento, algumas moças foram à janela e pediram socorro782. Os seus gritos chegaram 

aos ouvidos dos que assistiam ao Sermão da Quaresma, muitos dos quais por curiosidade 

se dirigiram para a frente do Recolhimento para observar o que se passava, a estes  se 

                                                           
778 Correio da Tarde, nº 331. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1849, p. 3. (HDB). 
779 “Reclama a justiça que compreendamos nos nossos acanhados louvores o Sr. João Vicente Martins, bem 

conhecido médico homeopata que tantos esforços tem empregado para auxiliar a nobre empresa do Exm. 

E Revm. Bispo de Mariana. (…) com [a]perseverança e infatigabilidade que seus próprios adversários 

reconhecem. (…) As irmãs da Caridade são felizmente vindas ao Brasil...”. O Americano, nº 149. Rio de 

Janeiro, 24 de fevereiro de 1849, p. 4. 
780 Sobre Martins escreveu Mello Moraes em 31 de maio de 1849 no jornal Correio Mercantil: “João 

Vicente Martins, compreendendo que este Brasil, rico das grandezas do Eterno, é a pátria querida de seus 

irmãos e amigos, vive sonhando felicidade para ele, para seus irmãos e amigos: desinteressada essa alma 

grandiosa, o que vê de realidade na Europa, busca plantar no Brasil (…) Sabendo que a instituição São 

Vicente de Paula, convinha ao Brasil, propô-la ao público, dando princípio a que nós a possuíssemos”.  

“Congratulamos-nos com nosso amigo dr. A. J. De Mello Moraes (…) Uma irmandade de S. Vicente de 

Paula se estabeleceu na cidade da Bahia com o fim de mandar vir (…) algumas Irmãs de Caridade…” (João 

Vicente Martins). In.: O Americano, nº 195. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1849, p. 3.  
781 Alguns desses debates foram reproduzidos pelo jornal baiano A Tolerância, nº 123, nº124 e nº 125, dos 

dias 01, 02 e 03 de agosto de 1849, respetivamente. 
782 O Liberal Pernambucano, nº 1625. Recife, 10 de março de 1858, p.1; Diario de Pernambuco, nº 52. 

Recife, 5 de março de 1858, p. 2, 6 de março de 1858, nº 53, p.2, 8 de março de 1858, nº 54, p. 1. Estes 

jornais reproduziram as reportagens do Diário da Bahia, do Jornal da Bahia, além de referirem-se a outros 

jornais e seus posicionamentos.  
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juntaram também os transeuntes, uma multidão se formou e deu início ao motim. 

Conforme Reis, a animosidade contra as Irmãs da Caridade se propagou pela cidade e 

estas foram protegidas por alguns dos homens que as conduziram ao palácio presidencial. 

Formou-se também na frente daquele palácio uma pequena multidão que se reuniu para 

protestar contra as Irmãs e aqueles que as protegiam. Desencadeou-se a contestação, pois 

a população estava insatisfeita com a carestia de alimentos, com a postura do presidente 

sobre a comercialização da farinha de mandioca, bem como com a suspensão dos 

vereadores. O grito pela comida foi marcado pela palavra de ordem que identificou o 

movimento na história: "- queremos carne sem osso e farinha sem caroço". Segundo a 

análise do historiador Reis, este foi o mais sério movimento contra a carestia desde o 

início do século XIX. E, apesar do seu começo ser “quase por acaso” na Santa Casa, 

esteve impregnado de sentidos. 

Há um conjunto de aspectos que, na mentalidade de recolhidas da Santa 

Casa e manifestantes da praça identificava as freiras francesas ao 

presidente da província. Tanto elas como ele eram de fora da província, 

e não estariam sintonizados com os interesses, as vontades, tradições, 

expectativas e em especial as relações sociais paternalistas da 

população local. […] e entre outras coisas, elas [as manifestantes] 

defenderam sua privacidade, direito de se comunicar com o mundo das 

ruas, de exercer suas formas tradicionais, brasileiras de devoção; 

denunciaram maus-tratos físicos, humilhações, racismo e perigo sexual. 

Ao longo do texto, chamaram a superiora de "víbora" e "intrusa", este 

último epíteto significativo à vista de várias passagens em que o 

estrangeirismo das irmãs aparece como responsável por suas atitudes783. 

Reis & Aguiar aludem que a disputa entre a política econômica paternalista da 

Câmara municipal e a política econômica liberal do Governo provincial, não resume o 

conflito em si, pois, para além da oscilação dos preços, outros elementos aparecem nesse 

processo. O vereador Manoel Ferreira disse que os manifestantes não se opuseram a uma 

abstrata doutrina do livre mercado, mas foram contra o poder provincial que, ao contrário 

do poder municipal, não respondia às suas demandas por comida barata. Havia a luta por 

uma cidadania no âmbito da cidade, e foi nisso e na reivindicação pela comida barata que 

se legitimou o movimento. O movimento não esteve ausente de uma liderança, ainda que 

esta não tenha aparecido em nomes específicos, ele a teve e demonstrou não ser apenas 

fruto do acaso e da desorganização de um povo que vai com a maré. É bem verdade que 

alguns até podem ter se inserido no mesmo sem a percepção do que realmente era, mas 

                                                           
783 Citado por REIS, João José e AGUIAR, Márcia Gabriela D. de. "Carne sem osso e farinha sem caroço": 

o motim de 1858 contra a carestia na Bahia. Revista de História USP, 1996, 133-160, p. 155. 
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também é verdade que o movimento se fez dentro de uma lógica e coerência, que ao 

contrário do que disseram alguns jornais, existia um objetivo e identificação entre o 

desentendimento das internas com as Irmãs da Caridade, qual seja: “Foi neste sentido um 

motim restauracionista (como foi restauracionista a rebeldia das recolhidas em busca de 

uma ordem anterior àquela instalada pelas freiras francesas)”784. O movimento fez 

emergir conflitos não resolvidos, inclusive o do monopólio comercial,  O Guaycuru disse 

que em meio ao tumulto ouviam-se gritos: “ora era a farinha, ora o comércio a retalho 

com a expulsão dos portugueses”785. Ainda que sem as dimensões de outros conflitos em 

que reinaram o sentimento antiportuguês, este sentimento ao surgir entre as muitas vozes, 

sinaliza para a sua permanência entre os baianos, algo que era vivenciado ano a ano, 

sempre com a forte base dos simbolismos das comemorações do Dois de Julho. 

Após o presidente ter vencido o motim e a Câmara, ele partiu para a Corte. 

Segundo relato do cônsul inglês, felizmente ele partiu antes do Dois de Julho, que reunia 

anualmente uma multidão nas ruas para celebrar a Independência da Bahia e, segundo 

rumores, naquele evento iria ocorrer uma rebelião contra o mesmo. Duas semanas antes 

de sua comemoração, em 1858, o cônsul inglês também temeu pela própria vida e 

solicitou ao representante britânico, no Rio de Janeiro, o envio de um navio de guerra 

para defender os ingleses na Bahia, pois a quase totalidade dos ingleses que ali moravam 

também eram comerciantes e, portanto, alvo potencial do descontentamento popular. E, 

apesar deste ter se desenvolvido à margem da comemoração do Dois de Julho, nem por 

isso esteve afastado da memória do simbolismo desta celebração786. 

Neste quadro de carestia muitos padeciam necessidades, inclusive alguns 

portugueses como apontam alguns relatos nos jornais. E foi nesta conjuntura  que surgiu 

a ideia de um português, Marcos José dos Santos, de criar uma associação de beneficência 

                                                           
784 Ibidem, p. 157. 
785 Citado pelo Correio Mercantil. Distúrbios da Bahia. Lê-se no O Guaycuru, nº 72. A Sedição. 16 de 

março de 1858, p. 2. (HDB). 
786 No drama “Dia da Independência”, produzido por Agrário Menezes, que foi apresentado no Teatro São 

João nas comemorações do Dois de Julho de 1858, Agrário mencionou um motim contra a carestia em que 

o povo gritara:  - Queremos carne! Queremos farinha! Morra o monopolista! Morra D. Manoel (um dos 

personagens que representava um negociante que enriquecera às custas do povo, e do seu próprio patrão, a 

quem ele burlou quando ainda ganhava mal). Agrário denunciou ali a carestia e atribuiu a culpa aos 

portugueses, monopolizadores do comércio, ideia esta antiga e inerente ao discurso liberal radical. Confira-

se: KRAAY, Hendrik. A Independência no palco: o teatro histórico nacional na Bahia, 1857-1861, p. 233. 

In.: Anais do Seminário Internacional Independências nas Américas: 190 anos da Independência do Brasil 

na Bahia: Salvador, de 28 de julho a 1º de agosto de 2013. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2014. (ISBN: 

978-85-61458-78-2). 
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para os portugueses, com o intuito de acudir aos seus compatriotas que ali chegavam, 

assunto que será abordado no próximo capítulo. 

Os conflitos que envolviam os brios nacionais dos baianos, volta e meia eclodiam. 

Nas décadas de 1870 e de 1880 eles tomaram o formato de conflitos entre os patriotas e 

a guarnição do exército salvador. Até meados do século XIX, pertencer ao Exército era 

estar associado aos heróis da Independência baiana, visto que o militar estava relacionado 

ao patriotismo ligado ao Dois de Julho, o qual enfatizava a sua participação voluntária 

nos batalhões patrióticos, distanciando-se da maneira pela qual o Exército estava a agir e 

impor o recrutamento, inclusive para a Guerra do Paraguai. Somando-se a isso, quase 

todo o oficialato superior era composto por portugueses e para a elite política, o Exército 

se identificava com o primeiro imperador, que era reconhecido, apenas, como um 

“brasileiro de adoção”787. Todos os fatores contribuíram para a aversão crescente ao 

Exército e, em meio as disputas, ocorreu o caso que ficou denominado como “o incidente 

Frias Villar”. 

4.1.5. Uma morte que não coube na memória do Dois de Julho: Um português esquecido. 

 Em 1875 ocorreu o incidente Frias Villar, uma materialização da evidente rejeição 

das instituições do Estado nacional por parte dos patriotas baianos. O incidente foi um 

conflito travado entre o 18º Batalhão de Infantaria comandado pelo Tenente-Coronel 

Alexandre Augusto de Frias Villar e o batalhão patriótico do Liceu de Artes e Ofícios, no 

dia 2 de julho de 1875. 

Conforme disse Moniz, o conflito decorreu de um embate do povo com o batalhão 

comandado pelo coronel Frias Villar, o qual mandou “carregar baioneta sobre a gente 

inerme” e, o sangue de algumas vítimas, quase resultou numa revolução788.  O ocorrido 

complicou-se e o ministro da Guerra, Duque de Caxias, enviou uma ordem telegráfica 

para que o batalhão saísse da Bahia. O comandante viu-se em sérios embaraços para 

subtrair-se ao furor dos revoltosos e, para não perder com a vida todas as honras 

adquiridas na campanha do Paraguai789, o batalhão partiu, na noite de 4 para o dia 5 julho, 

sem chamar atenção do povo. O comandante Frias Villar foi preso e, no momento que era 

conduzido na cadeira de arruar790, ele foi agredido pelo povo.   

                                                           
787 MATTOSO, 1992, p. 246. 
788 MONIZ, 1886., p. 80. 
789 Idem, pp. 80, 81. 
790 A descrição desse fato está disponível em vários jornais, e todos resumidos no estudo de: KRAAY, 

Hendrik. Política partidária e festa popular: o “Incidente Frias Villar” e o Dois de Julho de 1875. Rev. 

IGHB, Salvador, v. 109, p. 285-303, jan./dez. 2014. O autor trabalha destacando a cobertura da imprensa 
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O enfrentamento entre os batalhões durou apenas alguns minutos, mas resultou na 

morte do tipógrafo João Albino de Almeida, que era músico da Filarmónica Quarenta de 

Voluntários, uma banda organizada por veteranos da Guerra do Paraguai; o português 

Joaquim de Souza Castro foi ferido e faleceu posteriormente. A imprensa do país 

divulgou o incidente e disse que o brilho do evento foi interrompido pelo vergonhoso 

enfrentamento: “brasileiros contra brasileiros”, em um espetáculo que não distinguia 

nacionalidades. 

Sobre o português Joaquim de Souza Castro, um jornal do Pará, ao comunicar seu 

falecimento, disse que ele ao tentar fugir do conflito recebeu uma grande pancada no 

rosto. Joaquim Castro tinha 25 anos de idade e possuía uma venda na rua da Preguiça. 

“Filho de um povo irmão e como Albino mártir também, a população como a um irmão 

foi depositar Joaquim de Souza Castro na sua derradeira morada”791. Os jornais da época 

noticiaram que ambos os funerais foram concorridíssimos.  Entretanto, o historiador 

Kraay faz a seguinte observação sobre a memória do português: 

Os quatro historiadores ou folcloristas792 não mencionaram a 

segunda vítima, Joaquim de Souza Castro, talvez por ser ele 

português e, portanto, não se enquadrar bem numa história de 

patriotas baianos atacados pela soldadesca. Já em 1876, a Folhinha 

Laemmert para 1877 mencionara apenas uma vítima na sua crônica 

nacional, embora a morte de Castro fosse amplamente divulgada 

pela imprensa em julho de 1875 (Folhinha, 1876, p. LIII)793. 

(Grifos meus). 

O “esquecimento” proposital da vítima portuguesa naquele incidente, aponta 

também para a seletividade na preservação da memória do Dois de Julho, os mártires 

eram brasileiros e a presença de um português não cabia nesta memória. A informação 

sobre este português se resumiu à narrativa de um jornal da província do Pará, não 

                                                           
sobre o assunto, mas chama a atenção para a importância de se considerar as tendências políticas de cada 

jornal, pois as narrativas quando comparadas mostram diferenças que se enquadram na bandeira que cada 

um defendia. Defende também que o incidente afirma que a crise da primeira semana de julho de 1875 

refletiram as discordâncias entre os partidos conservador (no poder) e liberal (na oposição), entretanto a 

disponibilidade da liderança liberal na província para com o presidente conservador com o intuito de manter 

a ordem apontava para os interesses de classe que os dois partidos compartilhavam tornava muitas vezes 

ambos os partidos a seguirem o mesmo caminho. 
791 O Liberal do Pará, nº 167. Belém, 28 de julho de 1975, p. 2. A reportagem foi uma transcrição do Diário 

da Bahia. (HDB). 
792 Refere-se a: BARROS, F. Borges de. A margem da história da Bahia. Annaes do Archivo Publico e 

Museu do Estado da Bahia, Salvador, v. 3, p. 1-179, 1918; CAMPOS, J. da Silva. Tradições bahianas. 

Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador, v. 56, p. 353-557, 1930; MONIZ, Rozendo. 

Moniz Barretto: o repentista. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1886; e, QUERINO, Manoel. Noticia histórica 

sobre o 2 de Julho de 1823 e sua commemoração na Bahia. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, Salvador, v. 48, p. 77-105, 1923. 
793 KRAAY, 2014, p. 300. 
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existindo detalhes sobre a sua vida, tampouco se mencionou sob que condição ele 

participava naquele evento. Além disso, foi mencionado numa das Atas de Sessões do 

Gabinete Português de Leitura da Bahia, que aquela instituição era convidada pela 

redação do Alabama para participar do sufrágio que seria feito a alma de ambas as vítimas, 

ao que o Gabinete nomeou uma comissão composta por três membros (o presidente, o 

secretário e o tesoureiro) para o representar794. 

Outros incidentes ocorreram noutras festas de comemorações do Dois de Julho, 

em 1877 e 1885 houve ataque de pedradas as bandas. As violências causavam 

preocupações às elites baiana, pois a notoriedade da comemoração gerava uma 

mobilização popular que fugia a qualquer controle, os elementos carnavalescos e a 

associação dos festejos ao regionalismo também eram motivos de preocupações para as 

autoridades795. 

Em 1886, Moniz Barreto disse que as comemorações arrefeceram. Campos, 

também referiu-se a uma diminuição do entusiasmo nas festividades, disse que o  Dois de 

Julho de 1875 foi o último dos velhos tempos e, num tom de saudade, lamentou: 

Por toda a parte … reinava em júbilos estrondosos, numa 

enchente de versos, musicas e cantos. Enquanto, ao relento, 

desforrando-se do labor quotidiano, as classes ínfimas folgavam 

em ranchos e sambas fogosos, ao som de pandeiros, chocalhos, 

violas e flautas; no interior de abastados domicílios fervia o baile, 

a contento da alta sociedade, nas fanfarras da banda, na vertigem 

das valsas e na eloqüência de brindes freneticamente 

applaudidos. Eis o que era o 2 de Julho, quando a Bahia, astro de 

primeira grandeza na constellação do Império, acclarava os 

horisontes da pátria, sem perder os elementos próprios de sua 

força attractiva e fecundante796. 

A partir da década de 1880 houve um declínio gradativo da popularidade do Dois 

de Julho, bem como um afastamento das elites797. Ocorreu uma rejeição por parte desta 

elite pelos símbolos indígenas e, em 1876, iniciou-se uma campanha para se erigir um 

monumento ao Dois de Julho798. 

                                                           
794 Ata da 4ª Sessão da 13ª Diretoria. Bahia, 31 de agosto de 1875. (GPL-BA) 
795 KRAAY, 1999, p. 81. 
796 MONIZ, 1886, pp. 102,103. 
797 Hildegardes Viana. Folclore cívico na Bahia. In. Ciclo de conferências sobre o sesquicentenário da 

independência na Bahia em 1973, Salvador, 1977, pp. 169-178. 
798 A primeira referência a um projeto para a construção de um monumento ao Dois de Julho ocorreu em 

1849, na Sociedade Dois de Julho, mas sem sucesso, somente a partir de 1876 a campanha ganha força e é 

validada em 1895. KRAAY, 2003, Frio como a pedra de que se há de compor': caboclos e monumentos na 

comemoração da independência na Bahia, 1870-1900. Tempo (Niterói. Online), v. 7, p. 51-81, 2003, p. 66.  
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4.2. Um monumento “às glórias da imorredouras da independência da 

pátria”. 

Apreciem! 

A atriz Ismenia799 concorda como os acadêmicos em dar a noite 

1º de Julho em favor do monumento patriótico, mas desde que 

não dá, o que faz? Oferece um benefício em favor da sociedade 

Portugueza de Beneficência 16 de Setembro, a mais rica 

justamente a que menos precisava. 

Pois entre tantos Montes Pio nacionais, não menos de 5, 

confrarias beneficentes, asilos, casas de caridade, que existem 

nesta capital e que de tanto auxílio carecem, a bahiana só viu 

aquela importante sociedade800. 

 

A observação do crítico, que se autodenominou “O Pensionista”, deixou margem 

para a reflexão sobre a incompatibilidade do Dois de Julho e os portugueses, a qual estava 

presente, ainda que sob a forma velada, nas memórias relacionadas ao evento. 

A campanha em prol do monumento ao Dois de Julho surgiu em meio a um 

contexto em que a construção de monumentos era também sinônimo de civilização e 

embelezamento urbano. A direção da Comissão, encarregada por arrecadar fundos para 

erguer o monumento ao Dois de Julho, fez lembrar que já se somavam mais de 50 anos 

em que a autonomia havia sido alcançada, uma luta que tivera começado em Vila Rica e 

acabara na Bahia no dia 2 de julho. A revista IGHB também partilhou da mesma ideia, 

ao descrever a inauguração do monumento em 1895: 

Se Minas, como disse alguém, é, sob o aspecto físico e da 

tradição moral, o coração do Brasil, a Bahia é a cabeça da nova 

grande república Sul-americana. Guarda-se ali o fogo sagrado 

da fé e dos costumes da família brasileira; aqui o palladium da 

sua história política e da sua evolução social. O monumento o 

atesta801. (grifos meus) 

                                                           
799 Sobre esta atriz Boccanera Júnior escreveu: “Ismênia dos Santos. Era um nome tradicional de todos os 

teatros do Brasil. Nasceu na cidade de Cachoeira, a 21 de novembro de 1840, e faleceu no Rio de Janeiro 

(Niterói) a 14 de junho de 1918, aos 78 anos de idade. Há quem nos queira roubar a honra de ser ela baiana 

dando-lhe Portugal como a terra do seu berço. Garantimos, porém, que a genial artista, orgulho nosso mui 

legítimo, nasceu aqui na Bahia (cidade de Cachoeira) porque isso no-lo asseverou seu irmão Júlio Bramont 

e Sousa Bastos, na sua “Carteira do Artista”, também afirma, ser filha da Bahia”. BOCCANERA JÚNIOR, 

op. cit., p. 170. A festa Académica no Teatro estava marcada para o dia 2 de julho, mas foi adiada para o 

dia 8 de julho (O Monitor, nº 23. Bahia, 29 de junho de 1876, p. 2). 
800 O Bond, nº 2. Bahia, 12 de julho de 1876, p. 4. (HDB). 
801 Revista Trimestral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, nº 5. Bahia, setembro de 1895, p. 214  
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A conquista da emancipação fez a nação ocupar um lugar no “areópago das nações 

civilizadas”802. Entretanto, até aquele momento não havia naquela terra generosa e grande 

um monumento que celebrasse aquela data, a qual simbolizava a sua “força e hombridade 

cívica”803. E seria o povo que lutou e se sacrificou em honra da pátria, menor que D. 

Pedro, José Bonifácio ou Gonsalves Dias, que foram grandes “pelo génio, pelo trabalho, 

ou pelos serviços?”804 Aqueles homens eram laureados pela estima nacional, “ao passo 

que o Dois de Julho não [tinha] ainda nesta valorosa cidade um monumento que o 

glorifique e o perpetue. É tempo; mostremos ao povo agora sua dívida de honra, seu dever 

para consigo mesmo, e ele o cumprirá”805. Com estas palavras a comissão abriu nas 

colunas do Monitor uma subscrição, de 7 de junho até 10 de julho de 1876, que se 

destinava ao monumento projetado. Pensou-se assim a construção de um monumento 

“com el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un conjunto de 

éstos) sempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones vinderas”806. 

O historiador Kraay ao analisar a construção do monumento, avaliou que a 

intenção de lho erguer partiu da elite, uma vez que o simbolismo da comemoração possuía 

elementos demóticos: ano a ano o Dois de Julho mesclava os seus rituais cívicos a 

elementos carnavalescos, distanciando-se do ideal da elite baiana. Assim, ao levantar-se 

um monumento fixo para as celebrações patrióticas, criava-se uma imagem mais 

conservadora da comemoração, tal como a estátua de Marianne da França, o modelo 

confirmava um estilo recordativo com bases numa modernidade considerada por esta elite 

como uma forma mais “civilizada” de celebração. 

 Salvador do século XIX era influenciado pela Europa, as novas tendências 

europeias entravam no Brasil pelo Rio de Janeiro, a capital, as escolas francesas do 

modelo de Beaux-arts alimentavam as escolas e cursos de Arte. O impulso maior, 

entretanto, se deu a partir de fins do século XIX, com a proclamação da República e se 

refletiu na estrutura da cidade através das ações de “modernização”807. Apesar dos sérios 

problemas de infraestrutura, Salvador não esteve ausente do cenário de modernização, na 

                                                           
802 O Monitor, nº 6. Bahia, 7 de junho de 1876, p. 1. (HDB). 
803 Idem. 
804 Idem. 
805 Idem. 
806 RIEGL, A. El culto moderno a los monumentos: Caracteres y origen. Vior Distribuiciones, S. A., 1987, 

p. 19. 
807 PINHEIRO, E. P. Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos. Salvador: Edufba, 

2002. 
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parte alta e baixa da cidade808. Saliente-se todas as dificuldades com que lidavam as 

autoridades na manutenção da higiene809. 

Apesar da tentativa de “civilizar” a comemoração do Dois de Julho, a imagem do 

caboclo foi a escolhida para representar o monumento. Na opinião de Kraay, a 

manutenção do símbolo do caboclo demonstrou a força do patriotismo popular, pois os 

críticos do caboclo “apenas esperavam domá-lo, congelando-o em bronze e prendendo-o 

no monumento”.810 Saliente-se, no entanto, que a manutenção do caboclo como 

monumento não se deu sem debates; outras propostas existiram, dentre as quais a de uma 

alegoria feminina numa coluna a segurar louros e cadeias quebradas nas mãos. Debates 

foram travados em volta da figura representativa do monumento, bem como em realação 

a localização do mesmo na cidade, porém confirmado a figura do caboclo foi decidido 

que  ele ficaria em Campo Grande, atual praça Dois de Julho. 

Apesar dos depoimentos de alguns jornais e de escritores da época assinalarem 

um arrefecimento nas comemorações do Dois de Julho depois de 1875, as festividades 

seguiram os mesmos parâmetros de sempre, com o acréscimo da causa abolicionista, a 

qual se fez presente desde o Dois de Julho de 1855, em que se libertaram alguns escravos 

naquela comemoração. Com o advento da campanha abolicionista na década de 1870 a 

ideia ganhou força e foi destaque em 1877, quando uma criança recém-liberta foi exibida 

num carro alegórico que seguia o caboclo. Em 1881 a comissão encarregada dos festejos 

entregava cartas de alforrias a alguns escravos no palco da comemoração. Passou-se assim 

a associar o Dois de Julho ao abolicionismo e os caboclos adquiriram também a conotação 

de símbolos da liberdade dos escravos. E se o abolicionismo foi um movimento da classe 

média educada, o Dois de Julho  ao se associar à campanha da abolição da escravidão 

teve o mérito de enraizar o feriado nas classes populares afro-brasileiras811. 

A abolição da escravatura gerou festejos populares e uma profunda simpatia à 

princesa Isabel e ao Imperador D. Pedro II no Rio de Janeiro812. Na Bahia, a simpatia pela 

Monarquia se fez aparecer na comemoração do Dois de Julho, em Valença houve registro 

                                                           
808 Sobre isso veja-se: SAMPAIO, A. H. L. Formas Urbanas. Cidade Real & Cidade Ideal. Salvador: 

Quarteto Editora, 1998. 
809 Veja-se em MATTOSO, 1992, Capítulo 24 “Salvador: a cidade do século XIX”, pp. 435 – 446. 
810 KRAAY, Hendrik. “Frio como a pedra de que se há de compor”: caboclos e monumentos na 

comemoração da Independência da Bahia, 1870-1900. Revista Tempo, Dossiê Imagem e Cultura Visual. 

Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, janeiro 2003, nº 14, pp. 51-81, p. 55. Disponível: 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg14-4.pdf , consultado em março de 2018.  
811 KRAAY, 2003, p. 62. 
812 CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 

companhia das letras, 1987, p. 15-41. 

http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg14-4.pdf
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de que se rasgaram bandeiras republicanas durante os festejos. Em fins dos anos de 1870 

até 1890 as elites se afastaram e perderam a identificação com a festividade do Dois de 

Julho, esse processo foi acelerado pela proclamação da República813. 

Chega então o 2 de julho de 1895 e, finalmente, após três anos da colocação da 

primeira pedra, o monumento à causa do Dois de Julho foi inaugurado na praça Duque 

de Caxias, antigo Campo Grande, no distrito de Vitória. O monumento que comemorava 

a “imorredoura data” da Independência Política814 foi projetado por Carlo Nicoli, cônsul 

brasileiro em Itália e escultor pouco conhecido, era composto por “elegante coluna de 

bronze de ordem Coríntia815” que media onze metros e quarenta e seis centímetros.  

assentada sobre o pedestal de mármore de Carrara, composto de dous 

corpos, sobreposto uma ao outro, tendo o superior de altura três 

metros e quarenta centímetros e o inferior quatro metros e dois 

centímetros, o qual apoia-se em um plano de onde partem para quatro 

lados escadarias do mesmo mármore, formada por sete degraus 

 (…)  

Encimando a coluna ostenta-se garbosamente a figura de um índio 

com quatro metros e onze centímetros de altura, armado de arco e 

flecha, symbolizando o Brasil na attitude de desferir tremendo golpe 

sobre a serpente, aludida ao governo da metrópole, a qual procura 

esmagar debaixo dos pés. (…) o pedestal superior de mármore em 

forma quadrangular tem no meio da face da frente as armas da 

República, sob elas o lema da democracia: Liberdade, igualdade e 

fraternidade816. 

Em sua coluna estão registrados os 24 nomes dos heróis da independência da 

Bahia, além de ostentar duas figuras alegóricas: do lado esquerdo se vê a indígena 

Catarina de Paraguaçu, que tem em uma de suas mãos uma arma em posição de defesa e 

na outra um escudo em que está gravado o grito do Ipiranga: “Independência ou Morte!” 

Do lado direito aparece a figura de uma mulher de colo ereto envolvida numa bandeira, 

que representa a Bahia proclamando a sua liberdade817. Abaixo das duas figuras 

femininas, há duas figuras masculinas recostadas, que representam os dois rios principais 

baianos: o Paraguaçu e o São Francisco. Os outros lados da base quadrada possuem dois 

                                                           
813 Um ano após a inauguração do monumento, Tupinambá fez o seguinte comentário em relação a elite 

baiana e a festividade: “Começaram a ver no Dois de Julho não uma legítima e belíssima expansão da alma 

popular, mas uma simples patriotada, sem importância e alcance prático. Chegou a coisa a ponto de haver 

quem tivesse vergonha de sair num batalhão patriótico. Para puxar os caboclos, já era preciso recrutar 

gente, por ser feio a um homem de certa orem puxar aqueles carroções velhos e desengonçados (…)”. 

Tupinambá. “Cavaquemos”. Diário da Bahia, 2 de julho de 1896, p.1. Apud KRAAY, 2003, op. cit., p. 65. 
814 O Monumento. Revista Trimestral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, setembro de 1895, ano 

II, vol. 2, nº 5, pp. 231-239. 
815 Idem, pp. 231-232. 
816 Idem., pp. 232, 233  
817 Idem, p. 232. 
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baixos relevos de bronze que simbolizam duas batalhas (25 de junho de 1822, na cidade 

de Cachoeira, e 7 de janeiro de 1823, em Itaparica). Somando a estas datas aparecem: 22 

de abril de 1500 (chegada dos portugueses a América do Sul), 6 de agosto de 1549 

(fundação de Salvador), 7 de setembro de 1822 (proclamação da Independência), e 2 de 

julho de 1823 (entrada dos patriotas à cidade)818. 

 
Figura 23 - Monumento Comemorativo da Independência da Bahia, Lindemann, Rodolpho (1895 circa)819 

Aquelles blocos de mármore, aquellas peças de bronze que 

compõem esse soberbo monumento, em que a arte concentrou 

em majestosa concepção a grandeza da ideia que elle consagra, 

                                                           
818 KRAAY, 2003, p. 70. 
819 http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/2478  

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/2478


 

269 

269 

ensinam à geração do presente e às gerações do futuro quanto 

vale o patriotismo sinceramente posto a serviço da pátria e da 

causa santa da liberdade820. 

Nesse sentido, o monumento foi apresentado como uma obra de arte que visava 

coroar uma história de vitórias que envaidecia o povo baiano e selava o testemunho aos 

que viessem depois. O monumento artístico é assim um «monumento histórico-

artístico»821, cujo o valor não é “«un valor artístico», sino un «valor histórico»”822. 

 O discurso do dia da inauguração do Monumento foi pronunciado pelo jornalista 

abolicionista Augusto Álvares Guimarães, o qual mencionou, entre outras coisas, o fim 

da escravidão, pois ao ser extinta esta, “poderíamos começar a obra, ante a qual se 

curvaram desanimados tantos patriotas, que cuidaram de remir a pátria da enorme dívida 

social”823. Salientou também a função pedagógica do Monumento ao Dois de Julho, pois 

para além dele ser preitos de gratidão aos que derramaram o seu sangue pela liberdade, 

era também um objeto de ensinamento aos que viriam, através do qual as gerações futuras 

compreenderiam a história e a tradição baiana e aprenderiam a ser patriotas, o monumento 

foi assim apresentado como um símbolo do patriotismo e da resistência à opressão. 

 As narrativas descritivas sobre o monumento e a sua inauguração variavam de um 

jornal para outro: houve quem o exaltasse, quem só lhe apontasse falhas e também quem 

dele dissesse que “aquilo era uma mentira de bronze numa cruel ironia de mármore”824. 

A inauguração do monumento estabeleceu mudanças significativas na geografia 

social da festividade do Dois de Julho. Ocorreu uma nítida separação da mesma em dois 

centros: um em torno do monumento em Campo Grande, organizado pelo governo 

municipal; e o outro, na praça principal de Santo Antônio além do Carmo, no lado oposto 

da cidade, este era gerenciado pela elite local da freguesia e foi se consolidando como 

centro da comemoração. Campo Grande, com seu monumento, não atingiu as 

expectativas esperadas por alguns, não se transformou em local de romarias, tampouco 

virou símbolo sagrado como os caboclos. O historiador Kraay, sobre esta questão, fez 

algumas considerações interessantes, pois observou que a separação dos festejos e a 

presença da elite em ambos era revelador da complexa política cultural de uma elite 

                                                           
820 Inauguração do Monumento. Revista Trimestral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, setembro 

de 1895, ano II, vol. 2, nº 5, p. 217. 
821 RIEGL, 1987, p. 25. 
822 Idem. 
823 GUIMARÃES, Augusto A. Discurso. Revista Trimestral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 

setembro de 1895, ano II, vol. 2, nº 5, p. 227. 
824 Festejos do 2 de Julho. Correio de Notícias, 2 de julho de 1895, p. 1, Apud. KRAAY, 2003, p. 73. 
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baiana que discordava, entre si, do conceito de modernização e civilização dos festejos 

do Dois de Julho. O monumento não conseguiu assim suprimir os caboclos nem o festejo 

popular, apesar de que os caboclos, após a inauguração do monumento em 1895, somente 

voltaram a circular e a participar das comemorações de Campo Grande a partir de meados 

do século XX. Além disso, o autor considera que o grau de nacionalismo e patriotismo 

desta comemoração é uma questão bastante complexa, entretanto, o festejo “tinha (e tem) 

um papel importante na definição da identidade coletiva baiana e, dada a ordem política 

altamente exclusiva da república, ofereceu um espaço alternativo para certa identidade 

política, a um nível básico, a rejeição do nacionalismo oficial”825. 

4.3. O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e o Dois de Julho. 

Com a instauração da República, em fins do século XIX, mudanças significativas 

alteraram o cenário nacional. As primeiras mudanças ocorreram nos grandes projetos que 

visavam reformas urbanística,  a capital mineira, Belo Horizonte, era construída826, no 

Rio de Janeiro se iniciaram também, em 1904, grandes melhoramentos827; Recife, a 

capital de Pernambuco, igualmente deu início às obras de modernização828 e, em 

Salvador, as primeiras reparações ocorriam entre os anos de 1912 e 1916. Desse modo, a 

execução de um projeto modernizador visava modificar os elementos que identificassem 

a sociedade brasileira com o seu passado monarquista colonial.  

Com a República, novas preocupações surgiram e os segmentos dirigentes da 

sociedade, bem como a intelectualidade nacional, interpretaram o advento do regime 

republicano como um marco de superação do atraso nacional829, o qual estava associado 

                                                           
825 KRAAY, 2003, op. cit., p. 80. Socorro Martinez também diz que a inauguração do Campo Grande muda 

o desfile de 2 de Julho e a festa se dividiu em duas: Uma de caráter popular, coordenada pela comissão dos 

festejos; e outra oficial, cuja responsabilidade e liderança é do poder público. Veja-se: 825 MARTINEZ, 

Socorro Targino. 2 de Julho. A Festa é História. Salvador-Bahia-Brasil. Salvador: Selo Editorial da 

Fundação Gregório de Mattos, 2000. 
826 Cuja primeira etapa foi levada a cabo entre 1894 e 18971 
827 Reforma do porto, o saneamento da cidade e o reordenamento urbano. 
828 Sobre Recife veja-se: ALMEIDA, Maria das G. A. A de. A Construção da Verdade Autoritária: 

Palavras e Imagens da Interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco (1937-1945). São Paulo. 

Humanitas/USP. 2001; PONTUAL, Virgínia; SÁ CARNEIRO, Ana Rita (Orgs). História e Paisagem: 

ensaios urbanísticos do Recife e de São Luis. Recife: Bagaço, 2005 & PONTUAL, Virgínia. O saber 

urbanístico no governo da cidade: uma narrativa do Recife das décadas de 1930 a 1950. São Paulo: Tese 

de Doutorado/ USP, 1998. (O primeiro plano urbanístico elaborado para o centro do Recife, buscava sanar 

os males daquele corpo [o Recife] enfermo, foi o do engenheiro Domingos Ferreira, apresentado no ano de 

1927). 
829 SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: Origem e Estratégia de 

Consolidação Institucional, 1894-1930. 2007. Bahia: Tese de Doutorado em História, Universidade Federal 

da Bahia, 2006, p. 162. 
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à condição de nação colonizada. Na verdade, a instauração da República redefiniu a 

participação dos estados nos rumos da política nacional, uma remodelação que era 

desfavorável à Bahia por possuir uma elite política que fora maioritariamente monárquica 

e que vinha decaindo progressivamente, além de ter sido afetada pela crise econômica 

iniciada na década de 1870830. É neste cenário que surgiu o Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, como uma expressão da sintonia daquele estado com o novo regime, 

tanto no que diz respeito ao seu “projeto nacional” como em relação a sua nova dinâmica 

política. O Instituto nascia como um modelo que legitimava a capacidade de engajamento 

do estado no projeto nacional de civilização da sociedade, por isso, ele foi gerado para 

representar a expressão efetiva da modernização em andamento831. 

A Bahia era alvo de várias discussões e considerações de intelectuais. Gilberto 

Freyre, por exemplo, mencionou que a representação que os periódicos sulistas faziam da 

Bahia, (uma baiana gorda, de turbante e fazedora de angu), era real. Para ele muito do 

Império ainda sobrevivia na ordem republicana brasileira, e a Bahia se mantinha fora da 

margem do desenvolvimento do eixo sul-sudeste, além de não fazer parte da rota dos 

imigrantes que poderiam diluir os males da escravidão, quer fosse através de um processo 

miscigenatório, quer fosse através das influências dos hábitos e valores europeus832. 

Tranquilino Torres, que foi o primeiro presidente do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, apresentava-se inquieto com a evidente “degeneração racial” da 

Bahia, engrossando as fileiras daqueles que acreditavam que a limpeza e melhoria da 

“raça” viria pela imigração. 

Em 13 de maio de 1894 foi criado o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 

IGHB833. O instituto foi apresentado a sociedade como uma instituição que tinha a 

finalidade de “coligir, estudar, arquivar e publicar as tradições e documentos concernentes 

                                                           
830 Ibidem, pp. 99, 100. 
831 Ibidem. 
832 Veja-se: FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. Obras reunidas. 1a. série. 2 tomos. Livraria José 

Olympio Editôra. Rio de Janeiro. 1959.  
833 Os primeiros institutos regionais seguiram o modelo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

IHGB, criado no Rio de Janeiro em 1827, pelos integrantes da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(SAIN) com a finalidade de criar uma “política da memória nacional”. A Bahia sucedeu o Rio de Janeiro e 

criou o Instituto Histórico da Bahia (IHB) conhecido também como Instituto Histórico Provincial da Bahia, 

em 03 de maio de 1856, o seu. Mas, ao contrário da longevidade que caracteriza a agremiação carioca só 

conseguiu estender sua existência até 1877, após anos de funcionamento incerto e de atividades exíguas. 

Sobre o Instituto veja-se: SILVA, 2006; SILVA, Maria da Conceição Barbosa da Costa e. Nota prévia. In 

FUNDAÇÃO Cultural do Estado da Bahia. Diretoria de Bibliotecas Públicas. O Instituto Histórico da Bahia 

e o seu Periódico (1856-1877) – Edição fac-similar. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2001; 

LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento.  Memória e Identidade no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

(1894-1923): Origens da Casa da Bahia e celebração do 2 de Julho. UNESP – FCLAs – CEDAP, v.7, n.1, 

p. 54-77, jun. 2011.  
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a geografia e a história, arqueologia, a etnografia, as línguas indígenas do Brasil, e 

especialmente deste Estado”834. A sua criação foi celebrada como uma obra que era 

resultado do patriotismo baiano, num estado como aquele, “adiantado, rico, populoso, 

faltava uma agremiação dessa espécie, pois que extinto o Instituto Provincial (…) a 

criação de agremiação tais é um sulco profundo traçado pela civilização”835. O IGHB 

buscava orientar a sociedade baiana pelo caminho da “civilização” nos anos republicanos, 

era uma amostra da valorização da ciência, sinal de “civilização em evolução” e  

enquadrava a Bahia no mundo moderno, materializado pela criação de institutos, museus, 

associações literárias e científicas. 

Na Bahia já havia existido um outro instituto do mesmo gênero, criado em três de 

maio de 1856, o Instituto Histórico da Bahia (IHB), conhecido também como Instituto 

Histórico Provincial da Bahia, mas que teve vida curta e durou até 1877.  Os fundadores 

do IGHB, apesar de afirmarem que este não se constituía numa retomada ao instituto 

anterior, demonstraram enorme respeito por sua memória e logo no primeiro número da 

sua Revista foi adicionado uma “Memória Histórica sobre o Instituto Fundado em 1856”, 

com “Apontamentos” nas edições que sucederam. Ao se descrever as motivações da 

criação da instituição, dizia-se que a Bahia não podia ficar estacionada por mais tempo 

no levantamento de sua história sem seguir os exemplos de estados como Pernambuco, 

Alagoas, Ceará e Pará, que já possuíam institutos de igual gênero, prestando cada qual 

serviço de relevância a nação; a Bahia não deveria ficar de fora, tampouco poderia estar 

na retaguarda desses estados, pois era o “berço da nacionalidade brasileira”836. Na 

interpretação de Silva, de fato aquela foi uma nova instituição que nasceu, pois era 

também outra aquela sociedade: “Uma sociedade carente de símbolos que lhe 

assegurassem um lugar na nova ordem e que, por isso mesmo, recebeu aquela instituição 

ansiosa e determinada a não permitir que tivesse o fim que, anos antes, marcou o IHB”837. 

O IGHB antes de desfrutar de sede definitiva esteve em quatro espaços 

diferentes838, até que em 2 julho de 1923, na data da comemoração do Centenário da 

                                                           
834 Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador, v. 2, n.1, 1894, p. 316. 
835 Idem, A Nossa Revista. Juízo da Imprensa - Jornal do Recife, pp. 309, 314. 
836 Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Bahia, n.1, 1894, p. 6. 
837 SILVA, 2006, p. 108. 
838A primeira sede, entre maio e outubro de 1894, foi provisória, utilizou salas emprestadas pelo Grêmio 

Literário da Bahia (1860-1944), o verdadeiro proprietário do local. Em seguida, passou para um prédio 

alugado junto à Santa Casa de Misericórdia da Bahia, onde permaneceu até maio de 1900. Saiu, então, para 

uma sede própria, situada na Praça 15 de Novembro, mais conhecida por Terreiro de Jesus, ficando até 

julho de 1923. E por fim inaugurou a Casa Bahia, sede atual, em 2 de julho de 1823. 
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Independência, foi instalado em prédio próprio conhecido à época como a “Casa da 

Bahia”. 

O vínculo do IGHB com o passado era evidenciado no seu empenho em organizar 

as comemorações do Dois de Julho. O instituto, naquela conjuntura, assumiu a “função 

de porta-voz das suas elites letradas, de defensora de um lugar mais proeminente para a 

Bahia na nacionalidade, além de [se apresentar como] órgão atuante na preservação da 

memória e patrimônio histórico-cultural do Estado”839. Conforme Leite “a competição 

entre os Estados pela hegemonia na esfera federal, que deflagrou, complementarmente, 

lutas simbólicas pela ascendência – quando não, pelo monopólio – sobre a nacionalidade, 

reservou ao IGHB, e demais institutos da época, um papel crucial”840. 

Dentre outras discussões que o IGHB e seus representantes participaram, destaca-

se neste estudo a sua atuação no Dois de Julho na Bahia. Um ano após ser criado, o 

Instituto já estava totalmente integrado nas comemorações da Independência da Bahia, 

sendo atuante na cerimônia de inauguração do Monumento ao Dois de Julho em 1895. 

Na interpretação do IGHB o povo ganhou destaque na Independência e era o 

verdadeiro herói. Por esse motivo eram raras as edições em que os personagens 

individuais apareciam na atuação dos acontecimentos, exceto nos raros casos das duas 

figuras femininas consideradas como a mártir e a guerreira, Joana Angélica e Maria 

Quitéria, respectivamente. A produção do Instituto acerca da Independência da Bahia, se 

baseava mais em ensaios do que em narrativas documentadas, em sua maioria, 

participantes de uma tradição cultural e representantes de uma memória que servia para 

instituir laços identitários841. O “Dois de Julho” era o principal elo entre as diversas 

camadas sociais do Estado, desde a elite até as camadas mais populares, fixava a 

identidade regional, por possuir caraterísticas regionais delimitadas que legitimavam a 

contribuição da Bahia à constituição da nacionalidade. Naquela situação, em que 

decorriam grandes disputas regionalistas, reconhecer a Bahia como partícipe da 

nacionalidade em construção, resultava em benefícios concretos para o Estado, o qual se 

                                                           
839 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. Memória e Identidade no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 

(1894-1923): Origens da Casa da Bahia e Celebração do 2 de Julho. UNESP – FCLAs – CEDAP, v.7, n.1, 

p. 54-77, jun. 2011, ISSN – 1808–1967, p. 61. 
840 Idem, p. 62. Leite ainda diz que “ao declínio econômico e político [baiano], correspondeu, ainda, a perda 

de outras formas de representatividade, situadas no plano simbólico, cultural, etc. Sintomaticamente, passou 

a se firmar uma percepção generalizada de que a República tinha grande responsabilidade pelo conjunto de 

contratempos que afligia a Bahia. Vaidosas, pelo seu antigo prestígio, mas, ao mesmo tempo, ressentidas, 

por se sentirem preteridas nos novos tempos, as elites baianas se mostrariam saudosas do passado e críticas 

para com o presente republicano. A reação foi reivindicar o respeito pelas suas tradições históricas, bem 

como o reconhecimento do direito de recuperar um lugar de destaque no concerto nacional.” 
841 LEITE, 2011, p. 72. 
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sentia fora do jogo de poder, assim reforçar o seu feito no passado poderia favorecê-lo a 

conquistar sua posição no cenário nacional842. Nesse sentido, a função do IGHB foi a de 

“legitimar historicamente as reivindicações baianas”843. 

Em 1918 iniciaram-se as discussões acerca da comemoração do Centenário da 

Independência da Bahia e, em 1919, o Instituto se comprometeu com a organização oficial 

da comemoração que ocorreria em 1923. Em 1920 foi proposto que a Bahia 

acompanhasse os demais estados na comemoração do centenário do Grito do Ipiranga, 

mas se decidiu que em 2 de julho de 1923 é que se inauguraria a monumental sede da 

“Casa da Bahia” (o IGHB), assim a celebração do Centenário da Independência da Bahia 

seria também uma celebração do Instituto. Em vista de tal propósito se falou: 

Nós do Instituto a boas horas, valemo-nos da quadra propícia do 

primeiro século vencido do nascimento do Brasil soberano para 

desejarmos obter e em 1923 inaugurar uma sede que 

melhormente responda aos elevados intuitos de nossa sociedade. 

Não é mister, meus dignos ouvintes, justificar o empenho em que 

estamos: a míngua de espaço, o diminuto de material, as 

aperturas em que vivemos tão bela vida, certo, ressaltam e 

ressalteam aos olhos mais descuriosos que passearem aos 

ângulos de nossa tenda. A inauguração de um novo prédio, mais 

amplo, mais próprio, mais condigno, será o nosso número 

particular nas festas centenárias por cujos resplendores fomos os 

primeiros a falar na Bahia: ele será, meus senhores, um dos 

monumentos erguidos em memória do fato culminante da nossa 

história, o maior de todos pela idealidade de sua fundação, o mais 

simbólico, porque fala, sente e produz, e mais duradouro porque 

debaixo de suas abóbadas adejará sempre o pensamento criador, 

o mais expressivo e eloquente porque a palavra e o livro hão de 

memorar na passada dos anos a generosidade dos que os criaram 

em dias de esplêndidas reminiscências invisas844. 

 

Assim, em 1921 foi lançada a pedra fundamental do edifício durante as 

comemorações do Dois de Julho, o qual se situaria num terreno doado pelo Governo, à 

Avenida Sete de Setembro, a principal artéria da cidade, consequência da modernização 

que ali ocorrera.  Mesmo antes de concretizada, a “Casa da Bahia” já era anunciada por 

alguns como “um templo a abrigar o património moral da gente baiana”845. 

Várias doações foram recebidas para a construção da “Casa da Bahia” e Theodoro 

Sampaio disse estar surpreendido com a demonstração de apoio ao projeto: 

                                                           
842 Ibidem. 
843 Ibidem. 
844 Apelo (à Sociedade para construção da Casa da Bahia). Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia. Salvador, n. 48, p. 295-296, 1923. Apud. Silva, op. cit., p. 152. 
845 A Casa Bahia. Bahia Ilustrada, nº 42, 10 de outubro de 1921, pp. 1, 2. 
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 Cavalheiro que, modesto, se oculta, envia-nos o seu avultado 

auxílio com estas simples palavras — “um português”. Outro 

estrangeiro, que nem mesmo a nacionalidade denuncia, no seu 

donativo fá-lo com esta manifestação de simpatia — “um 

estrangeiro que muito apreciou as festas de setembro”. Da 

infância das escolas chegam-nos listas com pequenas quantias 

subscritas de que ela contente se privou de suas guloseimas. Até 

dos presos da cadeia pública vem-nos lista com expressiva 

demonstração como esta — “esquecidos embora, mas não 

impedidos de concorrer para a ‘Casa da Bahia’”. Não lhes 

tínhamos distribuído listas de subscrição846. (Grifos meus) 

 

Pela adesão de estrangeiros e nacionais, percebe-se que o IGHB viveu uma 

experiência diferente do Instituto do Recife. O próprio Theodoro Sampaio também 

discursou no Gabinete Português de Leitura daquela província na inauguração de seu 

edifício, o qual foi erguido bem próximo a Casa da Bahia, questão abordada no próximo 

capítulo. 

Como planejado o edifício foi inaugurado no dia 2 de julho de 1923, finalmente 

eis a “‘Casa da Bahia’, [como um] templo erguido à sua História, palácio majestoso, como 

nenhum outro instituto do mesmo gênero no país o possu[ia]”, disse Sampaio. (Figura 

24). 

 

 

                                                           
846 SAMPAIO, Theodoro. Discurso pronunciado na sessão solene de 2 de julho de 1923 do centenário da 

independência nacional na Bahia, ao inaugurar-se o novo edifício do Instituto Histórico”. Revista do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador, n. 48, p. 320-324, 1923. Apud. Silva, 2006, p. 155. 
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Figura 24 - Prédio do IGHB. Fonte: Revista do IGHB, nº 48, 1923, p. 294. 

 

4.4. Um monumento à Independência do Brasil no Centenário da 

Independência. 

Para a comemoração do Centenário da Independência do Brasil em 1922, o 

arquiteto paulista Roberto Etzel visando concorrer ao projeto de construção do 

monumento do Ipiranga a ser erguido no Rio de Janeiro, desenvolveu um projeto que 

previa representar todos os estados que formavam a Federação brasileira, através de 

formas de figuras humanas sintetizadoras  “cada uma, da maior influência exercitada na 
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Obra da Civilização Pátria”847, assim a figura deveria representar o “símbolo mais 

adptável a característica de cada Estado, que provenha da história, da riqueza, do solo ou 

dos costumes”848. Silio Boccanera Junior em Sessão realizada no IGHB, no dia 15 de 

julho, transmitiu aos presentes a solicitação do arquiteto para que se criasse um símbolo 

representativo da Bahia para constar no monumento que o mesmo confeccionaria para 

apresentar no concurso que escolheria o Monumento do Ypiranga (figura 25). Etzel ficou 

em 4º lugar849 naquele concurso, mas a sua solicitação aos baianos gerou algumas 

discussões que interessam a este estudo.  

 

 
Figura 25 - Projeto Etze850 – Cotratti. maquete de monumento exposto no Palácio das Indústrias.  

Fonte: Revista A Cigarra, 1º n. de março, 1920, p. 19. 

                                                           
847BOCCANERA JUNIOR, Silio. Uma Relíquia da Independência. Bahia Ilustrada, nº 23, 1917, s/p. 
848 Idem. 
849 Jornal do Recife, nº 99. Recife, 12 de abril de 1920, p. 2. (HDB). 
850 Professor Roberto Etzel, arquiteto paulista, e Professor Luigi Contratti, escultor. 
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Atendendo a solicitação do arquiteto Etzel, três sócios do IGHB apresentaram uma 

imagem simbólica da Bahia: Eduardo Augusto Camará, Sylio Boccanera e Descartes de 

Magalhães. O primeiro sugeriu a figura de um “caboclo, o índio das selvas bahianas”, por 

“representar a syntese de uma reivindicação regional, consubstanciando o valor a força, 

a justiça”. O segundo, apresentou a imagem de “uma indígena christianizada, semi-nua e 

genuflexa, aconchegando ao seio uma cruz”851 e sugeriu que fosse tomada para sua 

imagem a Catarina Álvares de Paraguaçu852. Já Magalhães caracterizou a figura da Bahia 

por uma guerreira, de meia couraça, capacete, escudo e lança, o colo farto, os braços 

vigorosos, qual Minerva (Athené), a deusa grega da sabedoria, das ciências e das artes, 

que ostentava com a sua beleza soberana a altivez, a arrogância e a majestosidade de uma 

lutadora invicta853. 

A comissão responsável pela escolha era composta por Theodoro Sampaio, Pirajá 

da Silva e A. de Campos França, a qual fez um levantamento simbólico da Bahia e 

apresentou o seu parecer formal sobre o assunto, argumentando o seguinte: 

Não é um Brasil índio ou Brasil catecúmeno que se vai celebrar. 

Essas modalidades já passaram, há séculos, como formas 

transitórias de uma civilização transplantada. O Brasil índio 

nunca existiu. Dizer Brasil é dizer civilização, cristianismo, nas 

plagas da América pela ação portuguesa. [...] A figura 

representativa da nossa gente não será, portanto, a do índio. Não 

é o tipo índio que aqui prevalece, como no México e no Paraguai, 

mas sim o tipo europeu, que experimentou na América, e em 

sucessivas gerações mais ou menos caldeados com essas, a 

influência do meio físico, o que, no dizer de H. Spencer, vale por 

“uma natureza um pouco mais plástica do que a delas, mais apta 

a receber as impressões de um meio que se renova pelos 

progressos da vida social e, por isso, mais própria a criar ideais e 

a manifestar sentimentos de uma forma particular” É por isso que 

optamos a que se não tome por figura representativa da Bahia o 

tipo índio, que não é prevalecente, nem do mestiço acentuado, 

que é forma transitória, mas a da mulher baiana dos nossos dias, 

de procedência europeia ou branca, com feições expressivas do 

nosso meio étnico [...]854. 

 

E se durante as primeiras décadas de sua criação o IGHB defendia “veladamente” 

esta postura, com esta declaração deixou claro o seu posicionamento. Tal parecer foi uma 

forma de desafricanização da Bahia para assim ficar à altura do ideal civilizador tal como 

                                                           
851 Ibidem. 
852 Ibidem. 
853 “A figura symbolica da Bahia”, Revista IGHBa, 1919, nº 45, p. 227-233 
854 Apud. SILVA, 2006, p. 178. 
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os outros estados da federação. O elemento característico da Bahia “não seria o índio, 

muito menos o caboclo (o mestiço transitório – e degenerado), seria o branco europeu, 

que punha a Bahia lado a lado com os principais centros do país”855. 

Miguel Calmon, à época do Centenário da República, defendeu uma tese que 

trouxe para a Bahia a centralidade da história nacional. O deputado e escritor Xavier 

Marques falava que aos baianos não faltavam os melhores impulsos patrióticos para 

comemorar dignamente o Centenário que tinha de ser celebrado em setembro de 1922 e 

julho de 1923, “pois como de sabe, proclamada a independência no sul do país, em 1822, 

houve resistência na Bahia, por parte de guarnições militares portuguesas”856.  E coube à 

Bahia, o grande sacrifício de sangue que selou a conquista definitiva da independência do 

Brasil. Afrânio Peixoto também sustentou esta tese: 

O momento mesmo em que ides apagar as luzes da festa 

internacional com que celebrastes a Independência, chegamos 

nós... A Bahia vem ao centenário da nossa emancipação política 

com anno quasi de atraso... É que vós fizestes uma evolução; nós 

tivemos de fazer uma revolução. No Rio, em S. Paulo, em Minas 

foi um movimento do Governo contra a Metrópole distante; o 

Norte era então o melhor do Brasil, o que os Portuguezes mais 

guardavam: tivemos de os combater, na nossa tradicional 

fidelidade. Aqui houve proclamação e paradas, flores e fitas, 

applausos e hymnos... na Bahia sítio e trincheiras, fome e peste, 

sangue e morticínio... aqui a adhesão; lá a guerra... Perdoe-nos se 

por isso chegamos fora da hora. Antes disso nos foi preciso lutar 

e vencer... Também, vos aseguramos, só depois dessa victoria 

que vos offerecemos, desse 2 de Julho de 1823, é que o Brasil é 

realmente livre.  Os povos das capitanias do Sul teriam apenas de 

adherir ao movimento, que foi feito de succesivas acclamações... 

Os povos da Bahia tiveram de luctar contra e dentro de si 

mesmos; a campanha da Independência teve ao norte um aspecto 

doloroso de guerra civil...Eram irmãos contra irmãos, Paes contra 

filhos que luctavam [...]. Como nos custaria a nós esse drama 

pungente da Independência! [...], Derramamos sangue, o nosso 

sangue... Só por isso nos atrazamos no caminho, só por isso 

chegamos tarde à festa... Mas também, Brasileiros do Brasil 

inteiro que me ouvis, mas também só depois de 2 de Julho de 

1823 é que sois livres... completamente, realmente livres... E isto, 

isto foi a dádiva da Bahia à Independência do Brasil857.  

  

O historiador Leite concluiu que os sócios do IGHB ao se utilizarem de um 

discurso que colocava a Bahia como objeto central na obra da Independência, 

                                                           
855 Ibidem, p. 179. 
856 MARQUES, Xavier. A Bahia no Centenário da Independência.  Bahia Illustrada, maio de 1921, nº 38, 

nº ano V, p 30.  
857 PEIXOTO, Afrânio. Revista do IHGBA, n. 48, 1923, pp. 107-127. 
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manifestavam um estado orgulhoso de suas tradições históricas, reivindicando assim um 

lugar simbólico na nação, pois sua atuação havia sido indispensável à constituição da 

nacionalidade. Sendo assim, o “Dois de Julho”, além de ser definidor da identidade 

regional possuía um caráter político bem definido. E naquela conjuntura, em que aquele 

Estado se sentia excluído do jogo de poder, importava retomar o passado para se fazer 

afirmar favoravelmente naquele presente. Assim, o IGHB teve o papel de “legitimar 

historicamente as reivindicações baianas”858. 

Em estudo sobre a comemoração deste centenário, Ledezma859 alega que nos 

jornais e revistas baianos à época do Centenário da Independência do Brasil e, igualmente, 

nas outras regiões do país, não apresentaram grande empolgação com a comemoração do 

Sete de Setembro, daí a referência constante nos discursos, como fez Calmon e Afrânio 

Peixoto, ao “Dois de Julho”. A imprensa noticiou o Centenário, mas fez lembrar 

constantemente que “Terminaram as festas da liberdade NA BAHIA”, mas destacava que: 

“Depois do Centenário do ‘Grito da Independência’ esta cidade, em 1923, sagrará a 

epopeia de Dois de Julho”860. O Imparcial861 também disse: “Um século de 

Independência. Bahia aos heróis de 1823”, além de apresentar uma enorme fotografia do 

Monumento ao 2 de Julho. O Renascença fez saber que o desfile de 7 de Setembro 

terminaria no Monumento ao 2 de Julho. E ainda lembrou que no ano seguinte, “a Bahia 

a quem coube a tarefa de libertar o Brasil do jugo das cortes de Lisboa, a preço de muito 

sangue e lágrimas sem conto, celebrará o primeiro centenário de sua emancipação 

definitiva. O dia da Liberdade será sempre, para ella, 2 de Julho de 1823” 862.    

 Ledezma Meneses faz uma analogia interessante em relação à disputa entre a 

memória do Sete de Setembro e o Dois de Julho na Bahia, diz que a disputa entre estas 

datas equivale a luta entre Davi e Golias, e ali “entreteceram todas as histórias ao redor 

de heróis e lugares que vão tomando força ao longo do século XIX, assegurando ao 2 de 

                                                           
858 LEITE, 2011, pp. 71, 72. 
859 LEDEZMA, Gerson Galo. Religiosidade Cívica na Bahia: Comemorando o Primeiro Centenário da 

Independência a 2 de Julho de 1923. Entre a memória nacional e a memória regional. Esboços - Revista do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 16, n. 21, p. 69-87, mar. 2009. ISSN 

2175-7976. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-

7976.2009v16n21p69>. Acesso em: 18 abr. 2018. doi:https://doi.org/10.5007/2175-7976.2009v16n21p69. 

Veja-se também: LEDEZMA, Gerson Galo. Festa e forças profundas na comemoração do Primeiro 

Centenário da Independência na América Latina (estudos comparativos entre Colômbia, Brasil, Chile e 

Argentina). Tese de doutorado. Universidade de Brasília: 2000. 
860 Diário de Notícias, Salvador: 11/09/1922. Apud. LEDEZMA, 2009. 
861 O Imparcial, Salvador: 07/09/1922. Apud. LEDEZMA, 2009. 
862 Renascença, Salvador: 30/09/1922. Apud. LEDEZMA, 2009. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-7976.2009v16n21p69
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/2175-7976.2009v16n21p69
https://doi.org/10.5007/2175-7976.2009v16n21p69
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Julho posto destacado no culto cívico e na memória coletiva dos baianos”.863 Comemorar 

a festa da nacionalidade em 2 de Julho e não em 7 de Setembro equivalia a visualização 

de uma luta de poder de Davi contra Golias na pretensão de estabelecer uma memória 

coletiva864.  

A descrição da comemoração do Centenário da Independência da Bahia nos 

jornais, evidencia o grande empenho dos moradores e da Prefeitura na realização dos 

festejos, com as ruas e praças da cidade enfeitadas e muito bem cuidadas para dar 

passagem ao desfile. A rua da Lapa foi renomeada com o nome da grande figura e heroína 

da Independência Joana Angélica e os lugares por onde passou o desfile foram 

reformados, a exemplo da praça Castro Alves. Os jornais descreveram os pormenores do 

preparo para o Centenário. E sobre este cenário, o historiador Ledezma concluiu: 

 

Os lugares de memória aqui na Bahia aparecem claramente 

demarcados: Cachoeira, Itaparica, Cabrito, Pirajá e Funil; assim 

como outros na área urbana de Salvador onde se realizaram os 

desfiles: Lapinha e Campo Grande. Vimos que a 07/09/1922, na 

festa comemorativa do Grito do Ipiranga, os desfiles, depois de 

percorrerem vários lugares de memória, finalmente chegaram a 

Campo Grande, onde se encontra o monumento a 2 de Julho; fato 

interessante se pensarmos que 7 de Setembro, no seu Centenário, 

teve que se curvar frente a 2 de Julho nesse lugar. Os cortejos 

cívicos, a cada 2 de Julho, também passam por cima de 7 de 

Setembro, pois pela Avenida que leva o nome do lugar de 

memória nacional, as comemorações do Centenário da 

Independência desfilam. Assim, os símbolos nacionais 

veiculados em cidades como Salvador, perdem força frente aos 

lugares de memória da baianidade, numa verdadeira disputa865. 

 

 Perceber o significado desta data e seus desdobramentos faz entender algumas das 

muitas histórias que a comunidade portuguesa viveu na Bahia durante o período estudado. 

Pois, numa província como a baiana, com forte tradição de um nacionalismo singular, a 

comunidade portuguesa buscou se reorganizar embasada nos aspectos conjunturais em 

que se inseria. Ver-se-á, então, que os discursos delimitadores da pertença se respaldaram 

em (re)significações que aproximaram o “ser português” ao “ser brasileiro”, mas as 

fronteiras identitárias eram estabelecidas. Nesse processo o Gabinete Português de 

Leitura desempenhou, juntamente com outras instituições portuguesa, um importante 

papel, assunto a ser esclarecido no próximo capítulo. 

                                                           
863 LEDEZMA, 2009, p. 75. 
864 Idem, p. 79. 
865 LEDEZMA, 2003, p. 81. 
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Figura 26 - Percurso do desfile do Dois de Julho. 

Fonte: galeria. fundação gregório de matos. 866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
866 O percurso da Comemoração do Centenário da Independência, assemelha-se a este da imagem. 

http://mapas.cultura.gov.br/evento/239/ 
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Capítulo Quinto 

 

 

5. O Gabinete Português de Leitura da Bahia: Histórias 

(re)significadas. 

Um gabinete portuguez de leitura em Pernambuco 

Existe há doze anos no Rio de Janeiro um gabinete de leitura, 

creado por acções transmissíveis, e sustentado por mensalidades 

dos accionistas, e de subscriptores que desfrutam do uso dos 

livros, como dos accionistas, porém nada possuem do capital, 

&c. (*) […] 

(*) Já na Bahia existe uma outra sociedade análoga que vai dando 

os melhores resultados e enriquecem de dia para dia.867 

J. V. M (João Vicente Martins). 

Notícias Locaes 

Pedimos aos nossos leitores toda a atenção á correspondência 

abaixo; verão que já se vai descobrindo o segredo do Gabinete de 

Leitura dos Portuguezes: - […] 

Tanto mais quanto tendo no Rio um gabinete semelhante a este 

dahi, e na Bahia outro – todos somente para os portuguezes, não 

duvido que sejam tramas!868  

 

  Ambas as citações sugerem que na Bahia existia uma instituição análoga ao 

recém-criado Gabinete Português de Leitura de Pernambuco (GPL-PE) na primeira 

metade do século XIX. A primeira menção fez parte do discurso do sócio fundador João 

Vicente Martins do GPL-PE, quando apresentou aquela instituição para a sociedade 

pernambucana nas páginas do Jornal O Médico do Povo. A segunda alusão é uma 

advertência feita à sociedade pernambucana sobre o perigo da criação de um Gabinete de 

leitura português, o qual fazia supor, pela forma que se descreveu, a existência de uma 

possível “trama” dos antigos colonizadores. Com base em tais declarações fui em busca 

                                                           
867 O Médico do Povo, nº 4. Bahia, 2 de outubro de 1850, p. 6. (HDB). 
868  O Echo Pernambucano, nº 55. Pernambuco, 17 de janeiro de 1851, p. 4. (HDB). 
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de informações que validassem a existência de um gabinete de leitura português na Bahia, 

criado anteriormente ao pernambucano, entretanto, nada encontrei que servisse para 

comprovar a sua existência. Consegui identificar a presença de dois outros gabinetes de 

leitura na Bahia, mas que não confirmaram em nada a informação. Igualmente verifiquei 

que em nenhum dos documentos, aos quais tive acesso, foi citado a existência de uma 

outra instituição literária portuguesa naquela província, nem naquele momento e nem 

num tempo passado que, como os gabinetes de leitura portugueses, fosse a sua diretoria 

constituída somente por portugueses. Mas, deparei-me nessa busca com a “Sociedade 

Recreio Literário”, a qual foi criada em 22 de fevereiro de 1845 na Bahia, com o intuito 

de “oferecer a seus membros meios comodos de instrucção e honesto recreio por meio 

d’uma biblioteca, composta de escolhidas obras”869. Apesar de não ter tido acesso ao 

histórico870 ou detalhes da organização dessa instituição, nem tampouco ter chegado ao 

registro da duração de sua existência, identifiquei que muitos dos componentes de sua 

diretoria faziam parte do GPL-BA, deduzi que isto talvez sinalize para as referências 

anteriormente exposta por João Vicente Martins, bem como para a citação da crítica do 

Echo Pernambucano. Mas, sem dados concretos que apontem para o funcionamento 

daquela instituição aos moldes dos Gabinetes Portugueses de Leitura do Rio de Janeiro e 

de Pernambuco, faz-se necessário uma pesquisa mais aprofundada, a qual poderá ou não 

confirmar tal fato. Outrossim, é intrigante verificar que em nenhum dos documentos 

consultados que falam da fundação do GPL-BA foi referido a existência de uma 

instituição deste cunho. Porém, não ter chegado a um resultado que provasse a existência 

ou não existência de uma instituição análoga ao Gabinete Português de Leitura do Rio de 

Janeiro e de Pernambuco, na primeira metade do século XIX, não invalidou a análise 

proposta por este estudo, apenas abriu caminhos para a possibilidade de outros elementos 

presentes na comunidade portuguesa daquela província, muitos dos quais se conservaram.  

Assim, a história conhecida sobre o processo da criação do GPL-BA não se tornou menos 

importante, afinal o olhar pretendido deste estudo não ousa abarcar todas as histórias que 

compõem a instituição, mas uma dentre tantas outras histórias das quais o Gabinete 

Português de Leitura foi sujeito/objeto. Pretende o presente capítulo perceber se, assim 

                                                           
869Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Bahia, 1855, p. 230.  
870 Os Estatutos da Sociedade Recreio Litterario de 1851, fundada em 23 de fevereiro de 1845, descrevia a 

instituição como “a reunião de um número ilimitado de pessoas interessadas pelo cultivo e progresso da 

inteligência” (Art. 1º), que tinha por fins “Art.2. Oferecer a seus membros meios comodos de instrução e 

honesto recreio, …, aumento progressivo de uma biblioteca, …”; podiam ser membro da sociedade pessoas 

de qualquer nacionalidade, de “conduta regular, e bons costumes” (Título 2, Art. 6º). 
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como em Pernambuco, a permanência dos portugueses na Bahia, especificamente na sua 

capital, esteve submersa em conflitos identitários. E se sim, quais os caminhos percorridos 

na (re)construção dos discursos de (re)significação da identidade do imigrante português 

naquela Província? Ressalte-se que nosso olhar pretende compreender os discursos dos 

portugueses, (o outro), nesse processo e entender se naquela província o GPL-BA foi 

objeto/sujeito importante nos discursos que (re)significaram a imagem do “ser português” 

na província baiana. 

 Excluindo-se a possibilidade da existência da instituição literária citada 

anteriormente, pode-se dizer que o contexto baiano conduziu os portugueses a uma 

preocupação com os seus conterrâneos que os levou a criar, antes de um gabinete literário, 

uma sociedade de beneficência, aliás duas que, posteriormente, se fundiram em apenas 

uma. Assim, este capítulo será iniciado no recontar da história da criação das sociedades 

de beneficência, pois foi no seio da junção das duas que nasceu o GPL-BA. 

5.1. Uma sociedade portuguesa de beneficência: “Patriótica, humanitária e 

beneficente”871. 

 

Sou portuguez, mas como quero que as minhas palavras tenham 

um cunho de verdade, vou, ainda que a meu pezar, falar contra 

eles: sim, contra os meus patrícios, que são os que ostentam mais 

vaidade soberba quando a fortuna os favorece, sem fazerem caso 

daqueles que os conheceram na terra, com muitos dos quais 

brincaram, e de que tem pleno, e muito pleno 

conhecimento!....872. 

 Tecendo uma crítica contundente contra os seus patrícios, este português, que 

assinou o artigo com as iniciais de seu nome O. A. S., descreveu a desventura de alguns 

caixeiros portugueses que viviam na Bahia e evidenciou a situação dos seus conterrâneos, 

que eram explorados pelos seus próprios irmãos. Lastimável era para ele lembrar-se 

daqueles tempos em que os portugueses comerciantes ajudavam aos seus irmãos, época 

restrita ao passado, pois agora eles tratavam “aos seus, piores que a seus próprios cães, se 

os tem, e negam a qualquer, que deles precisa […] todos os recursos, e isto por inveja, 

receosos de terem competidores no comércio”873. Assim, o empregado principiante 

                                                           
871 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Bahia, 1860, p. 324. 
872 O. A. S. Triste coisa é ser caixeiro. A Verdadeira Marmota, nº 42. Bahia, 28 de maio de 1851, p. 3. 

(HDB) 
873 Idem. 
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“definha e morre, e eles ainda se regozijam com isso!...”874, numa atitude comportamental 

vergonhosa, certos homens se julgavam melhores que outros por possuírem dinheiro, 

“ainda que esse dinheiro fosse adquirido por meios pouco honrosos; persuadem-se que o 

ouro faz esquecer o passado; que o dinheiro os coloca ao par dos mais nobres 

personagens”875. Concluiu a afirmar que não era pelo ouro que o homem se fazia estimado 

e respeitado por todos, porquanto a verdadeira nobreza “é a que nasce d`alma, o homem 

nobre é aquele que sabe amar o seu próximo; é aquele que a todos tratam com afabilidade 

e igualdade, porque a missão do homem neste mundo, aquela que o distingue […] é ser 

ele útil a seu semelhante”876. 

Esta declaração expressava uma realidade vivida por muitos dos portugueses que 

chegavam à Bahia em meados do século XIX. Ao narrar a exploração dos imigrantes 

portugueses por seus próprios patrícios, apontava-se para o resultado de tal exploração, 

que levou a alguns dos portugueses recém-chegados naquela província a viverem à custa 

de casas de caridade.  

Viviam-se tempos de crise de abastecimento de alimentos877, de denúncias e 

debates em torno da questão do “tráfico da escravatura branca”, devido à emigração 

clandestina878. A situação dos portugueses desvalidos contribuiu para criação de uma 

                                                           
874 Ibidem. 
875 Ibidem. 
876 Ibidem.  
877 Assunto já referido na parte IV no tópico: “Carne sem osso, farinha sem caroço”. 
878 “Terá sido na década de 30 do século XIX que surgiu a expressão “escravatura branca” – ao que parece 

empregue, pela primeira vez, pelo secretário de estado José Maria Campelo – visando designar o tráfico de 

emigrantes, em especial do norte de Portugal e das ilhas da Madeira e dos Açores, com destino ao Império 

do Brasil, promovido por engajadores e capitães de navios, à revelia dos preceitos estipulados por lei.” 

(SILVA, S. S.  A emigração açoriana para o Brasil, por meados do século XIX. História: Questões & 

Debates, Curitiba, n. 56, p. 37-61, jan./jun. 2012. Editora UFPR). Veja-se, também, MAIA, Fernanda Paula 

Sousa. O papel dos Açores na construção do discurso parlamentar oitocentista sobre a emigração. In: 

SOUSA, Fernando de Sousa; MARTINS, Ismênia; MENEZES, Lená Medeiros de et al. (Coord.). Um 

passaporte para a terra prometida. Porto: CEPESE/ Fronteira do Caos Editores, 2011, p. 193-194; 

CORDEIRO, Carlos. A emigração açoriana para o Brasil nos debates parlamentares de meados do século 

XIX. In: SOUSA, Fernando de Sousa; MARTINS, Ismênia; MENEZES, Lená Medeiros de et al. (Coord.). 

2011, op. cit., p. 88-89; JOÃO, Maria Isabel. Os Açores no século XIX. Economia, sociedade e movimentos 

autonomistas. Lisboa: Edições Cosmos, 1991; MENDONÇA, Luís; ÁVILA, José. Emigração açoriana 

(sécs. XVIII a XX). Lisboa: s/n, 2002; MIRANDA, Sacuntala de. A emigração portuguesa e o Atlântico, 

1870-1930. Lisboa: Edições Salamandra, 1999; SILVA, Susana Serpa. Emigração legal e clandestina nos 

Açores de Oitocentos (da década de 30 a meados da centúria). In: SOUSA, Fernando de; MARTINS, 

Ismênia; MATOS, Izilda (Coord.). Nas duas margens. Os portugueses no Brasil. Porto: Edições 

Afrontamento, 2009, p. 381-400. Por um lado, alguns portugueses e brasileiros denunciavam este tráfico 

infame e vil, feito pelos próprios portugueses, por outro questionou-se a denominação “escravos brancos” 

e jogou-se com ela, pois fora o ministro da marinha português e não os brasileiros que havia denominado 

os portugueses por aquilo que eles próprios eram: Escravos do “decrépito Portugal” (Argos Cachoeirano, 

nº 39, 15 de fevereiro de 1851, pp. 2-4). Grande discussão se travou nos jornais e periódicos da época, 

alguns a condenar veementemente este tráfico, outros a afirmar que a denominação não se aplicava, pois 

os que vieram, o fizeram por querer e não por serem obrigados, e quem viajava tinha dinheiro, (O 

Constitucional, 15.03.1853, p.1). O Grito Nacional (nº 878, 30.11.1856, p.3), em artigo intitulado 
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associação beneficente que acudisse àqueles que se encontrassem em situação de 

fragilidade. Duas associações beneficentes foram criadas por dois grupos de portugueses: 

a primeira delas foi a Sociedade Portuguesa Dezesseis de Setembro, criada em 1º de 

janeiro de 1857, a segunda foi a Sociedade Portuguesa de Beneficência, que iniciou suas 

atividades em 20 de setembro de 1857.  

Na gênese da ideia que motivou a formação dessas associações reaparece um 

personagem apresentado no primeiro capítulo: João Vicente Martins. Como dito, Martins 

realizou uma viagem ao Nordeste brasileiro para propagar a homeopatia e, ao retornar 

para o Rio de Janeiro, ele parou por um breve tempo na Bahia, porém foi tempo suficiente 

para que ele se reunisse com alguns de seus amigos conterrâneos, aos quais ele solicitou 

e recebeu “a solene promessa de que no mais curto espaço de tempo ai será [na Bahia 

seria] estabelecida uma sociedade portuguesa de beneficência879”, a qual iria adotar, 

inicialmente, os Estatutos da Sociedade Portuguesa de Beneficência da Corte.  

Por onde passou, João Vicente Martins, adotou uma forma de “olhar clínico” 

diante da comunidade portuguesa, pois, focava- se nas necessidades mais urgentes que se 

apresentavam na mesma, visualizava os meios para que  fossem sanados todos os males 

para que a comunidade vivesse em melhores condições: em Pernambuco, contribuiu e 

estimulou para a criação do GPL e na Bahia ele percebeu a necessidade de uma sociedade 

beneficente que acudisse aos seus conterrâneos. 

A promessa que lhe foi feita somente se concretizou após cinco anos. No dia 15 

de agosto de 1856, alguns portugueses, empregados do comércio, decidiram festejar o 

aniversário do Rei de Portugal, D. Pedro V, que seria em 16 de setembro880 daquele 

mesmo ano. Na estimada data, o grupo se reuniu no arrabalde de Vitória em Salvador, 

num jantar comemorativo do aniversário do natalício e coroação do Rei de Portugal, D. 

Pedro V, em uma festa que contou com a presença de mais de cinquenta pessoas 

empregadas no comércio, presidida pelo português Marcos José dos Santos, o qual fez 

vários brindes, cheios de fervor e entusiasmo, as majestades de Portugal e do Brasil881. 

                                                           
“Renovação do tráfico de carne humana, pelos portugueses”, dizia que não havia nenhuma outra 

nacionalidade, nem tampouco brasileiros envolvidos nesse tráfico da escravatura branca, somente os 

portugueses, pois estes eram exercitados em todos os crimes, fato que se somava a conivência do Governo 

aos mesmos naquela prática. 
879 MARTINS, João Vicente. Publicação a Pedido: João Vicente Martins ao Público. Rio de Janeiro, 6 de 

janeiro de 1851. In. Jornal do Commercio. 
880 No jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro se diz que essa reunião ocorreu no dia 21 de setembro. 

Correio Mercantil, nº 278, 9 de outubro de 1856, p.2. (HDB). 
881 Idem. 
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Foi neste frenesi que Marcos Santos propôs a todos os presentes a criação de uma 

sociedade beneficente, para que acudisse aos seus irmãos necessitados. 

A ideia foi acolhida com entusiasmo e logo se organizaram os elementos 

necessários à criação da sociedade. Em 1º de janeiro de 1857 foi criada a sociedade 

beneficente em uma reunião realizada à casa de Marcos Santos, situada à rua Direita do 

Palácio (atual rua do Chile). E para homenagear ao Rei de Portugal (a data do nascimento 

de D. Pedro V) foi denominada: Sociedade de Beneficência Dezesseis de Setembro, 

SBDS. A sociedade foi iniciada com 47 subscritores e, no dia 30 de março de 1857, 

realizou-se a sua primeira sessão para eleger a sua primeira diretoria882. Em 30 de 

setembro de 1858, a sociedade possuía 153 sócios. Ao se comparar o número de 

portugueses residentes na província baiana, verificou-se que a adesão dos mesmos a 

instituição era baixa em 1859, em vista disso a diretoria eleita para o ano 1858-1859 

decidiu convocar a primeira Assembleia Geral, realizada no dia 10 de outubro de 1858. 

A sessão da Assembleia foi bastante tumultuada e refletiu a desarmonia que havia surgido 

entre os membros da diretoria da SBDS logo após a sua formação, tal era a discordância 

que muitos associados se desligaram da mesma. A diretoria considerou a necessidade de 

modificar os Estatutos da sociedade, convocou uma nova Assembleia Geral e nomeou 

uma comissão responsável para reestruturar os Estatutos, de modo a adequá-los melhor 

ao objetivo daquela instituição883. 

 Apesar de se tentar sanar a situação através de uma reforma dos Estatutos, outra 

questão era mais grave: a existência de uma outra sociedade de beneficência também 

portuguesa. A outra sociedade surgiu na sala de sessão da Sociedade Monte Pio da Bahia, 

onde se reuniram o comendador José Agostinho Salles, o chanceler Gregório Anselmo 

Ribeiro Marques e o negociante Theodoro José Pires de Castro, que juntos decidiram criar 

a Sociedade Portuguesa de Beneficência, SPB884, em 20 de setembro de 1857, reunindo 

aproximadamente quarenta e oito portugueses em torno da mesma885.  

                                                           
882 1ª Diretoria composta por: Presidente Marcos José dos Santos; Vice-Presidente: João Gomes; 1º 

Secretário: Manoel Gomes dos Fernandes; 2º Secretário: Joaquim Teixeira Ribeiro, e Tesoureiro: Joaquim 

Duarte da Cunha Pinto. Em 30 de setembro de 1858, foi apresentado à Diretoria o primeiro relatório do ano 

administrativo e constatou-se um crescimento no número de sócios, de quarenta e sete para cento e 

cinquenta e três, bem como do patrimônio da Sociedade. 
883 A comissão foi composta por: José Joaquim de Miranda, dr. José da Rocha de Miranda Figueirêdo, João 

Lima Fiusa e melo, Miguel Gomes da Costa e Manuel Joaquim Rodrigues. 
884 Estabelecida na propriedade do Trapiche Gomes, na rua do Julião n.º 32. 
885 MAGALHÃES, José da Costa & BITTENCOURT, Mathias Marianni. Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficência 16 de Setembro – 1857-1957 – Um Século de Existência. Bahia, 1957, pp. 9-10.  Em 6 de 

dezembro de 1857 foi discutido e aprovado o Estatuto, e no dia 23 de dezembro de 1857 foi realizada a 

reunião da Assembleia Geral para eleger a 1ª Diretoria da Sociedade Portuguesa de Beneficência. 
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O presidente da SBP, o cônsul comendador José Agostinho Salles, em julho de 

1855 havia sido criticado por sua postura perante os festejos do Dois de Julho. Um relato 

sobre as festividades daquele ano dizia que, em uma das noites dos festejos, atiraram-se 

pedras contra as janelas da residência deste cônsul, pois não estavam iluminadas como 

era de costume naqueles dias. Durante as festividades do Dois de Julho, as residências 

que se localizavam no percurso do cortejo eram iluminadas, e o cônsul de Portugal ao 

tomar a atitude de deixar sua casa às escuras, destoou da tradição, fato este traduzido 

como um insulto aos brios nacionais pregado nas comemorações da Independência da 

Bahia. O artigo salientava que aquele cônsul, José Agostinho Salles, poderia ter se 

poupado desta reação “se obrasse como o seu antecessor”.886 Este cônsul acabou por se 

suicidar em 1862887, mas apesar do ocorrido ele foi um homem dedicado às causas 

sociais888. 

Na reunião de instalação desta segunda sociedade beneficente, vários portugueses 

expuseram qual deveria ser a sua finalidade e, após as exposições das várias opiniões, 

definiu-se que a finalidade da instituição seria para a “comemoração do Faustoso dia 16 

de Setembro, proteger os seus associados, os portugueses indigentes, naufragados889, e 

enfim, beneficiar todos aqueles compatriotas onde pudesse chegar a ação benéfica da 

Sociedade”890.  A primeira atuação desta sociedade se fez na distribuição de donativos aos 

portugueses flagelados durante a epidemia da febre amarela. 

 A criação de duas sociedades de um mesmo cunho assevera a existência de uma 

rivalidade no seio da comunidade portuguesa na Bahia naquela época, rivalidades estas 

que se expressaram de várias formas e que, muitas vezes, tornaram públicas algumas rixas 

e intrigas entre os portugueses. 

Ao tomar conhecimento desta sociedade, – consciente de que a existência de duas 

instituições com o mesmo fim era uma barreira que dividia a comunidade portuguesa, 

além de dificultar os cumprimentos da finalidade das sociedades –, o presidente da 

Sociedade de Beneficência Dezesseis de Setembro, Marcos José dos Santos, sugeriu a 

fusão de ambas as sociedades numa só. A princípio a sua proposta não foi anuída, devido 

                                                           
Presidente: Comendador José Agostinho de Salles; Vice-Presidente: João Pinto D'Oliveira e Souza; 1º 

Secretário: Octávio Coelho Messeder; 2º Secretário: José Teixeira Gomes. A sede funcionava na casa do 

seu Presidente. 
886 Correio Mercantil, nº 207. Rio de Janeiro, 28 de julho de 1855, p. 1. (HDB). 
887 Idem, nº 43. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1862, p. 1. (HDB). 
888 Correio da Tarde, nº 41. Rio de Janeiro,8 de abril de 1856, p. 1. (HDB). 
889 O termo naufragado era usado àquela época como sinônimo de cair em ruínas. 
890 MAGALHÃES, José da Costa & BITTENCOURT, Mathias Marianni, 1957, p. 11.   
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a animosidade de alguns sócios, porém passado alguns meses, numa nova sessão da 

Diretoria de SBDS, em 14 de julho de 1859, fez-se saber que a Sociedade Portuguesa de 

Beneficência estava também a propor a junção de ambas as instituições. Assim como a 

Sociedade de Beneficência Dezesseis de Setembro, ocorreram dissidências na diretoria 

da Sociedade Portuguesa de Beneficência, resultando também no seu enfraquecimento, 

em vista disso resolveram os seus dirigentes convocar uma Assembleia Extraordinária, 

realizada em 12 de julho de 1859, onde foi lançada e acedida a proposta de junção de uma 

sociedade com a outra. E, apesar das divergências entre ambas, as respectivas diretorias 

chegaram a um acordo e em Assembleia foi deliberada a fusão, nascia assim a Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro, que foi formalizada no seguinte 

termo: 

Aos quatorze dias do mês de agosto de mil oitocentos e cinquenta 

e nove, na sala das sessões da Sociedade de Beneficência 

Dezesseis de Setembro, compareceram os sócios dela e os da 

Sociedade Portuguesa de Beneficência, por convite das suas 

Diretorias e declararam estes, que ficaria definitivamente aceita 

e aprovada a junção das ex-Sociedade Portuguesa de 

Beneficência e Dezesseis de Setembro sob o título de "Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro", única que 

como tal será reconhecida e respeitada pelos nossos sócios, 

deixando assim de existir as duas Sociedades anteriores, hoje 

incorporadas tanto no capital como no pessoal sendo os sócios 

primitivos os incorporadores da nova Sociedade, sujeitando-se às 

imposições e as regalias os Estatutos e Regulamentos que se 

aprovarem. Depois de lido e aprovado este termo perante todos 

os abaixo assinados fica de fato e de direito incorporada a 

Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro. 

Bahia e sala das sessões em 14 de Agosto de 1859. 

Assinados: Joaquim Ricardo Pimentel Batista, Dr. José da Rocha 

de Miranda Figueiredo, Manoel Ferreira da Silva Couto, 

Fernando Pereira da Cunha, Cândido Augusto Pires Aguiar, 

Antônio Joaquim Pereira da Silva, Antônio Joaquim Rodrigues, 

José Joaquim Gonçalves, Augusto Francisco dos Santos, 

Guilherme Marinho Galvão, Manoel de Lemos Ribeiro, Antônio 

Ferreira de Resende. 
 

  

Decidiu-se que com a união de ambas as sociedades “mais aproveitariam os que 

caíssem na indigência, que o seu capital aumentaria, e que seriam satisfeitos os desejos 

de muitos portugueses que desejavam associar-se”891. Foi eleita uma Mesa provisória para 

o período de transição e, posteriormente, em Assembleia Geral foi definida a presidência 

da instituição: Presidente: comendador José Agostinho de Salles, Secretários: João Luiz 

                                                           
891 Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Bahia (BA),1862, Ed. 1, p.278. 
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Fiúza e Melo e Antônio Joaquim Pereira da Silva. Como previsto também foram 

reformulados os Estatutos e abertas agências da Sociedade em Valença, Cachoeira, Santo 

Amaro, Porto Seguro e Ilhéus. Além de se estender às cidades de outras províncias: 

Maceió, em Alagoas; Estância, Propriá, Maroim e Laranjeiras, em Sergipe. 

A Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro seguiu então seu 

propósito e reafirmou que não poderia ser “impassível ao gemido da população 

indigente”892 do centro da província baiana, “aonde o juízo destruído, da seca, tem 

aprofundado e reduzido a miséria milhares de nossos irmãos”893.  

Maria João894 alude que esta prática mantinha uma tradição portuguesa de 

distribuir bodos e esmolas aos pobres,  oriunda dos costumes ancestrais que associavam 

a festa aos ritos de redistribuição da riqueza, esta tradição permaneceu na festa política 

do Antigo Regime, sendo representativas do “carácter magnânimo dos reis e dos 

senhores”895, além de ser a prova de um valor simbólico da caridade cristã, a qual 

reconstruiu as festividades cívicas vintistas em Portugal e se reproduziu no Brasil, nesse 

caso, especificamente na Bahia. Também tais festas eram momentos privilegiados de 

socialização e de convívio entre os membros da comunidade portuguesa896. 

Várias desgraças assolaram o Brasil na segunda metade do século XIX: a Bahia 

foi atingida por uma epidemia do colera-morbus no ano de 1855, a qual vitimou 

aproximadamente 20 mil pessoas; uma seca de grandes proporções afetou também esta 

província em 1857, com duração de quatro anos, prejudicando sobremaneira o setor de 

subsistência, provocando grande queda de produção dos géneros alimentícios, além de 

gerar críticas e contribuir para as manifestações sociais. A província da Bahia viveu duas 

crises econômicas no intervalo dos anos de 1857 e 1861, a primeira foi iniciada nos 

Estados Unidos, atingiu o sistema internacional e repercutiu no conjunto da economia 

brasileira. A segunda aconteceu no Brasil como efeito da reversão da política monetária 

pluriemissionista do governo imperial897. A sucessão desses fatos, em um cenário tão 

                                                           
892 Correspondências. Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro. Arquivo Público da 

Bahia, 23 de novembro de 1860. 
893 Idem. 
894 JOÃO, 1999. 
895 Idem, p. 43. 
896 Idem, p. 39. 
897 SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. Uma Análise Regional sobre as Crises de 1857 e 1860: Os Efeitos na 

Província da Bahia – Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE - Ano XVIII – V. 3 - N. 35 – Dezembro 

de 2016 - Salvador, BA – pp. 903 – 923. 
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complexo, foi sentida nos diversos setores da atividade econômica e refletida nos setores 

da agropecuária, no principiante setor industrial, no comércio e nos serviços do país898. 

 Apesar dos acordos para a fusão das sociedades e a sua consequente junção, o 

exercício de 1859-1860 foi bastante tumultuado para a diretoria da SPBDS, segundo 

consta um “grupo de despeitados que, por não terem entrado para a direção da Instituição 

procuravam com mesquinhas insinuações e mexerico, acintosas publicações nos jornais, 

diminuir o conceito público à sua administração”899. Tal foi a desavença que formularam 

uma representação contra a diretoria com 57 assinaturas a solicitar que a mesma 

convocasse uma Assembleia Geral. Seguindo a solicitação a diretoria fez a convocação, 

porém, no dia em que se realizou a solicitada Assembleia não compareceram nenhum dos 

signatários da convocatória, o que fez gerar um novo apelo, no qual de cinquenta e sete 

signatários somente quatro compareceram e não se pronunciaram; assim, a representação 

foi rejeitada e confirmada a gestão da nova diretoria900, a qual, legitimada, buscou meios 

para fortalecer e reabilitar a SPBDS. 

 No ano de 1861, o presidente da província da Bahia suscitou um questionamento 

a esta sociedade, referiu-se ao Decreto de Lei 2711, de 19 de dezembro de 1860, o qual 

discriminava no artigo 31, §5º que “O modo de sua administração, e as condições da 

nomeação ou elegibilidade de seus membros, devendo o Presidente ser nomeado pelo 

Governo na Côrte, e pelos Presidentes nas Províncias”901.  Além disso, o artigo 24 dos 

Estatutos da Sociedade dizia: “A Assembleia elegerá nove membros para a direção cuja 

relação será enviada ao presidente da província para ele nomear o respectivo Presidente. 

Depois da nomeação do Presidente os membros da Diretoria elegerão entre si um 

Secretário e um Tesoureiro”. O ofício do Governo daquela província apontava que os 

Estatutos destoavam da lei e não cumpriam o Decreto. Diante disso, a diretoria 

argumentou que aquele Estatuto havia sido legalmente aprovado pelo Governo anterior, 

o qual não fez a exigência do Decreto citado. Houve insistência do Governo sobre o não 

                                                           
898 Ibidem. 
899 Ibidem, p. 16. 
900 Ibidem, p. 17. 
901 Decreto nº 2.711, de 19 de Dezembro de 1860, artigo 31 § 5º. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2711-19-dezembro-1860-556868-

publicacaooriginal-77043-pe.html , consultado em 18 de maio de 2018. Este artigo referia-se às sociedades 

de mútuos socorros e monte-pio, e só foi alterado com o Decreto Imperial, de n°. 5112 de 17 de outubro de 

1872, ordenava em seu Art. 1º. que “a nomeação do Presidente nas associações de monte-pio e de socorros 

mútuos será feita pelas assembleias gerais dos contribuintes, e segundo as regras que estas fixarem em seus 

estatutos”, ficando, nesta parte, derrogado o § 5º. Dos artigos 29 e 32 do Decreto 2711. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2711-19-dezembro-1860-556868-publicacaooriginal-77043-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2711-19-dezembro-1860-556868-publicacaooriginal-77043-pe.html


 

293 

293 

cumprimento da instituição ao Decreto, e resistência e “prudência” em cumprir a reforma 

exigida. Por fim, o Governo desistiu de insistir no assunto e a Sociedade seguiu902. 

 Em 1862, o rei D. Luiz I concedeu resposta positiva à solicitação da diretoria da 

sociedade, e declarou-se Protetor da mesma por alvará assinado em 17 de outubro daquele 

ano. Já em 1863 a nova diretoria solicitou ao rei título de Real para a sociedade, o pedido 

também foi concedido em alvará publicado no dia 27 de março de 1863903. 

 Esta sociedade, assumiu um papel não apenas de acudir aos seus conterrâneos na 

necessidade, nasceu do resultado da decisão de dois grupos, os quais, apesar de a princípio 

não se entenderem muito bem, tinham o mesmo propósito, que era o de elevar o 

patriotismo a sua pátria-mãe.  

No centenário da criação da RSPBDS, em 1957, foi escrito um livro em 

homenagem a instituição, nele o autor diz que o primeiro trabalho das associações que se 

juntaram e formaram a RSPBDS, “ressalta à primeira vista o grande patriotismo dos 

portugueses daquela época”, tanto que uma das Sociedades foi designada pela data do 

nascimento de seu Rei: Dezesseis de Setembro, data esta que se manteve após a junção. 

E tornou-se “condição estatutária a de homenagear-se o Monarca querido, símbolo da 

Pátria distante no dia de seu natalício”. No dia desta comemoração foi preparado um 

banquete faustoso e distribuídos donativos aos portugueses necessitados residentes na 

Bahia, e outros dos benefícios lhes foram prestados no decorrer do ano. Os eventos 

comemorativos também serviram para a arrecadação de fundos, os quais eram revertidos 

em benefício da sociedade. (Figura 27). 

As rendas e as contribuições dos associados, também serviram para que os súditos, 

que não possuíssem meios, retornassem para Portugal. Dentre os muitos exemplos, cite-

se o caso de três portugueses que, enfermos e sem meios financeiros, recorreram a Real 

Sociedade, a qual, em parceria com o Consulado Português, providenciou os meios 

necessários para que aqueles portugueses retornassem ao seu país. O Consulado solicitou 

ao Governo da província, que assim como noutros casos análogos, concedesse àqueles 

                                                           
902 MAGALHÃES & BITTENCOURT, 1957, pp. 19-20. 
903 Termos. “El-Rei Faço saber aos que este eu Alvará virem que, Atendendo ao que Me representou a 

Sociedade Portuguesa de Beneficencia Dezesseis de Setembro, estabelecida na Cidade da Bahia, no Império 

do Brasil, da qual Me Declarei protetor por alvará de dezessete de Outubro de 1862, e querendo dar um 

novo testemunho da consideração em que tenho o mesmo Estabelecimento pelos salutares fins da 

instituição. Hei por bem e me apraz anuindo a proposta do Ministro e Secretario de Estado Estrangeiros, 

conceder faculdade a mencionada associação ara usar o título de Real Sociedade Portuguesa de 

Beneficencia Dezesseis de Setembro. E para que assim fique constando autenticamente no archivo da 

referida Sociedade e possa esta Real Mercê surtir todos os efeitos se passa este Alvará. Dado no Paço em 

27 de Maio de 1863 (Selo Real). 
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três súditos os passaportes gratuitos, ou que emitisse através de uma portaria que os 

mesmos poderiam retornar à sua Nação904. 

 

 

Figura 27 - Publicidade de evento em prol da SPBDS em 6.9.1860. 

                                                           
904 Ofício encaminhado ao Presidente da província baiana pelo cônsul Comendador Augusto Peixoto, em 2 

de abril de 1867. Arquivo Público da Bahia. Presidência da Província. Governo. Consulado de Portugal. 

1867. 
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Na conjuntura em que se encontravam os portugueses residentes naquela 

província, era importante que os mesmos reafirmassem a sua identidade e reforçassem os 

laços de pertença à comunidade que pertenciam, saliente-se que para alguns este pertencer 

não possuía a mesma importância e interesse. Até porque como salienta Fredick Barth, o 

pertencer a uma etnia tem seu caracter dinâmico e baseia-se nas relações sociais 

estabelecidas905. 

Outrossim, é importante observar que a beneficência também foi uma das 

estratégias de poder e de status entre alguns portugueses. Um episódio ocorrido naquela 

instituição aponta para isso: a eleição da mesa de Assembleia Geral para o ano de 1864-

1865. Naquele ano foi eleito para presidência Manoel Joaquim Alves, mas ele se recusou 

a assumir o cargo. Constava que nesta situação o cargo deveria ser ocupado pelo vice-

presidente eleito, todavia, o 1º Secretário, Octavio Coelho Messeder906, convidou para 

ocupar a presidência o segundo sócio mais votado em seguida ao eleito, o cônsul 

comendador Augusto Peixoto. O convite foi acolhido e o comendador Peixoto formalizou 

a sua concordância em assumir a presidência da Real Sociedade. Mas, a diretoria ao ser 

informada fez saber ao secretário que o mesmo tinha incorrido em erro, pois a decisão 

deveria ser tomada pela Mesa, que por direito o cargo deveria passar para o vice-

presidente eleito e caso este não aceitasse o cargo a mesa decidiria conjuntamente a 

solução adequada. Houve intensa discussão, pois o secretário não entendia da mesma 

maneira; por outro lado, o comendador Peixoto insistia na sua pretensão ao cargo. Foi 

então convocada uma Assembleia Geral para decidir o caso, a afluência a mesma foi 

grande, os sócios votaram por unanimidade na decisão da diretoria e o vice-presidente 

assumiu a presidência. Insatisfeito com esta decisão o comendador Peixoto se desligou 

da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro. Este 

acontecimento aponta para as disputas de poder no centro da comunidade portuguesa 

associadas à prática da beneficência. Larissa Patron Chaves, em estudo sobre as 

Sociedades Portuguesas de Beneficência do Rio Grande do Sul no século XIX, fez uma 

observação que se adequa a situação narrada:  

a inserção da cultura portuguesa por meio das beneficências 

portuguesas está atravessada por um tipo de assistência que traz 

consigo estratégias de poder que se afirmam simbolicamente e 

                                                           
905POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline. Teorias da Etnicidade. Seguido de grupos 

étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: Editora da UNESP, 1998. 
906 O seu nome aparece em uma Ata do Gabinete em 1864. 
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produzem e reproduzem a organização e as relações de poder 

entre sujeitos ligados a uma beneficência907. 

 

Recordar a presença deste comendador faz lembrar o episódio em que o mesmo 

se dispôs a ajudar a RSPBDS, quando se pensou na criação de um Hospital e Asilo para 

os portugueses necessitados. Era dia de se erguer o retrato a óleo de corpo inteiro de sua 

Majestade El-Rei D. Luiz 1º, encomendado ao pintor portuense Resende. O retrato era 

uma das maneiras de materializar a proteção de Portugal à instituição, além de simbolizar 

o respeito a Nação portuguesa, era a sua representação mais autêntica. Marcou-se o dia 

15 de agosto de 1862 para a inauguração do retrato da Rei, pois era o dia da Assunção de 

Nossa Senhora e também o dia que assinalava a vitória portuguesa em Aljubarrota, sob 

enorme entusiasmo patriótico foi descerrado o retrato de El-Rei pelo cônsul de Portugal, 

o comendador Peixoto. Em meio aos discursos entusiásticos foi solicitado aos presentes 

uma contribuição para a criação de um Hospital e Asilo; o comendador Peixoto ofereceu 

como sinal de honra e apreço a percentagem de 2% de tudo o que entrasse no Consulado 

àquela sociedade908. Após discussão sobre o peso que seria ao Consulado o cumprimento 

de tal gentileza e apreço do comendador, foi realizada votação para que os presentes 

decidissem sobre a aceitação da oferta, o resultado foi positivo para o oferecimento. Vê-

se assim, que a entrega e dedicação do comendador a aquela sociedade não influenciaram 

na sua decisão de cortar os laços com aquela instituição, pelos motivos anteriormente 

expostos909. 

Os primeiros anos foram de grandes entusiasmos e reafirmação da instituição, com 

crises, mas também com crescimento. Entre os anos de 1862 – 1863 aderiram 1231 sócios 

àquela sociedade, além do empenho na criação do Hospital Português, foi também neste 

período que se decidiu criar o Gabinete Português de Leitura. 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro fez uso da 

linguagem simbólica e recorreu ao discurso da irmandade para se afirmar como uma 

Sociedade que, para além de demarcar fronteiras identitárias, contribuía para a nação 

brasileira. Em ofício encaminhado ao representante do Governo Imperial, saudava o 

mesmo perante a situação do “infeliz paraguaio”, porque “nós portuguezes, irmãos pelo 

sangue, pelas tradições e filhos das mesmas crenças, compartilhamos também do júbilo 

                                                           
907 CHAVES, Larissa Patron. Cultura e Sociedade: as efemérides no contexto das Sociedades Portuguesas 

de Beneficência do Rio Grande do Sul no século XIX. MOUSEION, Canoas, n.26, abr. 2017, p. 95-106, p. 

96. ISSN 1981-7207   
908 Ofício, de 25 de abril de 1863. 
909MAGALHÃES & BITTENCOURT, 1957, p. 23. 
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que sente todo o coração Brasileiro”910. Ao solicitar a restituição a Tesouraria da 

província dos impostos cobrados sobre os legados que eram deixados pelos sócios 

falecidos, fez questão de enfatizar que “conquanto fosse esta Sociedade criada aqui com 

o fim especial de socorrer aos membros da Colônia portuguesa nesta Província 

estabelecidos, que caírem em indigência e precisarem de seus socorros”911, seus serviços 

estavam também estendidos às “brasileiras viúvas de portugueses, como a seus filhos 

órfãos, igualmente brasileiros”912, a quem se davam uma pensão conforme a quantidade 

de filhos e necessidades da família. Esta foi a principal base do argumento para se solicitar 

a suspensão dos impostos, entretanto, é interessante perceber a delimitação que há nas 

falas expostas; os membros da sociedade fazem uso do discurso da irmandade, mas 

definem-se como “Nós, portugueses”, demarcam assim a fronteira entre o “eu/nós” e o 

“outro/outros”, filhos, porém diferentes, mas esta diferença não os impediam em/de ser 

úteis à sociedade brasileira. 

A comunidade portuguesa na Bahia, apesar de se aproximar em alguns discursos 

de (re)significação de sua identidade da comunidade portuguesa de Pernambuco, fez uso 

de um viés mais simbólico para se posicionar à altura da linguagem simbólica do Dois de 

Julho naquela província, que ano a ano fazia lembrar a vitória dos baianos sobre os 

portugueses, e mesmo quando não se utilizou as palavras, a presença da imagem do 

caboclo estava ali a lembrar que o nacional (representado pelo caboclo), venceu o 

português (representado na serpente a ser esmagada pelo caboclo). Ali não era necessária 

a linguagem escrita e discursiva, porque a imagem era a materialização do discurso. 

Ao adentrar neste estudo situações diferentes apareceram, mas estas não 

diminuíram a importância do Gabinete Português de Leitura da Bahia (GPL-BA) como 

objeto de estudo para a compreensão de sua importância no processo de (re)significação 

dos discursos sobre o imigrante português residentes naquela província. De acordo com 

a realidade diferente de ambas as províncias, a dinâmica e organização das comunidades 

portuguesas foram influenciadas pelos aspectos conjunturais, logicamente variáveis e 

múltiplos em histórias. O GPL-BA surgiu no seio da Real Sociedade Portuguesa 

Beneficente Dezesseis de Setembro, pois a conjunção sóciohistórica solicitava, antes (ou 

ao mesmo tempo que) da existência de um Gabinete de Leitura (expressão de civilização), 

a assistência aos portugueses necessitados. Ao meu ver, essa necessidade  deriva também 

                                                           
910 Ofício, 09 de agosto de 1868. Arquivo Público da Bahia. 
911 Ofício, 10 de julho de 1874. Arquivo Público da Bahia. 
912 Idem. 
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do “olhar clínico”, ao qual me referi anteriormente, do médico homeopata português João 

Vicente Martins, o qual fez os seus irmãos portugueses se comprometerem com a criação 

de uma sociedade beneficente. 

5.2. Gabinete Português de Leitura da Bahia: Um “monumento simbólico e 

evocativo das glórias pátrias”. 

Este monumento que se inaugura e 

que representa uma vitória dos ideais a que servis,  

todo ele simbólico e evocativo da glórias pátrias,  

é um inegável apelo que,  

com as letras a que ele se dedica,  

fazeis a esse passado sugestivo para a lição do futuro,  

passado que é o vosso orgulho, 

entusiasmo dos que estudam,  

inspiração fecunda dos vossos desígnios  

e móvel alevantado do vosso gesto,  

ao abrirem-se às novas gerações a porta desta casa913. 

 

A inauguração do prédio do Gabinete Português de Leitura da Bahia foi a 

linguagem que materializou uma das muitas histórias da comunidade portuguesa na 

Bahia. Passados quase 55 anos da sua criação, concretizava-se o sonho que  materializava 

os discursos sobre aquela instituição. O GPL-BA foi criado por iniciativa de um grupo de 

dezoito914 portugueses em uma reunião decorrida na sala de sessões da Real Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro, em 2 de março de 1863. O primeiro  

presidente eleito foi o comendador Manoel Joaquim Rodrigues, – nascido em Soutelo, 

Município de Vila Pouca de Aguiar, Portugal. 

Na “Sessão de Instalação do Gabinete Português de Leitura da Bahia”, foi 

estabelecido seus fins: 

Os fins da presente sociedade consistem na aquisição do maior 

número de obras de reconhecida utilidade, escritas nos idiomas 

português e francês, e mais aquelas que posteriormente se 

                                                           
913 SAMPAIO, Theodoro. Discurso pronunciado na Sessão solene de inauguração do novo edifício do 

Gabinete Português de Leitura, nesta cidade de Salvador, a 3 de fevereiro de 1919, p. 6. (BNL). 
914 Comendador Manoel Joaquim Rodrigues (secretario da Sociedade Portuguesa de Beneficência 

Dezesseis de Setembro), Manoel Joaquim Marques Braga (Consultor da Ordem Terceira da Santissima 

Trindade), Miguel Gomes da Costa (Lojas de Fazenda), José Francisco, Arthur Caetano da Silva 

(negociante estrangeiro), Bernardino José Ferreira Rodrigues (negociante estrangeiro, vogal da Sociedade 

Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro e Secretario da Sociedade Recreio Literário), 

Luiz Gomes da Cruz, Domingos Gomes da Cruz, José Antonio Gomes da Cruz, Ignacio Alves de Seabra, 

Bernardino da Costa Rodrigues Vianna, Custodio José Marques Braga, José Joaquim Gonçalves, Jo…(?) 

Ferreira Mendes, Manuel Ribº G. Bastos, Pedro Fonseca Pinto, Victorino Antonio da Costa* …(?), José 

Francisco Martins (Bancas de Miudezas, Praça do Comercio). (As interrogações decorrem da pouca 

visibilidade dos nomes, devido a condição do documento). (Anexo 2) 



 

299 

299 

julgarem mais precisas, assim como os principais jornais 

publicados em Portugal e no Brasil915. 

  

Também foi definido a condição para tornar-se sócio do Gabinete: “qualquer 

indivíduo que gozem de forum de cidadão Português, ou que tendo nascido no Reino de 

Portugal ou seus domínios, e que seja de bons costumes”916. Em 23 de março de 1863, na 

1ª Ata de Sessão, foi registrado no artigo 8º que qualquer português que se naturalizasse 

brasileiro, também poderia ser sócio. Seguiu-se uma discussão entre os sócios, a qual não 

é possível comprender totalmente devido o estado de decomposição do documento.  

As primeiras reuniões foram realizadas na sala de sessões da Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro e no escritório de José Machado de 

Miranda917, o presidente. Ali foi decidido o arrendamento de uma casa do 2º andar do 

número 44 da rua Direita do Comércio, pela quantia de duzentos mil réis anuais, bem 

como a contratação de um empregado para as entregas de ofícios, a realização de 

cobranças e demais serviços internos do Gabinete. Alugado o espaço, foi realizado nele, 

no dia 9 de julho de 1863, a sessão da assembleia, na qual os Estatutos já impressos foram 

lidos, discutidos e aprovados, além de apresentados 126 novos sócios. A associação foi 

se organizando e foi dada a autorização para que o presidente comprasse mesas, cadeiras 

e demais meios necessários para o andamento do expediente. 

Logo nos primeiros anos foram apresentados para sócios subscritores alguns 

brasileiros, como Henrique Pinto Novaes, aprovado com subscrição validada pelo prazo 

de um ano. A partir de então outros cidadãos brasileiros foram aprovados como sócios 

subscritores e honorários, tais como Moniz Barreto918 e Francisco Gouveia Lisboa. A 

participação do sócio subscritor na Assembleia Geral somente foi possível após a reforma 

dos Estatutos em 1894919. Em 1866 aparece o primeiro registro de sócio efetivo de uma 

mulher, Carolina Augusta, esposa de um sócio, o ator Augusto Cezar de Lacerda920.  

Apesar do empenho da diretoria em conseguir novos sócios, em dado momento o 

bibliotecário entrou em discordância com um dos membros da Casa e fez reclamação 

sobre a pouca adesão a mesma, argumentou que isto se refletia nos poucos recursos 

disponibilizados para a compra de livros em Lisboa, por isso solicitou-se mais empenho 

                                                           
915 Termo de Instalação do Gabinete Português de Leitura. Bahia, 2 de março de 1863. (GPL-BA) 
916 Idem. 
917 Foi agraciado com a comenda de Cristo pelo Rei português em 1867. 
918 Ata da 21ª Sessão da Diretoria do GPL-BA, 3º ano social. Bahia, 19 de março de 1866. 
919 Ata da Sessão da Extraordinária do GPL-BA. Bahia, 12 de março de 1894. 
920 Idem. 
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de todos os membros do Conselho Deliberativo para trazer novos sócios, pois essa era a 

base de prosperidade da instituição921. O empenho dos membros era demonstrado pelos 

vários novos sócios que apresentavam, mas mesmo assim em alguns momentos a própria 

diretoria chegou a protestar da falta de interesse de seus compatriotas em participar 

daquela instituição. A instituição seguia entre altos e baixos, em relatório de 1882 a 

direção chamava atenção para a decadência em que se ia marchando a instituição e fez 

convite aos sócios para que contribuíssem com ideias que visasse o progresso da 

Associação922. 

A organização de um Gabinete de Leitura era um desafio que exigia os meios 

financeiros para o seu progresso, dependia, unicamente, da boa vontade de seus 

associados, pois eram eles suportes para a sustentação da instituição, inclusive na 

organização de uma biblioteca para aquele Gabinete. Mas, apesar das dificuldades não 

faltou quem se dispusesse ao financiamento necessário. Em uma reunião ordinária, 

realizada na Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, em 9 de setembro de 1865, foi 

apresentada a proposta de empréstimo para a organização da Biblioteca por três sócios923. 

As reuniões das Assembleias quase sempre eram de acaloradas discussões e esta não foi 

uma exceção. Os ânimos de muitos se acirraram quando o sócio José da Silva Basto 

questionou a validade dos Estatutos apresentado pelo presidente para a aprovação. Basto 

alegava que o mesmo não havia sido submetido à discussão, tampouco a aprovação em 

Assembleia. Disse ainda que somente conhecia uns outros Estatutos de cento e tais 

artigos, o qual diferia do apresentado e reclamou o autógrafo do mesmo, pois para ele 

aquela casa não tinha Lei. Silva Basto também achava prejudiciais ao GPL-BA, os artigos 

9, 10, 11 e, por isso, requeria a dissolução dos mesmos.  

Os sócios e membros da Comissão Revisora dos Estatutos, José Machado de 

Miranda, Manoel da Costa Rodrigues Vianna e Fernando Pereira da Cunha, esclareceram 

que os Estatutos apresentados foram aprovados pelos sócios em Assembleia Geral e que 

apenas foram corrigidos com a autorização da Assembleia. Apesar do esclarecimento, 

Basto insistiu em sua tese e, depois de outras intervenções dos associados, o assunto foi 

posto em votação; o resultado da consulta em Assembleia confirmou os Estatutos como 

autênticos. Novamente interveio o sócio Basto e, tamanho foram os desentendimentos, 

que dois dos sócios que se disponibilizaram para o empréstimo em prol da Biblioteca, 

                                                           
921 Ata da 23ª Sessão da Diretoria do GPL-BA, 3º ano social. Bahia, 10 de setembro de 1866. 
922 Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 03.de setembro de 1882. 
923 Manoel da Costa Rodrigues Vianna; Bonifácio José de Barros e José Machado de Miranda. 
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Manoel da Costa Rodrigues Vianna e Bonifácio José de Barros, desistiram de fazê-lo. 

Seguiu-se a eleição para o Conselho Deliberativo e Mesa da Assembleia Geral, sendo 

eleitos para presidente: o comendador Augusto Peixoto; secretários: Miguel Gomes da 

Costa e Manoel Ferreira da Costa. O comendador Peixoto foi presidente da mesa durante 

os anos de 1866-67, 1867-68, 1868-69, desempenhando um importante papel para a 

comunidade portuguesa da Bahia nos anos e que ali esteve como cônsul de Portugal. 

Os Estatutos de 1866 definiu os fins e denominação da associação: 

Art. 1º. §1. Organizar uma biblioteca de escolhidas obras em 

ciências, literatura, comércio, indústria, belas-artes, e etc., dando 

preferência as escritas na língua portuguesa. 

§ 2º. Subscrever os mais acreditados periódicos nacionais e 

estrangeiros, ao arbítrio da direção, e adquirir todas as obras 

originais portuguesas que se publicarem. 

§3º concorrer por todas as formas para o progresso das letras e 

aperfeiçoamento da literatura. 

§ 4º. Franquear as obras e jornais aos sócios subscritores e 

pessoas compreendidas no § 5º do art. 8º924. 

No capítulo 3º, “Dos sócios efetivos, seus direitos e regalias”, artigo 4º parágrafo 

único, definiu-se quem eram os cidadãos portugueses: “O Gabinete considera cidadãos 

portugueses todas as pessoas de ambos os sexos naturais de Portugal e seus domínios; e 

bem assim os que por lei forem considerados como tais, maiores de 25 anos”925. 

Eram três as categorias de sócios, o efetivo possuía o direito de participar da 

Assembleia Geral, “nela propor, discutir, votar e ser votado”, sendo esta categoria aberta 

apenas aos cidadãos portugueses.  O sócio honorário, reservado para ambos os sexos e 

qualquer nacionalidade, destinado a quem oferecesse obra de reconhecido mérito ao 

Gabinete, era isento de pagar mensalidades e gozava de algumas regalias; o sócio efetivo 

português que quisesse se tornar honorário, deveria contribuir com a quantia de sessenta 

mil réis em dinheiro, assim tornaria-se isento de quaisquer contribuições e preservaria as 

regalias determinadas nos Estatutos. O sócio subscritor pagava uma quantia ou 

                                                           
924 Os sócios efetivos poderiam apresentar pessoas de fora da cidade como visitantes, as quais poderiam 

desfrutar da biblioteca por 15 dias. Estatutos do Gabinete Português de Leitura da Bahia. Bahia: Typ. De 

Camillo de Lellis Masson & C., 1866, p. 3. (AFBN-B) 
925 Estatutos do Gabinete Português de Leitura da Bahia. Bahia: Typ. De Camillo de Lellis Masson & C., 

1866, p. 4. (AFBN-B) 
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trimestralmente ou anualmente e gozava do direito de uso do acervo da biblioteca. Não 

era permitido aos portugueses associarem-se na categoria de sócios subscritores926. 

A Assembleia geral elegia, dentre os sócios efetivos, o seu presidente e dois 

secretários, a diretoria era composta por sete membros e uma comissão fiscal composta 

por três membros927. 

 
Figura 28 - Aprovação da Reforma dos Estatutos do GPL- BA, 1866. Fonte: AFBN-B. 

5.3. Comendador Augusto Peixoto: “O Cavalheiro das três estrelinhas”928. 

Após o suicídio do cônsul português José Agostinho Salles929, o vice-cônsul, 

Joaquim Fernando Coelho, assumiu interinamente o Consulado de Portugal na Bahia. 

                                                           
926 Ibidem, pp. 6,7.  
927 Ibidem, p. 9. 
928 O Portuguez. Rio de Janeiro, 8 e 11 de dezembro de 1864, nº 91, p.3. (HDB) 
929 Uma nota no jornal Diário de Pernambuco disse que ele se envenenara por comprometimento comercial 

(Diário de Pernambuco, 13 de fevereiro de 1862, nº 36, p. 3). Já o Correio Mercantil afirmou que não se 

sabia o motivo de seu suicídio e que o mesmo tinha mais de 70 anos de idade. Correio Mercantil, nº 43. 12 

de fevereiro de 1862, p. 1. (HDB) 
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Mas, no princípio de 1863, o comendador Augusto Peixoto foi nomeado cônsul daquela 

província, sua nomeação para o cargo não foi bem vista pela comunidade portuguesa da 

Bahia, pois esperava-se que o cônsul interino assumisse aquele cargo.  

Um breve olhar sobre a atuação do comendador Peixoto, baseado nas descrições 

dos jornais e alguns documentos oficiais, aponta para uma gestão positiva, pois apesar 

das oposições que sofreu, o seu posicionamento em favor de muitos portugueses bem 

como a proximidade que buscou preservar com os baianos, resultou em uma gestão de 

êxito. Na análise de sua atuação naquela província, ele emergiu como uma forte voz na 

(re)significação da identidade do imigrante português na Bahia e, apesar de nem sempre 

desfrutar do total apoio entre os portugueses, ele foi capaz de perceber os movimentos de 

reorganização da comunidade portuguesa e de fixar alguns elementos para negociar os 

espaços e identidades dos membros daquela comunidade. A análise da sua atuação, 

enquanto cônsul, permitiu a compreensão de uma das muitas histórias da comunidade 

portuguesa na Bahia. 

 

Augusto Peixoto, Comendador da Ordem de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Cavalheiro da mesma Ordem, e das de Nossa Senhora da 

Conceição de Villa Viçosa, e de Isabel a Catholica por S. M. a 

Rainha de Hespanha, Oficial Honorário da Secretaria d’Estado 

dos Negócios Estrangeiros, ex-Deputado, e Consul da Nação 

Portugueza na Provícia da Bahia e seu Districto Consular930 por 

Sua Magestade Fidelíssima, que Deus Guarde etc.”931. 

 

Foi com esse prólogo que o comendador Peixoto convidou a todos os súditos 

portugueses a apresentarem os seus registros para a regularização das suas matrículas no 

Consulado de Portugal, no prazo máximo de 60 dias, a contar da publicação do aviso, 

caso não comparecessem, eles deixariam de ser reconhecidos como cidadãos portugueses. 

Ao que parece, o comendador Peixoto buscou, nos casos observados por este estudo, que 

a aplicação das leis portuguesas aos seus súditos na província baiana, não resultassem em 

prejuízos aos terceiros, principalmente aos órfãos, o que lhe valeu críticas ferrenhas, mas 

também louvores de seus conterrâneos e de alguns brasileiros. Também se sobressaíram 

os processos sobre as heranças dos súditos portugueses, nos quais o comendador foi 

acusado de interpretar as leis, ou ao seu favor ou a favor do consulado. Entrementes, 

interessa neste estudo, não o aprofundamento e o detalhamento dos processos sobre tais 

                                                           
930 Composto pelas províncias da Bahia, Alagoas e Sergipe. 
931Correio Sergipense, nº 47. Sergipe, 18 de junho de 1863, p. 4. Em 1869 este comendador foi agraciado 

com a comenda da Conceição. In.  Jornal do Recife, nº 10. Recife, 14 de janeiro de 1869, p. 2. (HDB) 
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espólios, mas entender através de alguns dos casos como este comendador atuou através  

de discursos que ratificavam quem eram os portugueses naquela província. Dessa forma, 

os discursos dos documentos analisados assumiram a forma de balizadores do “ser 

português na Bahia”, deles se extraíram os elementos simbólicos que emergiram nos 

discursos identitários. Saliente-se que estes discursos são parciais, não são representativos 

da totalidade dos portugueses que ali residiam, mas nem por isso eles deixaram de 

identificar parte significativa dos portugueses ali residentes, àquelas da qual foi possível 

a extração de registros que imprimiram as marcas identitárias daquela comunidade, a qual 

não assume neste estudo características valorativas no sentido de ser mais ou menos 

importante para/do grupo, apenas busca-se entender a perspectiva dos próprios 

portugueses na sua reorganização como uma comunidade de imigrante. 

O cônsul Peixoto esteve no centro de várias acusações referentes as heranças dos 

seus súditos e a comunidade portuguesa na Bahia esteve dividida em relação ao mesmo. 

A questão relacionada aos espólios dos imigrantes portugueses se estendeu até Portugal. 

Algumas acusações anônimas contra ele foram encaminhadas diretamente à 

administração de Lisboa, outras foram divulgadas no Jornal do Commercio de Lisboa. 

Sobre tais denúncias o cônsul português remeteu para Lisboa as explicações sobre o seu 

procedimento, contrariando as acusações de alguns portugueses que expuseram seu ponto 

de vista sobre a sua forma de agir no Consulado de Portugal na Bahia; os ofícios sobre o 

caso eram dirigidos ao Duque de Loulé em Lisboa, para que o mesmo se posicionasse 

sobre algumas situações e em alguns casos o cônsul venceu, noutros não932. As demandas 

foram muitas, entretanto, destaco uma que se refere aos espólios do português José Pinto 

Soares.  

José Pinto Soares era natural da atual Vila de Avintes, – pertencente ao Concelho 

de Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto –, morreu aos cinquenta anos de idade e deixou 

uma fortuna em ações e bens. Tinha um irmão a viver no Brasil, João Pinto Soares, além 

de duas irmãs que moravam em Avintes.  O falecido viveu com uma senhora brasileira 

por cerca de três anos, com a qual teve dois filhos. Mas, não deixou os filhos acobertados 

por testamento, talvez por não imaginar a morte tão cedo, disse alguém. O cônsul Peixoto, 

no exercício de sua função, dirigiu-se à casa do falecido e lá a senhora brasileira solicitou 

ao mesmo que interviesse a favor de suas duas crianças, filhas do falecido José Soares. O 

cônsul assumiu a responsabilidade de não deixar faltar alimentação aos órfãos e, ao 

                                                           
932 No caso do testamenteiro Justino José Fernandes, foi julgado improcedente a cobrança feita pelo cônsul 

português, devolvendo-se a cobrança feita.  
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investigar a situação, chegou a uns documentos não oficiais que expressavam a vontade 

do falecido em tornar os seus dois filhos em seus herdeiros. Com estas provas ele buscou 

apoio noutros súditos para fazer frente a oposição do irmão do falecido. Após algumas 

disputas, o cônsul afirmou que o irmão do finado concordou em dar, voluntariamente, 

uma parte da herança aos órfãos. Porém, posteriormente foi prestada uma queixa pelo 

procurador da Coroa, na qual se dizia ter o herdeiro do falecido afirmado que dera aquele 

valor aos filhos de seu irmão, por ter sido pressionado pelo cônsul de Portugal, o qual 

“supervalorizou” os espólios para dele extrair aquele valor para os órfãos933. A atitude do 

comendador Peixoto na defesa desses órfãos lhe valeu alguns louvores na imprensa: um 

jornal liberal, alegou sempre possuir em suas páginas espaços para registrar ações que 

exaltavam a dignidade humana e, após expor o caso anteriormente referido, concluiu: 

O Sr. comendador Peixoto, que tão vantajosamente tem se feito 

conhecer desde a sua chegada na Bahia pela integridade com que 

sabe honrar a nobre missão que sobre os seus compatriotas lhe 

confiou o governo de Portugal, e que em relação aos brasileiros 

tão nobremente demonstrou ainda a pouco, pela ocasião das 

festas populares do 2 de julho, a sua educação ilustrada e o 

seu trato de cavalheiro – mais um fato pratica hoje, altamente 

significativo, como o que vimos d’expor, com que tão 

profundamente nos penhora admiração, respeitos e simpatias.  

Tal é a importância, que nas amigáveis e boas relações dos povos 

exercem o grau de mais ou menos critério com que procedem os 

governos nas escolhas dos representantes de seus interesses, ou 

políticos, ou mesmo somente comerciais e econômicos934. 

(Grifos meus) 

 

O fato deste caso envolver uma senhora brasileira, a viúva, e a não distinção do 

cônsul da sua nacionalidade, provavelmente foi o que mais contribuiu para tal louvor, 

pois, a narrativa deixa claro que a mãe era uma “infeliz brasileira”, vítima do rigor da lei 

de exceção “inspirada pelo egoísmo frio e selvático, d’um pai desnaturado, que tantas 

lágrimas tem arrancado a humanidade e que tanto desdoira e mancha a lei deste paiz”. 

Por outro lado, o próprio comendador Peixoto ao prestar esclarecimentos ao requerimento 

de solicitação de explicação pelo Procurador Geral da Coroa sobre as acusações de João 

Pinto Soares, afirmou que “para honra de toda a gente portuguesa por ocasião daquela 

                                                           
933 Procuradoria Geral da Coroa, 13 de setembro de 1865. Arquivo Diplomático de Lisboa. 
934 O Interesse Público, nº 487. Bahia, 2 de julho de 1863, p. 1. (HDB) 
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desgraça”935, ele aceitou a decisão da justiça brasileira e resolveu perante a lei a 

reclamação feita. Pois, como tinha ele falado, em uma reunião feita com os súditos 

portugueses no Consulado de Portugal da Bahia, o nome português estava a ser insultado 

pelos jornais devido aquele caso e que era da responsabilidade de todos os que estavam 

presentes naquela reunião preservarem ileso este nome. Ao fim da reunião se concluiu ser 

louvável a sua preocupação e opinião e que, naquela conjuntura, todos davam a aprovação 

ao seu modo de proceder e desejavam que se chegasse a um acordo. Assim, a união dos 

portugueses naquele momento visava não apenas atender ao pedido da viúva, mas 

também não permitir que a ação de um único português atingisse toda a comunidade 

portuguesa e denegrisse a sua imagem. É evidente a preocupação dos envolvidos com a 

conjuntura, que nesse caso era desfavorável à boa imagem dos portugueses ali residentes. 

O ocorrido sinaliza para a permanência de elementos antilusitanos nos discursos dos 

baianos, ainda que com a ressalva do bom e do mal português. O cônsul, nesse caso, 

aparece como negociador de conflitos. 

O desentendimento ocorrido na Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis 

de Setembro e o pedido de desligamento da mesma pelo comendador Peixoto, também 

foi alvo de comentários entre os seus conterrâneos e trouxeram à tona alguns dos 

elementos reveladores da dinâmica da comunidade portuguesa na província baiana no rol 

das associações portuguesas. 

Em 1861 foi criado no Rio de Janeiro o jornal O Portuguez, que tinha como lema 

ser um “Jornal progressista e pugnador do direito dos portugueses”936, além disso, 

anunciava que “não entra[va] em questões políticas nem em vidas privadas”937. No 

entanto, o seu primeiro artigo questionou o posicionamento do Cônsul Geral de Portugal, 

Moreira, pois o mesmo, segundo o jornal, devendo ser pai e protetor dos súditos 

portugueses que representava, fechava os olhos para a situação degradante de muitos 

portugueses que chegavam no Brasil como elemento de substituição ao “escandaloso 

tráfico da escravatura africana”938. O jornal apresentava-se como a voz dos portugueses e 

aceitava publicações oriundas das demais províncias. Para este jornal escreveu um 

cidadão de pseudónimo “Doze d’Agosto, C.”, o qual narrou um episódio sucedido na 

                                                           
935 Resposta do comendador Peixoto ao Requerimento do Procurador Geral da Coroa, sobre as acusações 

de sua administração na causa dos espólios de João Pinto Soares. Bahia, 26 de novembro de 1865. (Grifos 

meus). 
936 O Portuguez, nº 1. Rio de Janeiro 23 de abril de 1861, p.1. (HDB). 
937 Idem. 
938 Idem. 
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Bahia com o comendador Peixoto, a quem denominou como “O Cavalheiro das três 

estrelinhas, que abrilhanta as colunas do Jornal do Comércio e o consulado da Bahia”939.  

O artigo narrou ironicamente a sua perda nas eleições para a presidência da Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro na Bahia, pois os membros da 

Sociedade fizeram a eleição à sua maneira e excluíram ele da presidência. E “o honrado 

e activo cônsul deve dar-se por exautorado”, porque o lugar da presidência daquela 

sociedade não pertencia a ele, nem era propriedade do consulado português, tampouco 

era inamovível, nem hereditário a ele e a sua família, até porque antes dele nenhum cônsul 

havia presidido a Sociedade940. Era bem verdade que na administração passada a receita 

da sociedade havia crescido e que o cônsul Peixoto tinha contribuído com quase 44% para 

isso. Mas esta oferta, dizia artigo,  

por um funcionário que tem família, e não conta outros 

rendimentos, se não os de seu lugar, devia indignar o «santo» 

zelo patriótico do cavalheiro das três estrelinhas, cujos 

sentimentos «patrióticos e humanitários «contrastão» com todos 

os sentimentos baixos podem achar guarida e refugio no coração 

humano [sermão do pregador «talvez d’aldeia» das estrelinhas; 

introdução, linhas 19,20 e 21]941. (grifos do autor) 

 Questiona-se a dúvida suscitada pelo comendador aos seus patrícios no “sermão” 

que ele proferiu no dia 7 de novembro daquele ano, dois meses após se ter desligado da 

Real Sociedade de Beneficência Dezesseis de Setembro na Bahia. Conforme o autor, a 

fala daquele comendador suscitava os ódios e ele deveria se concentrar em “nunca animar 

a discórdia”, mas contribuir sempre para a paz e harmonia da comunidade portuguesa:  

se esse senhor, em lugar de fazer zumbaias aos que virarão as 

costas á pátria, que é mãe, os ensinasse a respeitar o amor 

maternal; se esse senhor, que se diz, entre muitas coisas patriota, 

explicasse aos seus concidadãos […] o que é e o que foi sempre 

o patriotismo; que o bom cidadão nem pode atraiçoar a pátria, 

nem vende-la, nem virar-lhe as costas…942. 

O discurso do comendador Peixoto sobre a naturalização dos portugueses era o 

cerne de toda essa crítica, pois ele ao falar sobre a questão saudou aos portugueses que se 

naturalizaram brasileiros com diplomacia. Disse que compreendia e sabia que o fato de 

muitos serem arrastado para tal decisão, devia-se ao desespero que abatia a alma de cada 

                                                           
939 O Portuguez, nº 91. Rio de Janeiro, 8 e 11 de dezembro de 1864, p.3. (HDB). 
940 Quanto a isso é sabido que o primeiro presidente da Sociedade foi o cônsul José Agostinho de Salles. 
941 Idem. 
942 Idem. 
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naturalizado, mas que isso não os tornavam fracos nem menos nobres. Deixava claro que 

era “o amor a pátria um dos sentimentos que mais imperiosamente incita a alma a que 

possa fazer distinguir-nos, com vivas cores, a própria consciência dos actos da nossa 

vida”943. Sendo assim, acreditava que aqueles portugueses estariam entre os primeiros e 

jamais entre os últimos dos que iriam acompanhá-lo “na cruzada e na conquista do 

engrandecimento moral e material d’esta terra [Portugal], que já foi sua, e não saberá 

esquecel-os”944. Dessa forma, eram merecedores de toda confiança, pois eram ainda 

“sustentáculos dos … brios e glória nacional”, ou seja, da “glória portuguesa”. O autor 

discordava do posicionamento daquele cônsul e, apesar de respeitar os motivos de 

consciência que levava a alguns a mudarem de nacionalidade, defendeu que a única 

desculpa aceitável para tal decisão eram os motivos de imperiosa necessidade. Pois, 

aqueles que viravam às costas “a mãe pátria, ou por capricho, ou por falsas 

suscetibilidades, ou por despeito, ou por supostas afrontas, em que ela não tivera parte ou 

pelas faltas dos governos, ou pelos abusos das autoridades”945, eram indesculpáveis.  Em 

tom de desabafo o autor dizia estar longe da sua pátria, ele e tantos outros, devido as 

injustiças do Governo de Portugal que lhes fizeram “procurar o amargurado pão do 

exílio”946, mas ainda assim não amaldiçoava a sua pátria, antes se disponibilizava a morrer 

com ela no coração e jurava a ela voltar. Não era justificável que alguém se esquecesse 

do seu dever patriótico por causa de ofensas partidárias ou de quem quer que seja. 

Concluiu a afirmar que não se podia inventar desculpas ou sancionar “e até certo ponto, 

elevar no conceito aqueles que viraram as costas à pátria, por motivos de «paixões 

pequenas»”, isso era na verdade um crime de lesa-nacionalidade e, por isto mesmo, 

imperdoável. 

 A fala do comendador Peixoto pode ser comparada à fala de dois portugueses que 

moravam em Recife, os quais expressaram bem a ideia de que a mudança de 

nacionalidade não significava esquecimento da Pátria-mãe. Duas notas publicadas no 

Diário de Pernambuco, destacavam: “Alberto Rodrigues Branco, tendo abraçado de 

coração a grande naturalização Brasileira, ainda assim não esqueceu da pátria aonde 

                                                           
943 Ibidem. 
944 Ibidem. 
945 Ibidem. 
946 Ibidem. 
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nasceu…”947. E, “Como D. Pedro I, Imperador do Brasil, nasci português e tive de ser 

brasileiro, e como ele vou morrer português”948. 

Sobre esta questão de mudança de nacionalidade, “Um Portuguez” que não se 

identificou nominalmente, em maio de 1864, escreveu ao Duque de Loulé e questionou 

as Instruções das “Disposições essenciais, das Convenções e Instruções, sobre as 

intervenções Consular em matéria de Administração dos Espólios”, que concedia poderes 

ao Consulado de Portugal para cobrar um pesado tributo sobre os espólios dos súditos 

portugueses, gerando descontentamento entre muitos portugueses na Bahia, os quais para 

fugir daquelas normas optaram por renunciar a nacionalidade portuguesa949. 

 Em 23 de outubro de 1865 um artigo assinado pelo “O Portuguez” foi publicado 

no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, nele se falava da crise pela qual passava a 

gestão do Cônsul Geral de Portugal naquela Corte, aquele consulado infringia os direitos 

dos súditos portugueses e, por isso, era importante que a sua direção fosse entregue a 

alguém de “caráter distinto, cumpridor da lei, sem rudez” e que tivesse a “honradez”: 

“caráter, que seja ao mesmo tempo sisudo e afável em relação a todos os Portugueses 

indistintamente, pai, amigo, juiz, eis qual deve ser o desideratum do governo 

português”950. E onde encontrar um homem assim especial? Interrogou o autor: Um 

homem que reunisse todas as condições, nada vulgares sem dúvida seria o comendador 

Augusto Peixoto, o atual cônsul português na Bahia, pois dava “sobejas provas” de as 

possuir. O autor do artigo asseverava que esta sua visão nada tinha de “apaixonante”, pois 

não conhecia de perto, “o distinto cavalheiro” a que se referia, que a sua opinião sobre o 

mesmo advinha dos seus atos de “zelo, lealdade, justiça, inteligência e imparcialidade no 

exercício de uma idêntica repartição”951. E ele como um português que era, “fanático pelo 

engrandecimento e dignidade do nome português no mais espontâneo impulso de 

consciência e convicção”, era o mais recomendado ao Governo português para assumir a 

função de cônsul geral952. Citou ainda que o comendador Peixoto, por ser estranho a 

comunidade fluminense, não seria influenciado por outros em suas decisões, nem em seus 

julgamentos. O autor justificava o estar anônimo, por achar que o momento recomendava 

e pedia que sua sugestão fosse acatada no gabinete de Lisboa, pois acreditava que a 

                                                           
947 Diário de Pernambuco, nº 24. Recife, 30 de janeiro de 1890, p. 5. (HDB). 
948 Idem, nº 25, Recife, 31 de janeiro de 1890, p. 3. 
949 Ao Duque de Loulé. Bahia, 28 de maio de 1864. Arquivo Diplomático de Lisboa. 
950 Jornal do Commercio, nº 294. Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1865, p. 2. (Grifo do autor) (HDB). 
951 Idem. 
952 Idem. 
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indicação levaria o consulado de Portugal no Rio de Janeiro ao respeito, consideração e 

ao valor merecido953.  

 Sobre o pseudônimo de “Muitos Portuguezes”954, foi respondido ao “Um 

Portuguez” sobre sua sugestão ao gabinete de Lisboa. Certificava que seu lamento era 

coerente quando se referia as delegacias consulares, mas criticava a forma pela qual o 

“Um Portuguez” criou o seu “ideal consular”955, pois primeiro questionou onde 

encontraria tal “homem especial”, pois se não conhecia o comendador Peixoto, como o 

poderia considerar um “homem especial?”956. Disse ainda ser duvidosa a sua afirmação, 

além de desrespeitosa aos demais que se achassem nos “direitos e habilitações iguais as 

do Sr. Comendador Peixoto para exercer este cargo”957. Salientou que havia também um 

desrespeito ao Governo do seu próprio país, pois ele quase ditava um candidato ao cargo. 

Afinal, apesar da liberdade de opinião pública, esta só era válida se fosse a expressão do 

sentimento geral e interesse da maioria. Discordou também da insinuação do mesmo em 

afirmar que por não gozar de conhecimentos na Corte, Peixoto não seria influenciável, 

pois tal afirmação, além de ser desrespeitosa ao próprio comendador Peixoto, insinuava 

que um cônsul português na Corte não possuía o direito de se socializar. Enfatizou por 

fim que não era somente na Bahia nem no Rio de Janeiro que se poderia encontrar alguém 

digno de exercer com respeitabilidade a função de cônsul geral, pois em qualquer outro 

lugar haveria quem também o pudesse exercer. Assim acreditava que escolha de S. M. 

Fidelíssima, quando se orientasse por opiniões, far-se-ia pela opinião da maioria de seus 

concidadãos residentes no Brasil e não apenas por uma opinião isolada958. 

 A discussão sobre esta sugestão foi bastante discutida e, em 23 de novembro, saiu 

outro artigo a favor da indicação do cônsul Peixoto para o Consulado Geral. O autor do 

artigo não o assinou, porém afirmou acompanhar a gestão do comendador na Bahia e ser 

testemunha ocular de seu excelente trabalho naquela província, pois ele em seu exercício 

de cônsul na Bahia inaugurou uma nova época que jamais seria esquecida: “aniquilando 

velhos preconceitos e rivalidades e estabelecendo a mais fraterna e leal fraternização entre 

estes dois povos irmãos pela sua religião, por sangue, por sua origem, finalmente” 959. Na 

Bahia ele era estimado quer por brasileiros quer por portugueses, apesar de por mais de 

                                                           
953 Ibidem. 
954 Jornal do Commercio, nº 43. Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1865, pp. 1, 2. (HDB) 
955 Idem. 
956 Idem. 
957 Idem. 
958 Idem. 
959 Jornal do Commercio nº 294. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1865, p. 2. 
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um ano ter passado por uma guerra “desabrida e acintosa movida pelos despeitos de um 

ou outro a quem a ação do tempo faz hoje corar de arrependimento”960. Insinuou por fim, 

que aquela foi uma oposição feita por alguns poderosos, mas aquele cônsul teve sua força 

inspirada nos menos afortunados, defendendo os desvalidos dos ricos e poderosos961. 

 Provavelmente, o autor ao se referir ao comendador Peixoto como um sábio 

conciliador entre brasileiros e portugueses, quis também se referir, dentre outras coisas, a 

sua atitude perante as comemorações do Dois de Julho na Bahia do ano de 1863962. A 

comemoração foi descrita como grandiosa, composta do grande patriotismo baiano e da 

ordem do povo, “e nem tido aparecido animosidade alguma contra os filhos da antiga 

metrópole, hoje nossa irmã mais velha e dedicada amiga”963. Referia-se que atitude 

tomada por Portugal na questão anglo-brasileira contribuiu para a paz entre brasileiros e 

portugueses, além do “critério e benévolas disposição do atual cônsul Augusto Peixoto, 

que foi o primeiro que na casa de sua residência hasteou, entre-laçados, o pavilhão auri-

verde e o pavilhão das quinas”964, além de comparecer ao Te-Deum e a todos os festejos 

do Dois de Julho, onde foi recebido com toda a simpatia e atenção. A atitude deste cônsul 

evitou que o mesmo passasse por situações de vexames como ocorreu com seu antecessor 

Agostinho Sales, o qual, nos festejos do Dois de Julho de 1855, não iluminou a sua 

residência e, de um dos carros do cortejo que passaram pela frente dela, foram atiradas 

algumas pedras contra a mesma, pois a ausência de iluminação nas residências 

representava uma falta de respeito àquela data tão memorável965. 

                                                           
960 Ibidem. 
961 Idem, Esta “guerra” diz respeito a Convenção celebrada entre o Brasil e Portugal em 4 de abril de 1863, 

e as “Disposições essenciais, das Convenções e Instruções, sobre as intervenções Consular em matéria de 

Administração dos Espólios” de 27 de fevereiro de 1864, expedidas pelo Duque de Loulé para que fossem 

aplicadas pelos consulados portugueses no Brasil. Para alguns portugueses o Consulado passou a ter perante 

as heranças dos portugueses residentes no Brasil uma função que deveria ser repensada, e isto gerou uma 

longa discussão e queixas. Inclusive com ofícios encaminhados ao Duque de Loulé a acusar o Consulado 

de ter assumido a função de Tribunal Judiciário. (Arquivo Diplomático de Lisboa. Os espólios dos 

portugueses na Bahia). É bem interessante  a discussão do português que escreve ao duque de Loulé, porém 

sem se identificar, fez ele uma exposição aos pormenores da Instrução e pediu para que o Duque  repensasse, 

o autor do texto pede desculpas pela sinceridade, mas reitera a admiração por aquele Ministro, elogia-o e 

justifica que preferiu a via direta do que a utilização da imprensa para não expor a questão ao público, faz 

voto de saúde ao Duque de Loulé e externa que sua função tem sido benéfica a “glória da pátria, de quem 

a sorte me separou, mas onde tenho preso o coração e o pensamento pelos laços de família e pelo amor ao 

lar paterno.” (Bahia, 13 de maio de 1864) 
962 Jornal do Commercio, nº 193. Rio de Janeiro, 14 de julho de 1863, p. 1. (HDB) 
963 Idem. 
964 Idem. 
965 Correio Mercantil, nº 207. Rio de Janeiro, 28 de julho de 1855, p. 1.  
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 Em 1869, quando da recepção do general visconde de Itaparica na Bahia, o 

comendador Peixoto discursou em nome do povo português e italiano, visto que naquele 

momento era também o cônsul interino da Itália966. 

 Dentre algumas das acusações contra o cônsul Peixoto, houve uma que dizia ser 

ele quem enviou ao Correio da Europa a informação de que o ladrão do Banco da Bahia 

era um súdito brasileiro e não português, o autor desta acusação apresentou-se com o 

pseudônimo “O Sr. do Interesse Público”. Mas, em sua defesa foi publicado um artigo no 

O Sentinela Invisível que destacava que o cônsul Peixoto estimava e tinha amizade pelo 

Brasil, por isso toda odiosidade que queria espalhar o “Sr. do Interesse Público”, para ele 

mesmo retornaria967. Dessa forma, compreende-se que o comendador Peixoto, por ser 

atuante na sociedade baiana, teve amigos e inimigos em ambas as nacionalidades, 

portuguesa e brasileira. A boa relação que possuía com os baianos pode ser representada 

em uma narrativa que diz que o mesmo recebia importantes baianos em sua residência, 

como foi o caso de Moniz Barreto968. 

Compreende-se que a “quietude” dos ânimos, também foi influenciada pela 

atitude de negociador deste diplomata português, pois a Bahia era conhecida pelo rigor 

patriótico de seus filhos.  Cite-se como reconhecimento desse patriotismo um artigo 

publicado no jornal maranhense O Constitucionalista, onde o brasileiro, Quirino 

Raimundo Felicíssimo Brandão, ao questionar a atitude do português Joaquim Gomes 

Teixeira, residente na província do Maranhão, tomou como exemplo para a sua fala a 

atitude patriótica dos baianos e dos pernambucanos: 

Só entre os pacientes maranhenses um parvenú europeu teria a 

audácia de insultar assim os brasileiros! Entre os baianos e 

intrépidos pernambucanos o patriotismo e os brios nacionais não 

seriam tão solenemente escarnecidos, e quando fossem jamais 

esse snr. ficaria impune. Ali os brasileiros assim como amam e 

venerão os bons e honrados portugueses, que muitos há dignos 

de todo o respeito, assim também sabem desancar com um pau 

aos que são fáceis e hábeis no manejo dos epítetos e injuriosos 

insultos969. 

  

                                                           
966Diário de Pernambuco, nº 84. Recife, 15 de abril de 1869, p. 2. Já em 1863 há registo que este 

comendador também representou, interinamente, os Estados Unidos. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 

14 de agosto de 1865, nº 225, p. 1. Devido Revolta do povo na Bahia o cônsul Peixoto substituiu o cônsul 

americano, devido revolta da população baiana, O Portuguez, nº78. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1861, 

p. 4.  (HDB). 
967 O Sentinela Invisível, nº 13. Bahia, 5 de abril de 1867, p. 2. (HDB). 
968 Monitor Macahense, nº 418. Macahe, 3 de agosto de 1866, p.3. Moniz Barreto era um repentista 

reconhecido a nível nacional pelo seu talento de improvisar. (HDB). 
969 Constitucional, nº 17. Maranhão, 20 de maio de 1864, p. 2. 
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  Ao mesmo tempo que este discurso reconhece a existência dos “bons 

portugueses”, ele deixa claro que a boa relação era resultante do respeito aos brios 

nacionais. Logo, a paz entre os dois povos advinha de uma negociação que tinha como 

condição o respeito aos elementos que compunham a nação brasileira e, o comendador 

Peixoto, tornou-se respeitável justamente por não desprezar tais elementos, o hasteamento 

da bandeira auriverde, por exemplo, soou aos baianos como sinal da amizade e respeito 

do mesmo para com a nacionalidade brasileira.  

As atitudes deste comendador, inclusive ao não desprezar os portugueses que 

optaram pela nacionalidade brasileira, considerando-os ainda assim verdadeiros 

portugueses, foi outro ato positivo nessa negociação. Em outras palavras, quis ele dizer 

àqueles compatriotas que, mesmo ao receber a nacionalidade brasileira os seus corações 

poderiam permanecer ligados à pátria que os gerara, bastava tão somente que eles assim 

desejassem. A atitude que assumiu perante os fatos narrados, além de apontar para ele 

como um grande diplomata, demonstra, a meu ver, que ao contrário do que alguns de seus 

compatriotas alegaram, ele manteve uma preocupação em tornar viva a tradição nos 

corações dos portugueses que estavam distantes de sua pátria mãe, resgatando àqueles 

corações a certeza de que ser português estava acima das atitudes e escolhas tomadas 

pelas “necessidades” que se impuseram. Nesse sentido, “a etnicidade é um feixe de 

interações cambiantes mais que um componente nuclear da organização social”970.  

Além disso, sua fala deixa claro que pertencer a nação portuguesa se reconhecia 

pelo ato do não esquecimento de sua origem, não estava atrelado as necessidades 

exteriores, mas àquilo que se era de/com o coração: “É sem dúvida, o amor a pátria um 

dos sentimentos que mais imperiosamente incita a alma a que possa fazer distinguir-nos, 

com vivas cores, a própria consciência dos actos da nossa vida”971. 

5.4. Discursos e Celebrações: configurações de uma identidade portuguesa. 

Ao tratar da pedra fundamental desta Instituição, talhada pelo 

amor pátrios dos portugueses residentes na Bahia, não posso 

escusar-me de alongar a vista até do outro lado do Atlântico, 

donde se balouça, debruçado sobre o mar, um país, estreito sim, 

mas esmaltado de verdejante abundância; pequeno, mas 

enriquecido por um povo activo, como independente, de 

sentimentos humanitários, como inteligente, e zeloso de sua 

soberania. Esse país, esse povo, senhores, é Portugal; é a pátria 

                                                           
970 POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline, 1998, p. 125. 
971 O Portuguez, nº 91. Rio de Janeiro, 8 e 11 de dezembro de 1864, p. 3. 
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em que me ufano de ter nascido, e cuja, imagem é o que mais alto 

e mais esplendoroso me falha a imaginação neste momento. 

Manoel Dias Rosa, 31/10/1873. 

Pensar na sua terra natal era sonhar com aquela grandeza que fluía do interior e 

que se opunha aos vários discursos de uma época de crises, polêmicas e críticas variadas. 

A Pátria correspondia ao tamanho do amor de quem a ela se dedicava e entregava o 

coração. Assim, muitos portugueses percorreram os seus caminhos com discursos de 

patrióticos corações, os quais se refletiram em instituições como o Gabinete Português de 

Leitura, neste caso o da Bahia (GPL-BA). Instituições como esta formatavam o que era 

“ser português”, em meio a dinamicidade da composição da fronteira identitária e das 

divergências da comunidade portuguesa, pois, apesar das diferenças de ideias e 

interpretações, o Gabinete Português de Leitura apresentava o sentimento patriótico como 

o elemento unificador do grupo étnico. 

As reuniões de Assembleias do GPL-BA abundam em histórias permeadas de 

desavenças e estas são de singular importância, porque expressam as várias opiniões, os 

muitos modos de pensar de um grupo, além de externar que construir-se/pensar-se como 

um ser humano que participa de uma coletividade se faz em meio as crises, que se levadas 

para uma negociação que pretenda o benefício do grupo, resultam nas reformulações dos 

discursos que (re) significam identidades. É nesse sentido que expomos as divergências 

neste estudo. 

Em várias reuniões das Assembleias José da Silva Basto e outros sócios972 se 

opuseram a algumas das questões expostas pela diretoria. As altercações por vezes 

tornavam-se tão acaloradas, que as discussões geravam a desunião entre os sócios. Na 

Sessão da Assembleia Geral Ordinária, em 7 de abril de 1867, o tesoureiro da direção, 

Francisco Teixeira Ribeiro, pronunciou-se contra a divisão que se formava pela constante 

oposição de uns e outros, alegando que era membro do único partido que deve haver entre 

os portugueses da Bahia: o partido da ordem e da união. Em um discurso cheio de fervor 

patriótico, ele pediu aos membros da oposição que demonstrasse seu amor pela 

instituição. Juntou-se a este discurso o sócio Fernandes Silva, o qual chamou a atenção 

para o perigo da oposição sistemática que alguns membros estavam a fazer a direção do 

Gabinete e “demonstrou o perigo destas discussões nas sociedades nascentes e invocando 

para o Gabinete o patriotismo dos portugueses” solicitou aos presentes que encerrassem 

                                                           
972 Ata da Assembleia da GPL-BA. Sessão de 28 de março de 1866. 
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aquela discussão973. Apesar da aparente tranquilidade da sociedade baiana tão enfatizada 

pelos Governos daquela província em seus relatórios anuais, mesmo sem movimentos 

expressivos como os que ocorriam em Pernambuco, os quais apontavam para a 

permanência do antilusitanismo, (nas décadas de 1860/1870 e início do século XX), 

percebe-se que este sentimento foi latente em vários momentos na Bahia, na segunda 

metade do século XIX; as falas dos associados evidenciam uma preocupação contra o 

antilusitanismo naquela província, até porque, apesar de as ocorrências de manifestações 

contra os portugueses na segunda metade do século XIX em Pernambuco ter ocorrido nos 

momentos já pontuados nesta tese, na Bahia a ideia do português opressor era ano a ano 

relembrada nos festejos do Dois de Julho, onde se celebrava a vitória dos baianos sobre 

os portugueses. E não é demasiado referir-se novamente a aquela imagem que 

acompanhava os cortejos: o caboclo a esmagar a serpente, ou seja, o brasileiro a destituir 

o português de seu território. Pouco era preciso para que este sentimento viesse à tona de 

forma explosiva. Assim, de uma maneira ou de outra, este sentimento manteve-se 

“veladamente” em alguns momentos e explicitamente noutros, logo, a negociação 

identitária e a (re)significação da identidade portuguesa naquela província era condição 

vital à tranquilidade dos portugueses que ali residiam. O periódico baiano O Trovão, por 

exemplo, reproduziu em 1868 alguns questionamentos sobre o monopólio estrangeiro no 

Brasil, reivindicando a nacionalização do mesmo e destacando a presença dos 

portugueses como maléfica974. 

 Como já visto, era comum a comunidade portuguesa, ou parte dela, reunir-se para 

comemorar e homenagear o Monarca português por todo o Brasil, reafirmando-se o 

pertencimento à nacionalidade portuguesa; a Sociedade Portuguesa de Beneficência da 

Bahia, por exemplo, foi pensada numa destas comemorações. A homenagem ao Monarca 

português era sinal de patriotismo e o Gabinete Português de Leitura inseriu o evento num 

dos seus artigos dos Estatutos e no Regulamento Interno975. Todos os anos se comemorava 

o aniversário do Monarca português com espetáculos que tinham suas rendas revertidas 

para alguma instituição de caridade976. Em 1875, a celebração foi descrita em Ata como 

                                                           
973 Ata da Sessão da Assembleia Geral Ordinária do Gabinete Português de Leitura da Bahia, em 7 de abril 

de 1867. (Grifos meus). 
974 O Trovão, nº 73. Bahia, 23 de abril de 1868, pp. 2, 3, 4. (HDB) 
975 Artigo 6º do Regulamento Interno, citado na Ata da 14ª Sessão da Diretoria do GPL-BA, 1874. 
976 Como exemplo cite-se: Casa da Providencia, na Bahia e Azylo dos Meninos Órfãos da Graça, na cidade 

do Porto, em 1866; a Sociedade Beneficente 16 de Setembro e o Hospital de Alienados S. João de Deus, 

em 1874. Ata da Sessão da Diretoria, em 16.11.1866) e Ata da 8ª Sessão da 12ª Diretoria do GPL-BA, em 

16.11.1874. 
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concorridíssima, o edifício do GPL-BA foi adornado com “os emblemas nacionais 

portugueses, com flores e muitos outros adornos próprios de tão santo dia”977. A cerimônia 

foi prestigiada não somente por portugueses, mas também por muitos brasileiros e 

“Vivas” foram dados a D. Luiz I e a família real, bem como a D. Pedro II, a família real 

e a Nação brasileira: “E assim terminou esta festa de tantos regozijos para todos os 

portugueses que amam – o Rei – Pátria - e Liberdade”978. Naquela festa também seria 

inaugurado o retrato do rei de Portugal D. Luiz 1º que se mandou buscar em Portugal, à 

custa da diretoria do Gabinete, para honrar o salão de sua biblioteca, mas, como a 

encomenda não chegou no tempo previsto, decidiu-se em Assembleia que o mesmo seria 

inaugurado no dia que se comemorava o 1º de dezembro de 1640, dia da restauração de 

Portugal979. Em 1º de Dezembro foi então inaugurado o novo retrato do Monarca 

português, o presidente da instituição discursou sobre a Restauração Portuguesa, 

seguindo-se várias outras exposições e recitações de poesias pelos convidados e por 

alguns sócios980. 

 As comemorações eram realizadas pela comunidade portuguesa por toda parte do 

Brasil. Em Pernambuco por exemplo, em 1869, alguns sócios do Gabinete Português de 

Leitura solicitaram em nota num Jornal que a administração do Gabinete, visto não ter 

comemorado o dia da instituição em 15 de agosto, transferisse a comemoração para o dia 

31 de outubro, pois era o aniversário do monarca D. Luiz I, o que daria especial brilho a 

celebração981.  

Nos eventos de celebrações eram utilizados os mais diversos simbolismos em 

homenagem ao Rei para se expressar o amor a Pátria Portuguesa. A libertação de escravos 

também foi usada como um sinal de amor a nação Portuguesa e “em honra a esse augusto 

dia”982. No relatório de 1873 foi narrado um caso em que se solicitou a proteção de uma 

criança de dois anos e meio, o apelo foi considerado por dois sócios portugueses que 

“cheios de amor pela pátria e despertados pelos nobres e generosos sentimentos que 

caracterizam os seus corações bem formados, proclamaram-na livre em nome desta 

                                                           
977 Ata da 8ª Sessão da 13ª Diretoria do GPL-BA, em 19 de novembro de 1875. (Grifo do autor). 
978 Idem. 
979 Idem. 
980 Ata da 10ª Sessão da 13ª Direção do GPL-BA, em 20 de dezembro de 1875, especial dos festejos 

realizados na Biblioteca com a inauguração solene do retrato de Sua Majestade D. Luiz 1º rei de Portugal 

e em demonstração de acrisolhada regozijo da gloriosa Restauração de Portugal em 1640. 
981 Diário de Pernambuco, nº 220. Recife, 25 de setembro de 1869, p. 3. 
982 Relatório do Gabinete Português de Leitura da Bahia apresentado a Assembleia Geral Ordinária em 

24 de maio de 1874. Bahia: Imprensa Economica, 1874, p. 8. 
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Associação”983. As festividades eram uma das formas de se sentir Portugal e de vivê-lo 

na ausência. Assim a festa se traduzia como sinal de amor dos portugueses pela 

Monarquia, bem como pela união fraternal que os uniam longe da pátria, o patriotismo 

era sinal de glória e mostrava também a amizade do povo brasileiro pelos portugueses984. 

Em um discurso de comemoração do natalício do monarca em 1873, o presidente do GPL-

BA evocou a Monarquia e as Letras e destacou que eram dois os sentimentos que 

dominavam os corações e faziam o apanágio do povo Português: “a dedicação ao trono e 

o amor as letras”985. Depois de exaltar a Monarquia e colocar nela o orgulho português 

encerrou o discurso a dizer: “Portugueses fora da pátria, não deixemos jamais que em 

nossos corações adormeçam os sentimentos nobres do povo Português”986. Assim, a 

evocação da pátria ao se fazer presente nos discursos dos portugueses, os identificava. 

 Em 1877 morreu o historiador português Alexandre Herculano, sócio honorário 

do GPL-BA987. A diretoria do Gabinete decidiu prestar exéquias ao mesmo e convidou a 

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro para a ajudar na 

organização da homenagem. Uma comissão foi formada para se conseguir um local para 

a cerimônia das exéquias daquele historiador, contudo, muitos obstáculos se dispuseram 

no caminho da mesma. A comissão dirigiu-se primeiramente ao Rev. Abade do convento 

de São Bento, o qual negou a cedência do local para a realização da cerimônia e apesar 

da insistência dos responsáveis junto ao mesmo, não houve negociação. Encaminhou-se 

então a comissão à Igreja da Piedade e lá o Monge foi taxativo ao dizer que não poderia 

liberar o espaço sem a autorização do arcebispo episcopal, visto ter sido Alexandre 

Herculano um ímpio e um herege contra a Igreja e a Imaculada Conceição. Como última 

tentativa a comissão foi ao Mosteiro dos Franciscanos e ali o pedido, que a princípio foi 

deferido, posteriormente foi negado e determinado pelo Rev. Provincial que “dessemos o 

dito por não dito”. Devido a isso muitas críticas foram tecidas e exposto que a ortodoxia 

da Igreja Católica na Bahia extrapolava toda a lógica cristã, visto que em Portugal e 

também na Corte do Brasil missas foram rezadas em prol do historiador português, logo, 

concluía o artigo, em Portugal “Alexandre Herculano é católico; aqui, na Bahia, 

herege”988. Entretanto, a imprensa baiana prestou homenagens ao historiador e ressaltou 

                                                           
983 Ibidem. (Grifos meus). 
984 Ata da 8ª Sessão da 14ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 08 de novembro de 1876. 
985 Discurso proferido no Gabinete Português de Leitura, pelo Presidente da Diretoria, no dia 31 de 

outubro de 1873. In. Relatório do Gabinete … 1874, p. 27. 
986 Idem, pp. 30-31. 
987 Ata da 11ª Sessão da 15ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 20 de setembro de 1877. 
988 O Monitor, nº 117. Bahia, 20 de outubro de 1877, p. 1. (HDB) 
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a sua contribuição para a história989. Com a impossibilidade de uma homenagem realizada 

num templo católico, determinou-se que a mesma ocorreria ou no salão da Biblioteca do 

Gabinete Português de Leitura ou no salão da Sociedade Recreativa e Filantrópica990. 

Todavia, o presidente da província baiana cedeu o Teatro Público São João para a 

celebração da sessão fúnebre991; a subscrição que havia sido aberta para a homenagem foi 

então direcionada para o monumento que se ia erigir em Lisboa aos três mestres da 

literatura portuguesa: Herculano, Garret e Castilho992. 

Na cerimônia estiveram presentes pessoas ilustres e representantes de várias 

instituições e da loja maçônica, os quais prestaram suas homenagens ao historiador 

Alexandre Herculano, inclusive Rui Barbosa, para quem foi encaminhado posteriormente 

um pagamento pela sua fala, porém, ele não aceitou o pagamento e devolveu o dinheiro 

para a Instituição993. Os discursos foram impressos e na sua apresentação a diretoria do 

GPL-BA fez uma crítica a atitude do clero da Igreja Católica naquela província e lembrou 

que “a tolerância, neste país, é uma das virtudes nacionais”994. Mas, apesar dos atropelos 

a Bahia soube corresponder as qualidades do historiador português e participou da sua 

justa homenagem, comparecendo com o sentimento profundamente religioso ao teatro 

daquela província e celebrando ao ilustre pensador as exéquias. Os discursos foram 

unânimes em criticar o clero católico em sua atitude de negar uma cerimônia religiosa ao 

historiador Herculano, expondo que, tanto em Portugal quanto no Rio de Janeiro e em 

Pernambuco, os templos foram abertos para a mesma cerimônia995  em um momento de 

consternação que se referia a fraternidade entre ambos os países. 

 Passado o evento a diretoria do GPL-BA sugeriu o título de sócio honorário para 

Rui Barbosa. Entretanto, o presidente da mesa deixando sua cadeira e ocupando a de 

secretário se declarou contra a proposta de diplomar como sócio honorário a Rui Barbosa, 

porque o mesmo não prestara os serviços necessários que o tornasse merecedor de tal 

diploma. O tesoureiro discordou daquela opinião e disse que se a diretoria pedia este 

diploma para o Rui Barbosa, era porque ele o merecia e tinha prestado serviços relevantes 

                                                           
989 Ibidem, nº 118, 21 de outubro de 1877, p. 2. 
990 Ata da 13ª Sessão da 15ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 3 de outubro de 1877. 
991 Discursos sobre a morte de Alexandre Herculano Proferidos na Sessão Fúnebre celebrada no Teatro 

São João pelo Gabinete Português de Leitura em noite de 18 de outubro. Bahia: Imprensa Economica, 

1877. 
992 Correio da Bahia, nº 164. Bahia, 12 de outubro de 1877, p. 3. (HDB) 
993 Ata da 18ª Sessão da 15ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 04 de dezembro de 1877; Ata da 19ª Sessão da 

15ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 20 de dezembro de 1877. 
994 Discursos sobre a morte de Alexandre Herculano … Bahia: Imprensa Economica, 1877, p. 3. 
995 Idem. 
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ao Gabinete, não só se disponibilizando para que a cerimônia fúnebre em memória de 

Alexandre Herculano tivesse o realce que teve, como também pela oferta ao Gabinete de 

uma obra por si traduzida. Contra a doação do título também se posicionaram Augusto 

José da Silva Marcelino e Júlio de Vasconcelos, propondo este último um voto de louvor 

ao Rui Barbosa e não o diploma. Posto em votação a concessão de diploma foi 

unanimemente negada, seguiu-se então a averiguação ao voto de louvor e este foi 

unanimemente aprovado996. Contudo, a direção não se aquietou e, em Assembleia 

Extraordinária, no dia 16 de julho de 1878, novamente trouxe à discussão a ideia de se 

conceder o diploma de sócio honorário ao Rui Barbosa. A discordância entre os sócios 

do Gabinete permanecia e na reunião foi instalada uma grande desordem e confusão entre 

a maioria dos sócios, a direção encerrou sessão sem nada decidir. Treze dias depois, em 

nova Assembleia Extraordinária, reuniram-se novamente os sócios com o intuito de 

decidir a questão. Desta vez, apesar da proposta contar com apoiadores e contrários, 

decidiu-se que o escrutínio para a mesma seria secreto; como resultado da votação foi 

concedido o diploma de sócio honorário ao Rui Barbosa, com 38 votos a favor e 2 contra. 

Apesar de os registros das Atas das sessões das Assembleias e das reuniões da 

diretoria do GPL-BA não exporem muitos detalhes; eles quase sempre se referem a 

expressão do patriotismo à Nação portuguesa como elemento paliativo para as crises, ao 

mesmo tempo que afirmador da identidade de seus associados. Ali era importante essa 

afirmação, visto que numa província como a baiana, a qual nutria forte tradição de defesa 

de uma “baianidade”, – conquistada na luta pela Independência que derrotou o seu 

opressor, o colono –, reforçar este pertencimento ao Portugal e o quanto era “gloriosa” a 

sua terra, “pelos feitos de seus filhos, verdadeiros heróis”997, se fazia necessário. 

É evidente que a demarcação de fronteiras identitárias era dinâmica, pois numa 

sociedade como aquela em que por motivos os mais diversos, (alguns dos quais já exposto 

anteriormente), vários portugueses se nacionalizaram brasileiros. A ideia de fronteiras 

dinâmicas de Fredrik Barth é também adequada, visto que se baseia numa concepção mais 

flexível e dinâmica da identidade e da etnicidade. A observação dos discursos dos 

integrantes do GPL-BA aponta para a presença do falar inclusivo, (discurso da 

fraternidade que remontava a uma mesma origem), ainda que o português fosse 

apresentado como o “outro” em contrapartida ao “brasileiro/baiano”. Como foi dito em 

um discurso do comendador Augusto Peixoto, ao se nacionalizar brasileiro o português 

                                                           
996 Ata de Sessão Ordinária de Assembleia Geral. Bahia, 09 de junho de 1878. 
997 Ata da 8ª Sessão da 14ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 08 de novembro de 1876. 
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não retirava do seu coração o que de fato se era ou se sentia, ou seja, que era português. 

O seu discurso também se enquadra como uma das estratégias da negociação identitária, 

em que o indivíduo assume, para além do ato oficial, a sua etnia ao/por se sentir integrado 

àquela cultura que o representa de fato. Também o GPL-BA se posicionou seguindo a 

mesma ideia defendida pelo cônsul Peixoto, pois inseriu no artigo 8º de seus Estatutos 

que poderiam ser sócios da instituição, todos aqueles portugueses que se nacionalizaram 

brasileiros998. Logo, “Alguém é um lue pelo fato de se crer denominar-se e agir de modo 

a validar sua lue-tude”999, parafraseando esta afirmação digo que se era português pelo 

fato de se crer, denominar-se e agir como português, assim como em Pernambuco, a 

nacionalidade não excluía a etnicidade.  Ao ter contato com os discursos dos portugueses 

é perceptível que a presença de uma autodefinição do que era “ser português” no Brasil 

naquela conjuntura, deixava transparecer uma atitude crítica reveladora de uma 

“construção social da pertença”1000. E como define Barth, para se pertencer a um grupo 

étnico, basta definir-se como tal, basta sentir-se associado aos atributos do grupo, sejam 

por características físicas, econômicas, políticas, opção sexual, relações de trabalho ou o 

quer que seja, o limite está em que o indivíduo se autodefina e se identifique como tal. 

Ao se definir ele cria um marco divisório: o “nós” e o “outro”; a fronteira é delimitada e 

por ser dinâmica e aceite como verdadeira pelo grupo, a identidade adquire significado e 

se constrói um grupo étnico. Essa interpretação traduz de maneira coerente a 

(re)significação da identidade portuguesa nos discursos observados neste estudo. 

Nos vários discursos dos membros do Gabinete Português de Leitura, a 

negociação identitária surge a lembrar as semelhanças entre os dois povos, a sintonia que 

a origem comum gerava, mas sem esquecer das diferenças que os distinguia como dois 

povos. Pontue-se também que, ao contrário do que alguns discursos que classificavam 

Portugal como um país pequeno e atrasado na Europa, os discursos identitários 

apresentavam um Portugal composto e “enriquecido por um povo ativo … de sentimentos 

humanitários, como inteligente”1001; possuidor também de um espírito laborioso e 

empreendedor. E nunca era demasiado lembrar que os portugueses eram necessários ao 

Brasil: 

                                                           
9981ª Ata de Sessão do GPL-BA. Bahia,  23 de março de 1863. 
999 POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline. Teorias da Etnicidade, 1998, p. 84. 
1000 Idem, p. 125. 
1001 Discurso proferido no Gabinete Português de Leitura da Bahia, em 31 de outubro de 1873, por Manoel 

Dias Rosa. In. Relatório do Gabinete … 1874, p. 54.  
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O Brasil, país novo e pouco explorado, é aquele de quem 

primeiro se se lembra a mocidade portuguesa. É efetivamente a 

nação que está de acordo com sua índole, religião, costumes, e 

sobretudo por falarem os dois povos o mesmo idioma. Pois tendo 

o Brasil descendentes dos portugueses, e havendo toda esta 

homogeneidade entre as duas nações, é fácil de perceber que é 

nisto que vai a muita harmonia que se nota entre portugueses e 

brasileiro, quer comercial, quer domesticamente1002. 

 

 A repetição dos discursos sobre as semelhanças entre os dois povos também foi 

motivadora e/ou utilizada nas celebrações dos centenários no Brasil. O positivismo de 

Comte foi importante nas tendências festivas dos centenários, pois sugeria um calendário 

dedicado às grandes figuras da história da humanidade que poderiam servir de exemplo 

à preparação dos homens: “Numa perspectiva evolucionista das sociedades, o filósofo 

francês considerava que a cooperação contínua das gerações era um elemento 

fundamental do progresso social que devia ser preservado pela veneração regular dos 

antepassados e do passado”1003. 

5.4.1. O Tricentenário de Camões: um marco da união de dois povos. 

São passados dezoitos anos. 

Aquela generosa e nobilíssima aspiração da mocidade estudiosa 

de 1862 na Athena Brasileira vai ter hoje a mais augusta e 

majestosa consagração1004. 

No dia da comemoração do Tricentenário de Camões, a Gazeta da Bahia 

relembrou em suas páginas que em 1862 o periódico Lyceista, que mais tarde alterou o 

nome para O Estudante, havia publicado um artigo dedicado ao aniversário de Camões e 

desde aquele ano a Bahia já saudava ao herói no seu aniversário. Por isto, a Bahia 

“acudindo o brado ingente da gratidão de dois povos e de duas nacionalidades que falam 

uma só língua, vai saudar a memória gloriosa do príncipe dos poetas portugueses”1005. E 

nisso havia um duplo cumprimento de dever: o dever de brasileiro e o dever de baiano. 

Dever de brasileiros por terem sido os cantos dos Os Lusíadas, “dos netos dos heróis da 

epopeia portuguesa. Dos descendentes dos Gamas, dos Pedros Alvares Cabral, dos Diogo 

Alvares Correia”1006. Era também dever dos baianos, porque foram os filhos daquela 

                                                           
1002 Ibidem, p. 55. 
1003 JOÃO, 1999, p.55. 
1004 Gazeta da Bahia, nº 130. Bahia, 10 de junho de 1880, p. 1. (HDB). 
1005 Idem, (Grifos meus) 
1006 Idem.  
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província, em que primeiro se achou a 25 de abril de 1500, os que primeiro ouviram “os 

harmoniosos sons da língua da Lusitania ao primeiro canto dos cristãos”1007; que se 

depararam, por acaso ou providencialmente, com a “pérola dos mundos nunca d’antes 

navegados”1008. O artigo narrou a chegada dos portugueses à Bahia Cabralia e relembrou 

que foi naquela terra que se rezou a primeira missa do país. Assim, a Bahia tomou o lugar 

de primogênita de Cabral e por isso não podia ficar a margem da comemoração em prol 

daquele que viveu no tempo de seu nascimento, “para a civilização e para a glória”1009; 

até porque os povos “não podem negar sua origem. As nações não podem amaldiçoar 

suas mães”1010. O discurso abordou importantes elementos que serviram para resgatar das 

origens o que era “ser brasileiro/ser baiano” e, ao mesmo tempo que afirmava que “ser 

português” era ser grande em Camões, absorve as glórias passadas ao resgatar a origem 

comum. Ressurge aqui aquela ideia, já referida neste estudo, que aparece em Hendrik 

Kraay, o qual evidencia uma “baianidade” requerida na vitória sobre os portugueses na 

luta pela Independência. Nesse caso, ao se requerer a “baianidade”, remete-se ao direito 

da primogenitura nos descobrimentos, a qual trazia para aquela província uma dupla 

glória:  a de ser baiano e brasileiro. 

Outro fator foi mencionado como importante para o cumprimento da dupla 

obrigação da província da Bahia naquela homenagem: a existência de uma Biblioteca 

clássica da Língua Portuguesa, uma sociedade de sábios, de homens de letras, de poetas, 

“de cultores de toda a reminiscências honrosas da pátria”. A Bahia era a “Atenas 

Brasileira”1011. 

Portugal vivia momentos difíceis por aquele período, no conjunto dos sete países 

europeus era a nação que apresentava a menor taxa de crescimento do produto nacional 

bruto anual médio por habitante1012. Alguns jornais brasileiros reproduziam esta situação 

e desacreditavam aquela nação. Logo, ao relembrar que os povos não podiam negar sua 

origem, tentava-se apontar em Camões uma origem que envaidecia o sentido de pertença 

e identidade para ambas as nacionalidades. 

A descrição jornalística da comemoração do Tricentenário Camoniano 

reivindicava o mito de Camões para as duas nacionalidades: “Luís de Camões não é só 

                                                           
1007 Ibidem. 
1008 Ibidem. 
1009 Ibidem. 
1010 Ibidem. 
1011 Gazeta da Bahia, nº 130. Bahia, 10 de junho de 1880, p. 1. (HDB). 
1012 JOÃO, 1999, pp. 65-65.   
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literatura, é um mito das duas nacionalidades. Que neste dia o Brasil abrace Portugal 

através da imensidade do espaço e do tempo”1013. Como disse Maria João, a epopeia 

camoniana, devido ao tema que aborda em suas páginas e a excelência dos seus versos, 

foi reconhecida internacionalmente. Entretanto, por ser ela uma obra que falava dos feitos 

de Portugal, era essencialmente nacional, “porque aquele foi um feito dos portugueses e 

tanto a morte do poeta como a sua evocação tinham estado associadas aos momentos mais 

graves de crise da nação”1014.  

O artigo da Gazeta da Bahia encerrava a dizer: “Que n’este dia o Brasil abrace 

Portugal através da imensidade do espaço e do tempo. N’esta apoteose ao príncipe dos 

poetas portugueses, vai a página mais brilhante de duas nações”1015. Não há a assinatura 

do autor deste artigo, provavelmente foi escrito pela própria redação do jornal, o qual foi 

representado por Eduardo Freire de Carvalho na “Comissão Jornalística” que participou 

da organização do Tricentenário de Camões.  

Em Ata de Assembleia do GPL-BA se diz que a instituição recebeu um ofício de 

Amaro Lellis Piedade1016, a solicitar permissão para a realização de uma reunião para se 

decidir o melhor modo de festejar o Tricentenário de Camões na província baiana1017. 

Atendida a solicitação e cedido o salão do Gabinete, Amaro Lellis Piedade agradeceu a 

adesão da instituição aos festejos do 3º Centenário de Camões1018. Formaram-se várias 

comissões1019 para a organização dos festejos: Comissões do Comércio/ Central (1ª, 2ª 3ª 

e 4ª); Comissão Académica e; Comissão Artístico / Jornalística. Contudo, a organização 

                                                           
1013 Ibidem. 
1014 JOÃO, 1999, p. 60. 
1015 Gazeta da Bahia, nº 130. Bahia, 10 de junho de 1880, p. 1. (HDB). 
1016 Amaro Lellis Piedade (1856-1908), era farmacêutico, abolicionista e republicano. Participou da 

“Sociedade Libertadora Bahiana”; também atuou contra a repressão e violações de Canudos, e criou o 

“Comitê Patriótico da Bahia”, a fim de prestar assistência aqueles que advindos de Canudos não recebiam 

a assistência que necessitavam, inclusive médica. 
1017 Ata da 24ª Sessão da 17ª Diretoria do GPL-BA.  Bahia, 8 de março de 1880. 
1018 Ata da 2ª Sessão da 18ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 19 de junho de 1880. 
1019 1º Comissão do Comércio/ Central: Barão do Guahÿ, Comendador Manoel Antonio de Andrade, 

Comendador José da Costa Pinto, Comendador João Eduardo dos Santos, Comendador Manoel de Souza 

Campos. 2ª: Comendador Manoel Gomes da Costa, Comendador Manoel Joaquim Alves, Comendador 

Theodoro Pereira Gomes, dr. Augusto Alves Guimarães, Antonio Lopes de Souza. 3ª: Augusto da Motta 

Silva, Francisco José Rodrigues Pedreira, José Gonçalves Belchior, Justino Vieira Cardoso, Manoel Soares 

da Silva Moreira. 4ª: José da Nova Monteiro, Antonio Augusto d’Aguiar Vasconcelos, José Joaquim 

Fernandes Gomes, Antonio José Alves, Guilherme Duarte do Nascimento. Comissão Académica: Dr. Luiz 

Alvares dos Santos, Manoel Alfredo Ceylão, Luiz A. Ferreira Gualberto, Zeferino Augusto de Castro. 

Comissão Artístico / Jornalística: Victorino Pereira Júnior, Pedro de Alcântara, (primeiro nome ilegível) 

Pinheiro Requião, Alexandre Gallo (último nome ilegível), Dr. Eduardo Freire de Carvalho – Gazeta da 

Bahia, Dr. Antonio Alves Carvalhaes – Monitor, João Augusto Neira – J. de Notícias, Alexandre Herculano 

Ladislão – D. da Bahia, Manoel da Silva Lopes Cardoso – Diário de Notícias, Amaro Lellis Piedade – 

Diário de Notícias. 
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do evento da Bahia não foi encabeçada pelo Gabinete Português de Leitura, como o foi 

em Pernambuco, apesar de alguns componentes GPL-BA participarem da comissão de 

organização. 

A comemoração ocorreu no Teatro São João, o qual foi iluminado e adornado 

internamente e externamente com flores e folhas. No saguão, à direita de uma grande 

escada que dava acesso ao interior do edifício, foi posto uma estátua representando a 

Europa, e à esquerda outra representando a América, na base da qual se lia: “Ao lusitano 

Homero a nobre América, reverente se curva neste dia”. Na estátua da Europa também se 

lia: “Teus cantos admira a sábia Europa. Ó sublime cantor da lusa gente”1020. 

As armas, nacional e portuguesa, espalhavam-se por todo o teatro e ornamentavam 

os salões e a sala de espetáculo, tudo a expor “como a fraternizar de uma vez para sempre 

os dois povos, em honra d’aquele que lhos legou a formosíssima língua e a imorredoura 

glória”1021.  

Todo o teatro foi aparatado em honra a Camões e a cerimônia foi iniciada às 8 

horas, com a entoação do hino à Camões, escrito pelo maestro Carlos Gomes com os 

versos do poeta João de Brito. A Companhia italiana, as bandas de músicas da polícia e 

da Sociedade Euterpe, além dos 35 cavalheiros que compunham as várias comissões da 

festa do Tricentenário, ocupavam o palco quando se ergueu o pano do teatro. A cena foi 

descrita como um espetáculo, pois, o monumento, feito pelo artista Angelo Romão e 

oferecido em honra a Camões, produziu um efeito excepcional em toda a sala. A sessão 

foi aberta com o discurso do presidente da Comissão Central, o barão de Guahy, 

seguiram-se as apresentações e a libertação de duas mulheres e um rapaz da escravidão 

em homenagem ao poeta da liberdade, a alforria foi concedida sob o fundo do Hino do 

Centenário, escrito pelo maestro da banda da polícia e da Euterpe, Joaquim Pedro. 

Seguiu-se então os discursos de vários oradores e pelo GPL-BA discursou Manuel Dias 

da Rosa. Às 11 horas foi encerrada a sessão pelo barão de Guahy com o entoamento do 

hino do Centenário. 

Não faltaram homenagens dos artistas, os quais declamaram e/ou publicaram 

poemas ao Camões, o artista Couto pintou um quadro representando Camões, após o 

naufrágio, a segurar à sua obra “Os Lusíadas”; o busto de Camões também esteve em 

                                                           
1020 Diario do Maranhão, nº 2062. Festa do Centenário na Bahia. Maranhão, 27 de junho de 1880, p. 2. 

(HDB). 
1021 Idem; Diário de Notícias, nº 133. Bahia, 11 de junho de 1880, p. 1. (HDB). 
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evidência, as armas decorativas e todas as representações expostas evocavam a Pátria 

Portuguesa e a ligava ao Brasil, a nação que gerara. 

Assim foi celebrado o Tricentenário de morte de Camões na Bahia, as associações 

embandeiraram e iluminaram seus edifícios, além de algumas casas particulares fazerem 

o mesmo. Os navios ancorados no porto naquele dia, portugueses e brasileiros, se 

embandeiram em grande gala. O Diário de Notícias registrou que as ruas e as praças 

tiveram um movimento estranho, com um grande aglomerado de pessoas fora do 

teatro1022. 

Diferente da celebração do historiador Alexandre Herculano, o Gabinete 

Português de Leitura na Bahia não encabeçou nem deixou registros sobre este evento, 

apesar de vários dos seus sócios participarem nas várias comissões de organização do 

mesmo. Talvez este fato se relacione a algumas falas de Atas posteriores ao evento como 

a de 1882, na qual a Diretoria da instituição demonstrou preocupação com a “apatia” da 

mesma1023. A participação de cerca de oito dos sócios do Gabinete nas Comissões de 

organização do evento, aponta também para o fato de aquele Gabinete não viver seus 

melhores momentos de integração com seus componentes, os quais mesmo ativos na 

sociedade baiana não trouxeram para a instituição à responsabilidade de organização do 

evento, assim como o fizeram nas exéquias de Alexandre Herculano, tampouco agiram 

como a diretoria do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. Mas também, sinaliza 

para uma ocorrência já assinalada no início deste tópico: de a sociedade baiana, 

representada naquele evento, identificar-se e sentir-se filha da nação portuguesa, porque 

contemplava em Camões o reflexo de sua própria identidade e se sentia representada pelo 

herói português. 

5.5. Renovação como sinônimo de Patriotismo. 

O Gabinete Português de Leitura da Bahia (GPL-BA) foi pensado numa das salas 

da Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro. A primeira sede do 

GPL-BA foi instalada em 09 de julho de 1864, à rua Direita do Comércio nº 44 – 2º andar, 

na Cidade Baixa de Salvador. A primeira mudança descrita em Ata ocorreu em 1879, 

apesar de não se detalhar o processo, relata-se que a inauguração do prédio ocorreu no 

dia da comemoração do natalício do rei D. Luiz 1º. Naquele dia o prédio foi todo 

                                                           
1022 Ibidem. 
1023 Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 03.de setembro de 1882. 
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ornamentado e o salão da Biblioteca, no Largo das Princesas, foi franqueado ao público 

e aos sócios, além de ter sido organizada uma solenidade, descrita como uma mostra do 

patriotismo1024. 

As Atas do GPL-BA narram que a partir dos anos oitenta ocorreu uma crise de 

recursos para se manter a instituição. O Gabinete dependia das mensalidades dos 

associados e das doações, logo, o seu êxito estava diretamente ligado ao número de 

adesões de novos associados. Por várias vezes as Atas se referiram as crises vividas pelo 

Gabinete e, algumas vezes, registrou o desapontamento da diretoria em relação a alguns 

sócios e a comunidade portuguesa na Bahia, pois se mostravam indiferentes a instituição. 

Em 1882 um relatório da direção chamou a atenção para “a decadência em que se ia 

marchando a instituição e convidou os Srs. sócios a lembrarem qualquer medida tendente 

ao progresso d’esta Associação”1025. A indiferença dos sócios se refletia na inadimplência 

das mensalidades e, consequentemente, nos poucos recursos disponibilizados para as 

obrigações da associação. O  empregado encarregado da cobrança das mensalidades 

relatou que apesar do esforço que fez para regularizar a situação dos sócios irregulares, 

seu êxito tinha sido quase nulo. 

Em 1886, para fazer frente a apatia do Gabinete, a diretoria decidiu mudar a 

Biblioteca para a Cidade Alta. Sabedores disso, vinte e um sócios, alguns dos quais não 

estavam no direito de gozo de sócio, decidiram convocar uma Assembleia Extraordinária 

onde expuseram que discordavam daquela decisão, pois a mudança da sede poderia 

resultar em “gravíssimas consequências” e ter como resultado a ruína e a morte do 

Gabinete Português de Leitura1026. 

Oliveira Castro, componente da diretoria expôs aos signatários que discordava 

deles por dois motivos: primeiro porque a mudança da sede da biblioteca, ao contrário do 

falado, seria a salvação do Gabinete e, segundo porque, os vários relatórios de direções 

passadas, aprovados em Assembleias Gerais, já falavam que a mudança de endereço seria 

a única maneira de levantar a instituição do seu abatimento, o qual era consequência do 

“indiferentismo que lavrava todos os sócios”1027. Dessa maneira, a diretoria estava 

embasada no aparato legal e necessário para a decisão tomada, mas apesar de ser assim, 

deixou claro que por ainda não ter ocorrido a mudança da biblioteca para o edifício em 

                                                           
1024 12ª e Solene Sessão da 17ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 31 de out de 1879.  
1025 Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 03 de setembro de 1882. 
1026 Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 21 de novembro de 1886. 
1027 Idem. 
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vista, devido as execuções de obras no mesmo, a Assembleia poderia decidir livremente 

sobre a conveniência da transferência. Seguiram-se duas exposições a defenderem ser a 

mudança de sede um ato puramente administrativo, apesar de ser direito dos sócios 

discordarem e convocarem a Assembleia, contudo, aquela era uma mudança coerente e 

válida. Contra esta posição também houve representante, o qual elogiou a atitude dos 

sócios e a grande presença deles naquele recinto, bem como a espontaneidade para 

protestar com suas presenças contra a o indiferentismo que assolaram a direções 

anteriores1028. Porém, apesar da sua consideração inicial, o sócio acabou o seu discurso 

em apoio a decisão da diretoria e concordou com os benefícios da mudança da sede. 

Seguiu-se um último discurso com as mesmas considerações e sugeriu-se que fosse a 

redigido um requerimento a dar àquela diretoria a total liberdade para que progredisse 

com a mudança. Abriu-se a votação e o voto de confiança para a diretoria foi aprovado 

pela maioria dos associados. Apesar disso, após a leitura do parecer da Comissão fiscal, 

a diretoria foi acusada de ter utilizado o fundo de reservas e contrariado a lei da Casa. 

Falou-se também contra outras ações da mesma, enfatizou-se que a mudança para a 

Cidade Alta ocorreu pela falta de patriotismo e que o gabinete em nada se beneficiou1029. 

Houve uma vasta discussão e a diretoria esclareceu cada uma das ações tomadas e, com 

base em sua exposição, foi proposto e dado um voto de louvor a mesma, pelo esforço e 

dedicação e pela destinação de verbas do próprio bolso para a execução da mudança da 

sede. Os componentes da diretoria também disponibilizaram os comprovativos dos gastos 

para quem os quisessem conferir1030. Mas, ao que parece, a mudança não fez cessar o 

“indiferentismo” da comunidade portuguesa em relação a instituição, pois o presidente 

Francisco José Rodrigues Pedreira, em Ata de Assembleia Ordinária de 3 de julho de 

1888, ainda lamentou o mesmo. 

Em 15 de julho de 1889 o súdito português Adriano Augusto Valle praticou um 

atentado contra D. Pedro II. A diretoria do Gabinete juntamente com a Real Sociedade 

Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro e com o Cônsul de Portugal na Bahia, 

remeteu, em nome da comunidade portuguesa daquela província, um telegrama a felicitar 

o Imperador pelo escape. (Figura 29) 

                                                           
1028 Ibidem, (grifo do autor). 
1029 Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 28 de agosto de 1887. 
1030 Idem. 
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Figura 29 – Telegrama. 

Fonte: Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA, em 28 de agosto de 1887. 

 

Em 1891, surgiu novamente uma proposta para a transferência da sede do GPL-

BA para um local mais adequado aos seus fins. Deliberou-se que a diretoria que assumisse 

a direção da instituição para o ano de 1891-1892 gozaria de total liberdade para escolher 

o que fosse mais adequado para aquela Casa1031. Em abril de 1892 a ópera cómica Fran-

Diavolo se apresentou no “Polytheama Bahiano” em prol do Gabinete1032.  

A mudança ocorreu em 27 de junho de 1896 para um edifício sito à rua do Palácio 

nº 40, atual rua do Chile. O edifício foi comprado com a ajuda de subscrições e 

empréstimo do sócio José Gonçalves Belchior e, após a execução de algumas obras no 

mesmo, a parte superior ficou reservada ao Gabinete, enquanto o rés-do-chão foi 

arrendado. No dia de sua inauguração foi feito uma sessão literária1033 que teve como 

                                                           
1031 Ata da Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 28 de janeiro de 1896. 
1032 Jornal de Notícias, nº 3728. Bahia, 27 de abril de 1892, p. 1. (HDB). 
1033 Ata da 20ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 02 de junho de 1896. 
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orador oficial o Major Aloysio de Carvalho1034. O Gabinete Português de Leitura de 

Pernambuco ofertou a GPL-BA vários livros como forma de saudar àquela conquista.  

A referida apatia descrita nas Atas de Assembleia, vem acompanhada com um 

chamamento ao patriotismo dos associados, os atos da diretoria e dos sócios mais 

dedicados são associados ao verdadeiro patriotismo e para consolidar este conceito, os 

sócios declararam sua confiança no patriotismo daquela diretoria para fazer o melhor pela 

instituição. Os discursos dos integrantes do GPL-BA, ao descrever o empenho que era 

empregado para manter viva a instituição, apresentavam o Gabinete como extensão de 

Portugal na Bahia e expressão da grandeza daquela nação. 

O elo que se mantinha com a pátria-mãe era demonstrado nas homenagens que 

eram organizadas pela instituição, algumas das quais conjuntamente com a Real 

Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro, bem como nas 

celebrações ao Rei e as figuras importantes da Nação Portuguesa. Em 1º de dezembro 

1896 o prédio foi iluminado para celebrar a Restauração Portuguesa com uma conferência 

de Lencastre e, em 1897, a comemoração do 1º de Dezembro foi feita numa Assembleia 

Geral, na qual se diplomou os sócios benfeitores e se celebrou a data considerada gloriosa 

para a nação portuguesa1035. 

As homenagens no início do século vinte já não eram em grande gala, ao menos 

nas descrições das Atas elas aparecem mais simplificadas; em 1904 por exemplo, uma 

Comissão foi formada, mas esta não organizou a celebração como dantes, apenas foi 

cumprimentar o cônsul de Portugal no 1º de Dezembro1036. O formato mudou, mas não 

perdeu o sentido de ser uma expressão do patriotismo e de respeito pela Pátria-Mãe. E 

com a proclamação da República em Portugal, em 5 de outubro de 1910, cada vez mais 

foram firmados os dias dos grandes feitos como o 1º de dezembro (dia da Restauração de 

Portugal), 10 de junho (celebração ao Camões), 20 de maio (Centenário da Índia), como 

objetos de patriotismo em substituição ao natalício do Rei. 

As mudanças das datas celebrativas, quando contextualizada com a situação 

portuguesa, traz à tona os interesses que se firmaram com a criação, em 1875, da 

Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), uma sociedade que visava unir a Geografia e a 

História, além de sugerir medidas mais ofensivas para conservar o território colonial 

                                                           
1034 Ata da 21ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 16 de junho de 1896. 
1035 Ata da 11ª Sessão Ordinária da 30ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 21 de novembro de 1897.   
1036 Ata da 37ª Sessão Ordinária da 32ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, de 31 de dezembro de 1904. 
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africano. Esta Sociedade esteve na gênese da retomada do passado heróico português para 

e das homenagens aos personagens da colonização e das antigas conquistas ultramarinas.  

O quarto Centenário da Índia foi pensado já em 1886. Com o objetivo de garantir 

suas colônias na África, foi criado por Portugal um projeto denominado “mapa cor-de-

rosa”, no qual se pretendia ligar Moçambique a Angola e permitiria que o país assumisse 

a soberania de outros territórios africanos, – que hoje integram Zâmbia, o Malawi e o 

Zimbábue. O projeto era baseado no direito de primazia da ocupação dos territórios 

africanos pelos povos que primeiro tinham chegado àquele Continente. Entretanto, o 

interesse português conflituou com as intenções britânicas que eram as de ligar o Cairo à 

cidade do Cabo. Deste desacordo resultou o Ultimatum inglês de 1890, que impôs o recuo 

de Portugal frente aos ingleses, ato considerado humilhante à Coroa. Desencadeou-se, 

então, uma onda de protestos contra a Monarquia e, na cidade do Porto, um movimento 

de resistência foi firmado para exigir a substituição da Monarquia por um sistema 

Republicano. Entretanto, este movimento foi logo derrotado pela Monarquia, apesar de 

que, como disse Amadeu Carvalho Homem, a Revolta do Porto de 31 de Janeiro de 1891 

foi o embrião da República de 1910. 

Conforme alude Sarah Oliveira, num quadro como aquele, aliado à fraqueza 

militar de Portugal face ao grande Império da época, recordar a conquista da Índia era 

uma forma simbólica de atacar a Grã-Bretanha, numa ocasião em que a questão da 

preservação das colônias portuguesas em África e na Índia era o centro da discussão1037. 

A comemoração do Centenário da Índia no Brasil fez parte desta conjuntura. Nesse 

sentido, pode-se dizer que “a comemoração, ou o ato de comemorar, organiza o evento 

passado, a partir de um tempo histórico que é sempre o do presente”1038. 

Diante do resultado de Portugal em África, a instituição foi toda iluminada e foi 

remetido um telegrama de cumprimentos ao Rei português a saudá-lo pela vitória, o Rei 

respondeu com satisfação por ter sido aquele Gabinete o primeiro órgão do exterior a 

felicitá-lo1039. 

                                                           
1037 OLIVEIRA, Sarah Luna de. A exploração simbólica do Brasil em defesa do Império Lusitano: Uma 

análise das comemorações cívicas e da literatura escolar portuguesa (1880 - 1960). Coimbra: Tese de 

Doutoramento. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2014, pp. 99, 100. 
1038 CARDOSO, Irene. 68: “A comemoração impossível”. Tempo Social; Rev. Social. USP, S. Paulo, 10(2): 

1-12, outubro de 1998, p. 2. 
1039 Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Geral do GPL-BA. Bahia, 27 de setembro de 1891. 
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Havia uma relação entre os componentes da instituição e sua terra, a qual se 

refletia não apenas nas assinaturas dos jornais e periódicos1040 portugueses, mas também 

noutras situações, dentre as quais uma solicitação em que a Associação Comercial do 

Porto1041 remeteu um ofício ao GPL-BA em que solicitava que o mesmo reclamasse 

perante os poderes públicos, afim de desfazer os embaraços ocasionados pelas medidas 

do governo brasileiro sobre a importação, pois a esta foi afetada pela peste bubônica que 

se manifestava naquela cidade. A direção decidiu aguardar as resoluções do Gabinete do 

Rio de Janeiro para ser secundado qualquer movimento sobre o assunto1042. 

Posteriormente, ocorreram outros registros e trocas de ideias entre ambas as associações, 

apesar de não ter sido pontuado novamente a solicitação do ofício citado. 

Algumas ações foram tomadas pela diretoria de 1894, dentre as quais a 

reformulação dos Estatutos. Em 1896 aparece pela primeira vez o registro da confecção 

de uma bandeira com a insígnia do Gabinete; também nesse ano foi proposto que uma 

lápide com os nomes dos fundadores e instaladores do GPL-BA fosse colocada no seu 

salão1043. Além disso, sugeriu-se que fossem realizadas conferências mensais entre os 

sócios, a proposta foi aprovada e o sócio Christovam Lencastre se ofereceu para ministrar 

a primeira delas, agendada para o dia três de setembro de 18961044. Foi determinado que 

estas conferências seriam realizadas exclusivamente para os sócios do Gabinete; porém, 

em janeiro de 1897, um sócio pediu esclarecimento sobre a presença da imprensa e de 

convidados não associados ao GPL-BA na conferência ministrada por Vianna, ao que a 

Diretoria esclareceu que o ministrante, por não saber da exclusividade das conferências 

fez convites e que não foi possível evitar a situação1045. Várias ações foram realizadas no 

sentido de renovar, movimentar e dar vida ao espaço daquela instituição. 

                                                           
1040 Alguns dos Jornais assinados: Lisboa – Diário de Notícias, Jornal do Commercio, Correspondência de 

Portugal, Artes e Letras, Revista Ocidental, O Século, Ocidente; Porto - Comercio do Porto, Jornal do 

Porto; Braga – A Regeneração; Vianna: A Aurora de Lima; Vila Real – O Commercio; Viseu – O Viriato; 

Aveiro - O Campeão das Províncias; Ponte de Lima - Echo de Lima.  Os lugares são indícios da origem 

dos sócios. 
1041 Já na década de 1840 o historiador Jorge Fernandes Alves refere que a Associação Comercial do Porto 

possuía ligações profundas com o Brasil. Naquela associação estavam estabelecidos cerca de “duas 

centenas de negociantes de nacionalidade brasileira, quase todos ex-emigrantes retornados” (ALVES, Jorge 

Fernandes. Emigração Portuguesa: o exemplo do Porto nos meados do século XIX. pp. 271-275. Disponível 

em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/13092/2/6417000069801.pdf ) 
1042 Ata da 26ª Sessão Ordinária da 31ª Diretoria do GPL-BA, Bahia, 17 de novembro de 1899. 
1043Ata da 22ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 09 de julho de 1896; Ata da 25ª Sessão 

Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 18 de agosto de 1896.   
1044 Ata da 25ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 18 de agosto de 1896.   
1045 Ata da 33ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 16 de janeiro de 1897.   

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/13092/2/6417000069801.pdf
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O Gabinete ao mesmo tempo que se afirmou como extensão da Pátria Portuguesa 

se inseriu na sociedade baiana e participou das atividades que ocorriam na mesma. Nesse 

aspecto, a dinâmica do grupo representado por este Gabinete se assemelha ao caso de 

Pernambuco, pois, ao mesmo tempo que este grupo se identificava como diferentes dos 

nacionais, pertencentes à comunidade de origem, interagia com os brasileiros1046. Esta 

interação pode ser observada nos convites que a instituição recebia e atendia. Veja-se 

alguns casos: foi remetido ao Gabinete um ofício da Comissão encarregada de erigir o 

monumento na praça Duque de Caxias, referente aos feitos heróicos da independência da 

Bahia em 1823, acompanhado da litografia do mesmo monumento1047; foi solicitado que 

a instituição se fizesse representar no Dois de Julho, este foi um convite que se tornou 

frequente em fins do século dezenove e a instituição sempre se fazia representar por uma 

Comissão; com a derrota de 4 de março de 1897 no Arraial dos Canudos pela tropa do 

Governo, a Diretoria enviou um ofício ao Governo brasileiro com voto de pesar pelo 

desastre da expedição ao Arraial de Canudos, em que oficialato e soldados sucumbiram 

na manhã do dia 4 de março de 18971048. Assim, a instituição interagia com os baianos e 

se fazia representar aonde era convidada a estar, ou aonde considerasse pertinente marcar 

presença.  

A pensar no Dois de Julho sempre me remeto à sua origem e simbolismo, mesmo 

que pareça repetitivo, não é demasiado lembrar que com a construção do Monumento ao 

Dois de Julho, inaugurado em 1895, os festejos foram divididos em dois núcleos, um dos 

quais passou a ter um caráter mais oficial, este, a meu ver, encaixa-se melhor na 

participação da instituição portuguesa. Não excluo desta reflexão o fato de o GPL-BA se 

ter amparado num discurso mais “moderado” sobre o “ser português”, pois como se viu, 

não era incomum, nos discursos delimitadores das fronteiras, a celebração da 

“irmandade”, da origem comum, ideia essa louvada por Gilberto Freyre1049, o qual elogiou 

o colonizador português por sua “adaptabilidade” e senso de agregação. Sendo assim, o 

grau de parentesco que aproximava portugueses a brasileiros e que deu origem as duas 

nações (em separados), se fazia representar não apenas nos discursos, mas igualmente no 

                                                           
1046 POUTGNAT, Philippe; STREIFF- FENARTE, Jocyline, 1998, p. 195. 
1047 Ata da 26ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 9 de setembro de 1896.   
1048 Ata da 36ª Sessão Ordinária da 29ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 23 de março de 1897. 
1049 Gilberto Freyre defendeu que o povo português era oriundo de uma raça heterogénea: “A independência 

do povo português se processou pela negação de qualquer purismo étnico (…) e por uma ‘consciência de 

espécie’ não biológica, de semelhanças rigorosamente de raça, mas social: a consciência de aspirações, de 

interesses comuns entre elementos etnicamente heterogéneos.” Evidenciou que como era oriundo de uma 

raça heterogénea, “o português se tem perpetuado, dissolvendo-se sempre noutros povos”. FREYRE, 

Gilberto. “Uma Cultura ameaçada e outros ensaios”. Recife: Fundação Gilberto Freyre, 2010, p. 24. 
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seio da própria instituição, pois nela participavam alguns brasileiros na qualidade de 

sócios subscritores e honorários.  

 Em 20 de maio de 1898 mais uma comemoração de centenário ocorreu, desta vez 

em homenagem a Vasco da Gama1050. Tanto em Portugal como no Brasil foram 

estruturadas comissões para a organização da celebração. Mas, conforme alude Sarah 

Luna de Oliveira1051, a celebração do quarto centenário da chegada dos portugueses à 

Índia não incorporou um programa de comemorações oficiais apoiado pela iniciativa do 

governo republicano brasileiro, a sua repercussão, entre os positivistas brasileiros, não foi 

prioritária, pois naquela altura estavam mais preocupados com a organização do IV 

Centenário do “Descobrimento” do Brasil, que se realizaria em 1900. Entretanto, esta 

data encontrou eco na comunidade portuguesa no Brasil, a qual crescia devido ao aumento 

do movimento migratório. A análise que se segue irá destacar o olhar e o empenho da 

comunidade portuguesa da Bahia, entende-se a comemoração como um “processo ativo 

e dirigido da memória coletiva, a partir do presente, [e que] configura-se como um poder 

de integração de sentidos, que é social, de uma reconstrução de uma identidade do evento, 

que deve ser digna de memória”1052.  

5.6. “O espírito patriota da Colônia Portuguesa” na comemoração da 

conquista da Índia. 

A Colônia Portugueza da Bahia, levada por um nobre impulso de 

amor pela gloriosa terra de sua origem e cônscia de que da 

commemoração das grandes datas da brilhante história de sua 

altiva nacionalidade provém, pela reminiscência do passado, o 

incentivo para grandes exemplos do futuro, sentia, no coração 

saudoso do berço tão amado de sua origem, o desejo espontâneo 

e ardente de, associando-se as manifestações enthusiasticas que, 

lá do outro lado do Atlântico, se levantavam em memória do 

quarto centenário da maior epopeia lusitana, patentear que de 

longe da pátria e entregue as agruras de uma vida laboriosa, 

jamais esquecia essas grandezas passadas que tanto altearam o 

nome illustre portuguez e nunca deixava enfraquecer em sua 

alma o puro e terno sentimento que prende as suas tradições 

nacionais e ao torrão abençoado que cobre as cinzas venerandas 

de seus antepassados1053. 

                                                           
1050 Rio de Janeiro e Pernambuco também comemoraram. 
1051 OLIVEIRA, 2014, p. 92. 
1052 CARDOSO, 1998, p. 2. 
1053 O Centenário da Índia pela Colonia Portugueza da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, 

p. 9. 
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A comunidade portuguesa da Bahia desejou celebrar aquele “patriótico e justo 

pensamento” e, para materializar esse anseio, as diretorias da Real Sociedade Portuguesa 

de Beneficência Dezesseis de Setembro (RSPBDS) e do Gabinete Português de Leitura 

(GPL-BA), reuniram-se no dia 5 de julho de 1897 e dirigiram-se ao Consulado Português, 

onde expuseram ao cônsul o desejo de celebrar o quarto centenário de descobrimento da 

Índia. Após a adesão a aquela ideia pelo funcionário consular, foi redigido um anúncio 

de convocação da colônia portuguesa, o qual foi publicado em quase todos os jornais da 

Bahia. (Figura 30). 

 

Figura 30 - Cidade do Salvador, 1897.1054 

A data da reunião dos dirigentes com a comunidade portuguesa coincidiu com a 

comemoração do bicentenário do padre Antônio Vieira, celebrado por iniciativa do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, IGHB. Embebidos por uma atmosfera 

patriótica, a narrativa da reunião anunciou um cenário em que os festejos dos Centenários, 

além de ser expressão de patriotismo dos portugueses, também era um elo fraterno entre 

brasileiros e portugueses. E naquele dia “sentia-se na atmosfera da cidade da Bahia como 

                                                           
1054 Cidade do Salvador, nº 167. Bahia, 08 de julho de 1897, p. 2. (HDB). 
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que a maviosa impressão d’um sentimento de grata e meiga fraternidade, que ainda mais 

do que o costume, estreitavam e uniam os corações portugueses e brasileiros”1055. 

A atitude do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia encheu de alegria o coração 

de toda a comunidade portuguesa, a qual viu naquele gesto uma homenagem em “honra 

a glória portugueza”, segundo a narrativa, associaram-se com as autoridades do Estado, 

as corporações científicas e literárias, os colégios, a imprensa e “os melhores elementos 

da vida intelectual baiana”1056, o que envaideceu aquela comunidade e se refletiu nos 

espíritos dos portugueses que compareceram àquela reunião. O ambiente da reunião é 

descrito como exemplo de puro patriotismo e os portugueses eram reputados como 

cumpridores de seus deveres patrióticos. E sem discordância, fato invulgar nas reuniões 

daquela comunidade, houve adesão unânime, dos mais de trezentos associados presentes, 

a comemoração do quarto Centenário da Índia: “A Colônia Portugueza unida pelo mesmo 

ideal e pelo mesmo amor – o ideal e o amor da sua pátria – resolveu firme e 

incondicionalmente promover tudo, associar-se a tudo que em honra da glória e renome 

dessa mesma pátria estivesse em suas forças para realizar”1057. 

Alguns pontos da comemoração foram definidos1058 e formada uma “Grande 

Comissão”, que teve como presidente de honra o cônsul de Portugal. A direção desta 

Comissão foi composta por sete representantes (presidente efetivo, vice-presidente, 1º, 2º 

e 3º tesoureiro) e quarenta e quatro vogais. Ao fim da reunião, o cônsul de Portugal 

sugeriu que os presentes seguissem até a cela, na qual ficou preso o padre Antonio Vieira, 

como uma atitude de agradecimento “a homenagem prestada, em terra extranha, à 

memória do grande príncipe da eloquência, da literatura e da ciência do século XVII”1059. 

E assim foram em numeroso cortejo até à Catedral em que se encontrava a cela do padre 

Vieira, ali o cônsul Salgado pronunciou um discurso em homenagem ao padre Vieira e 

                                                           
1055 O Centenário da Índia pela Colónia Portugueza da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, 

p.11. 
1056 Idem.  
1057 Idem, p.12. 
1058Idem, “1º que no aniversário da chegada de Vasco da Gama á Índia fossem iluminados e embandeirados 

todos os estabelecimentos portugueses desta Capital. 2º que na mesma data se celebrasse uma grande sessão 

literária, de gala, com uma conferência sobre as descobertas, conquistas e navegação dos séculos XV e 

XVI. 3º que a Colônia Portuguesa da Bahia acompanhando a Colônia do Rio nomeasse uma comissão para 

angariar donativos para auxiliar a compra dum navio de guerra para ser oferecido a pátria portuguesa. 4º 

que fosse nomeada uma comissão com plenos poderes para executar este programa dando-lhe a amplitude 

e desenvolvimento que julgasse conveniente.”  
1059 Jornal de Notícias, nº 5264. Bahia, 19 de julho, op. cit. O Centenário da India pela Colonia Portugueza 

da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, p.17. 
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agradeceu em nome de toda a comunidade portugueza ao Instituto Geográfico e Histórico 

pela comemoração celebrada1060. 

Desta comissão posteriormente foi gerada a Comissão Executiva, a qual nomeou 

subcomissões auxiliares espalhadas pelas diversas freguesias da capital, com a finalidade 

de angariarem donativos para a subscrição da compra de um navio de guerra que seria 

oferecido pelos portugueses do Brasil a Portugal. Essa subscrição também ocorreu no 

Pará, em Pernambuco e noutras províncias brasileiras que aderiram a comemoração deste 

Centenário. No Jornal de Notícias foi publicado uma chamada à participação de todos: 

Achando-se distribuídas as listas para a grande subscrição 

patriótica, a comissão executiva abaixo assinada pede a todos os 

seus compatriotas de subscreverem as mesmas. (…). A comissão 

espera dos altos sentimentos patrióticos de toda a colonia seu 

valioso concurso para o bom êxito de tão nobre e elevada ideia. 

2 de setembro de 1897 1061 .(Grifos meus) 

  

As reuniões sucederam-se, foram divulgadas por alguns jornais da Bahia e 

decidiu-se que a sessão literária do dia 20 de maio de 1898 seria comemorada no 

Polytheama Baiano, comunicou-se que aqueles que quisessem usar a palavra naquela 

reunião a se inscreverem, antecipadamente, com o Secretário da Comissão Central, para 

que a sequência da programação fosse organizada. A distribuição de convites foi tão 

elevada que decidiu-se reservar os camarotes apenas para as senhoras. 

Naquele quarto Centenário da Índia, além de ser evidenciado que o patriotismo 

era um dever de todos aqueles que amavam a sua pátria, também foi indicado que a 

“celebração de uma festa nacional portugueza pertencia de direito a todos os 

portuguezes”1062.  

A festa foi marcada para o dia 20 de maio, entretanto, a Companhia Dramática 

Dias Braga fez um festival no Polytheama, no dia 17 de maio, em homenagem a aquele 

Centenário, em vista disso a comissão portuguesa se associou a aquela Companhia e 

aceitou o festival como o início dos festejos gerais. Em 18 de maio, os estabelecimentos 

portugueses, já embandeirados da noite anterior, iluminaram durante a noite as fachadas 

de seus edifícios. Em 19 de maio, a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Dezesseis 

de Setembro mandou celebrar uma missa na capela de seu hospital, após a qual, no salão 

                                                           
1060 Ibidem. 
1061 Jornal de Notícias, nº 5404. Bahia, 8 de janeiro de 1898, p. 1. (HDB). 
1062 O Centenario da India pela Colonia Portugueza da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, 

p. 23. (BPB) 
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nobre, foram descerradas as cortinas do retrato do rei de Portugal D. Carlos I, além disso, 

o edifício da Real Sociedade foi aberto à visita pública.  O Hospital Português também 

mandou celebrar uma missa e, igualmente, descerrou o retrato do monarca português 

numa cerimônia em que foram entoado “Vivas” a Portugal, ao Brasil, à Bahia e à família 

baiana. No dia 20 de maio, dia da celebração, os comércios foram todos fechados; o dia 

foi considerado pelo Governo do Brasil dia de gala, o governo da Bahia demonstrou 

estimas a comunidade portuguesa por aquele evento. Os navios ancorados no porto foram 

autorizados a embandeirar-se, o Arcebispo metropolitano baixou portaria e ordenou que 

após as missas, do dia 20 de maio, os sacerdotes dessem as orações Pro Gratiarum. Todos 

os edifícios públicos, a imprensa e associações, hastearam a bandeira nacional. Os jornais 

Cidade do Salvador, Diário da Bahia, Correio de Notícias, A Bahia, Jornal de Notícias 

e o Diário de Notícias, publicaram homenagens a aquela data. 

 

Figura 31 - Fonte: Jornal Cidade do Salvador1063. 

A cerimônia foi iniciada com a orquestra a tocar a protofonia Iracema. Às 9 horas 

ao erguer do pano, a orquestra entoou o hino Vasco da Gama, composto pelo maestro 

brasileiro Antonio Rayol. Todo o palco estava ocupado por treze membros da Grande 

                                                           
1063 Cidade de Salvador, nº 412. Bahia, 18 de maio de 1898, p.1. (HDB) 
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Comissão e o cônsul de Portugal, João Salgado. Após o encerramento do hino, o 

presidente da Grande Comissão, José Francisco da Silva Lima, discursou e destacou que 

Vasco da Gama, com sua grande obra, fazia assombrar naquele dia a alma portuguesa em 

êxtases de patriotismo1064. Ao finalizar seu discurso de abertura, Silva Lima destacou que  

a colônia portugueza não podia nem devia reservar para si só as 

expansões festivas do dia de hoje: a história vinculou por longos 

anos de vida coletiva, o povo portuguez e o povo brasileiro, pelos 

laços de família, pela linguagem, pelos costumes e pelas tradições; 

esses vínculos, que sobreviveram á emancipação política do Brasil, 

continuam, felizmente, a ligal-os como irmãos, que guardam em 

comum o legado precioso das glórias dos seus antepassados, como 

outros tantos títulos de legitima nobreza hereditária. E o povo 

generoso d’esta terra hospitaleira, dignamente representado pelos 

próceres, e pelos cidadãos mais ilustres que a Bahia se desvanece 

de possuir nas altas posições administrativas e sociais, veio aqui 

abrilhantar esta solenidade, e, como em família, compartilhar os 

mesmos júbilos, honrando o convite da colonia portugueza, 

representada pela Comissão aqui presente1065. 

 

Robson Arruda de Andrade, diz que há uma função pedagógica nas datas 

registradas para memorização, a qual podem coincidir com o nascimento ou com a 

morte1066.  Enaltecer os mortos resulta na concreção dos laços de sociabilidade entre os 

vivos e “pressupõe, necessariamente, uma dimensão religiosa da civilidade, o que leva ao 

adensamento da comunhão de sentimentos e ideais”1067. Assim, se compunha a ideia de 

pertencimento a uma mesma origem, mas com demarcações de fronteiras entre o “eu” e 

o “outro”, neste caso. 

Ao discurso de abertura sucedeu-se uma exposição do cônsul de Portugal, o qual 

relembrou que os feitos de proeza da nação portuguesa, nos séculos XV e XVI, eram 

honrados naquela comemoração, além de lembrar que o Brasil, como uma haste da antiga 

árvore lusitana, era filho legitimo de um pai “glorioso e nobre” e que, por isso, era 

contemplado por esta herança de glórias ali relembrada. O Brasil tinha um lugar de honra 

“porque as grandezas dos pais entram no legado dos filhos”1068. Assim foi exposto que 

aquela manifestação além de ser simbólica reafirmava “a continuidade histórica dos 

                                                           
1064 O Centenario da India pela Colonia Portugueza da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, 

p. 90. 
1065 Ibidem, p. 91. 
1066 ARRUDA, José Jobson de Andrade. Comemorar, Celebrar, Refletir: O trágico V Centenário do 

Descobrimento Do Brasil. São Paulo: Edusc, 1999, p. 10.  
1067 Idem. 
1068 O Centenario da India pela Colonia Portugueza da Bahia. Bahia: Officinas dos Dois Mundos, 1898, 

pp. 95, 96. 
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povos e da humanidade”1069 e, nesse caso, o Brasil era herdeiro legítimo e materializava 

a grandeza portuguesa.  

A este discurso seguiu-se o de Braz Hermenegildo do Amaral, representante do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o qual fez um longo discurso a expor toda 

história da navegação portuguesa; sucedeu-se a declamação de poesias por Damasceno 

Vieira (soneto a Vasco da Gama), Costa e Silva (As Índias) e Alexandre Fernandes (O 

Gênio). Ao fim dos festejos foi ofertada ao Gabinete as duas bandeiras utilizadas no 

mesmo1070. E a “Grande Comissão” continuou a se reunir até novembro de 1898, quando 

foram encerradas as subscrições para contribuir com a compra do navio de Guerra a ser 

ofertado a Portugal, fato esse que serve para ratificar a ideia anteriormente exposta da 

ligação ou impulso desta comemoração com às questões da manutenção do território 

colonial em África. 

Para finalizar, destaco aqui um trecho da exposição editorial sobre a comemoração 

no Diário da Bahia, que é, a meu ver, a expressão de algumas perspectivas teóricas sobre 

a intenção das comemorações que se empenha em trazer/resgatar o passado para um 

presente útil e, no dizer de Cartroga, serve “de combate contra a amnésia coletiva”1071, 

vindo a produzir/reproduzir uma nova memória que garante uma articulação entre o 

passado, o presente e o futuro1072. 

É justa esta solemnisação, que reconstrói o passado brilhante de 

um povo, que, não mais podendo marchar na vanguarda das 

fortes nações, por ter decahido de sua antiga opulência e 

virilidade, ainda mostra ao mundo adiantado o quanto fez pelo 

seu engrandecimento e pela sua civilização1073. 

 

 Na Bahia, ao mesmo tempo que esta celebração trouxe à tona os grandes feitos 

como forma de revivificar a pátria decaída, também o discurso comemorativo foi um forte 

aliado perpetuador das “benesses” da colonização portuguesa e que, ao colocar a Nação 

brasileira como herdeira das conquistas portuguesa, desconstruía a ideia do português 

colono-explorador, ao mesmo tempo que (re)significava a imagem do português para o 

binômio imigrante-irmão. O partilhar das conquistas “afastava” a ideia de ser o português 

                                                           
1069 CATROGA, Fernando. Ritualizações da História, In: TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado: 

CATROGA, Fernando. História da História em Portugal. Sécs. XIX-XX. Editora Círculo de Leitores, 

Lisboa, 1996, p. 550. 
1070 Ata da 26ª Sessão Ordinária da 30ª Diretoria do GPL-BA. Bahia, 20 de junho de 1898. 
1071CATROGA, 1996, p. 550. 
1072 Idem. 
1073 Diário da Bahia, nº 106. Bahia, 19 de maio de 1898.  (HDB). 
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a “serpente” exploradora das riquezas brasileiras, que era divulgada pela comemoração 

do Dois de Julho. Assim, mais do que noutras províncias brasileiras, na Bahia este 

discurso assumiu um significado deveras importante à comunidade portuguesa ali 

estabelecida. 

5.7. Monumentos simbólicos e evocativos das glórias pátrias. 

Já ficava levantado o chafariz da praça da Piedade, 

representando uma cabocla esmagando o despotismo, mas 

ainda não corria água d’ele, o que, dizia-se, começaria no 

dia 2 de julho1074. 

 

Pouco se falou sobre o Chafariz da Cabocla, o qual foi construído em homenagem 

ao Dois de Julho pela Companhia Queimado e instalado em 1856 na praça da Piedade. 

Este mereceu pouca atenção dos estudiosos sobre o  Dois de Julho e também da 

Imprensa1075,  mas, o fato é que ele estava lá naquela praça, em que hoje se localiza o 

edifício do Gabinete Português de Leitura da Bahia. 

                                                           
1074 Diario do Rio de Janeiro, nº 79. Rio de Janeiro, 19 de março de 1856, p. 1. (HDB). 
1075 As vezes que foi mencionado foi em narrativas que o apontaram como Chafariz da Piedade (Jornal do 

Recife, nº 104. Recife, 7 de maio de 1977, p. 1. Repetido no Diário de Belém, nº 113. Belém, 20 de maio 

de 1877, p. 1, O Monitor, nº 270. 3 de maio de 1877, p. 1) e Chafariz da Praça da Piedade (Jornal do Brasil, 

nº 232. 21 de agosto de 1917, p. 6). 
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Figura 32 - Chafariz da Cabocla1076. 

 

 A praça da Piedade, localizada no centro de Salvador, teve seu traçado modificado 

entre 1912 e 1916, devido à abertura da avenida Sete de Setembro ocorrida no governo 

de José Joaquim Seabra. A praça da Piedade está impregnada pelas memórias, foi um 

lugar em que muitas histórias se passaram, desde as manobras militares até a execução de 

condenados políticos como na Sabinada (1838), era lá que os Batalhões patrióticos, que 

desfilavam no Dois de Julho se formavam e foi por isso que ela deve ter sido escolhida 

pela Companhia de Queimado para abrigar o Chafariz da Cabocla. (Figura 32). 

Em meados do século XIX, a Companhia do Queimado foi contratada para instalar 

o sistema de água encanada em Salvador. De acordo com a Lei Provincial nº 451 de 17 

de junho de 18521077, os chafarizes e as fontes se transformaram em lugares para o 

abastecimento da população urbana da cidade do Salvador, sendo administrados pela 

                                                           
1076 Praça da Piedade em fotografia posterior a 1916, em postal Catilina. Ao centro, a nova Igreja de São 

Pedro, construída após a demolição da antiga igreja do largo de São Pedro. O Chafariz da Cabocla, de 1856, 

ainda estava na Praça. Disponível em: http://www.salvador-antiga.com/piedade/igreja-sao-pedro.htm 
1077 Lei Provincial n. 451 de 17 de Junho de 1852. “Art. 1. O Presidente da Província fica autorizado 

a contratar com os cidadãos Francisco Antonio Pereira Rocha e Bernardino Ferreira Pires formando 

Companhia, o fornecimento de água potável á Cidade Baixa e Alta, extraída do açude e vertentes do 

Queimado, por meio de chafarizes e mais obras necessárias, na conformidade da proposta por eles 

apresentada.  Art. 2. O mesmo Presidente marcará as condições do contrato, de que trata o artigo 

precedente, debaixo das seguintes bases: § 1. A Companhia estabelecerá cinco chafarizes na Cidade baixa, 

entre Água de Meninos e Conceição da Praia, e sete na Cidade alta, desde a Cruz do Pascoal até o largo da 

Piedade, nos lugares que o Governo julgar mais conveniente assenta-los; devendo todas estas obras achar-

se concluídas dentro de cinco anos, a contar da data da celebração do contrato”.  

http://www.bahia-turismo.com/salvador/igrejas/sao-pedro.htm
http://www.bahia-turismo.com/salvador/igrejas/sao-pedro.htm
http://www.bahia-turismo.com/salvador/igrejas/sao-pedro-antiga.htm
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Companhia do Queimado1078. No dia 8 de dezembro de 1853 foi lançada a primeira pedra 

das obras que a Companhia iria executar1079. O primeiro chafariz a ficar pronto foi o do 

largo do Comércio, local que hoje corresponde a praça Conde dos Arcos, a seguir se 

estabeleceram outros chafarizes em Piedade, Campo Grande, Pelourinho, Saúde, dentre 

outros. 

 

Figura 33 - Salvador, planta de Carlos A. Weyll (1851) 1080. 

Em 1856, foi instalado no largo da Piedade um chafariz em homenagem ao Dois 

de Julho, o qual foi produzido na Itália, media 5,6 metros de altura, ele destacava no seu 

topo a imagem de uma cabocla atacando uma serpente, a qual representa o império 

português. Este chafariz ficou na praça da Piedade até início do século XX; após a 

                                                           
1078Órgão da gestão municipal que cuidava da limpeza, manutenção e reparos bem como da 

venda/negociação das águas dali retiradas. 
1079 Bahia (província) Presidente (Maurício Wanderley) Falla recitada em 1 de março de 1854, p. 30. 
1080 Apud. ARAÚJO, Solange Souza. Tipomorfologia das Praças e Largos de Salvador – Intervenções em        

espaços do centro antigo, 1980-2005.  Bahia: Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, 

Faculdade de Arquitetura, 2006, p. 83. 



 

343 

343 

construção da avenida Sete de Setembro, ele foi instalado no largo Dois de Julho; na 

década de 1960 passou à praça dos Reis Católicos, e, em 1982, foi colocado no largo dos 

Aflitos, que corresponde à sua localização atual. 

 

 

Figura 34 - Dedicatória da Companhia do Queimado ao Dois de Julho1081. 

 

                                                           
1081Imagem adaptada do livro de Marisa Vianna, "...vou pra Bahia" – 2004.  No texto ao lado, com a 

aprovação do Palácio do Governo da Bahia, em 10 de fevereiro de 1854. 
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Figura 35 - Projeto do Chafariz da Cabocla.  
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Figura 36 - Primeiro registro conhecido do Chafariz da Cabocla, em litografia de Louis Aubrun, com base 

na fotografia de Victor, de cerca de 1858. 

 

Com a elevação de J. J. Seabra ao governo do Estado, deu-se início aos projetos 

modernizadores no estado da Bahia e foi feita uma grande intervenção urbanística na 

cidade do Salvador: abertura de avenidas, alargamento de ruas, construção de novos 
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edifícios públicos e intervenções noutros, além do incentivo às edificações e reformas 

particulares1082. 

Uma das primeiras decisões de J. J. Seabra foi a construção da avenida Sete de 

Setembro, a qual ficou pronta e foi entregue oficial e definitivamente no dia 7 de setembro 

de 1915, dia em que se comemorava a Independência brasileira1083. A promulgação do 

decreto n° 1109, de 25 de junho de 1912, definiu a abertura de crédito para o início das 

obras e estipulou os critérios das desapropriações, dos trabalhos de construção e das 

reconstruções que inevitavelmente se realizariam. 

[...] O governo do Estado abriu o credito inicial de 500 contos de 

reis para construir [...] uma avenida de 21 metros de largura com 

passeios de tres metros, o qual, partindo da base da ladeira de São 

Bento e pelo eixo dessa rua, vá ter com alinhamentos rectos e 

curvos, convenientemente concordados, ao Pharol da Barra, 

attravessando as ruas de S. Pedro, Duarte, Piedade Mercês, Praça 

da Acclamação, canto do Passeio Publico, lado do mar do Forte 

de S. Pedro, Campo Grande, Corredor da Victoria, ladeira da 

Barra e facha do mar até o Pharol, edificando-se no trecho entre 

o Passeio Publico e o Campo Grande um jardim suspenso com 

vários terraços em níveis diferentes1084. 

 

Os jornais aliados ao governo J. J. Seabra celebravam a sua atitude de patriotismo 

ao olhar pela Bahia e retirá-la da situação de imundície a que estava entregue. As 

desapropriações eram anunciadas e acordos eram firmados entre o governo e os 

proprietários das residências que seriam desapropriadas, em reuniões realizadas no 

Palácio Rio Branco1085. 

A modernização da cidade atingiu a área em que estava localizado o edifício do 

Gabinete Português de Leitura da Bahia, mas o prédio do GPL-BA, em processo de 

desapropriação, foi vitimado por um incêndio. Conta-se que no dia doze de dezembro de 

1912, por volta das dez horas da noite, o prédio nº 44 sito à rua do Chile começou a 

incendiar no rés-do-chão e em poucos minutos o fogo atingiu todo o imóvel. Apesar da 

chegada do corpo de bombeiros a falta de água obstou o imediato apagamento do fogo, o 

                                                           
1082 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se… Ideais de civilização e cenas de anti-

civilidade em um contexto de modernização urbana de Salvador, 1912 – 1916. Salvador: Dissertação de 

Mestrado em História. Universidade Federal da Bahia, 1996, p. 53. 
1083 Idem, p. 76. Cogitou-se a inauguração para o dia 29 de março daquele ano, dia de aniversário do 

Governo, mas a avenida foi inaugurada na data simbólica que ela representava com uma festa traduzida 

como reflexo da atitude patriótica do povo baiano e do seu Governo, a Independência do Brasil, em 7 de 

setembro de 1822. In.  A Notícia, nº 288. Bahia, 9 de setembro de 1915, p. 1. (HDB) 
1084 Diário de Notícias, Bahia, 10 de maio de 1912, p. 1. (HDB) 
1085 Gazeta de Notícias, nº 82. Bahia, 13 de dezembro de 1912, p. 1. (HDB) 
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qual espalhou-se para o prédio nº 42 que era ocupado no seu primeiro andar pelo GPL-

BA. Como forma de minimizar os estragos e impedir que fossem atingidos os 11.500 

valiosos livros que ocupavam a sua Biblioteca, o edifício foi invadido por um grupo de 

pessoas com o intuito de se salvar o que fosse possível, em meio ao desespero, vários 

livros foram jogados pelas janelas do imóvel. Porém, apesar de algumas perdas, aquele 

empenho fez valer o esforço e salvou muitos livros daquela biblioteca1086. 

O processo de desapropriação foi concluído e, antes da demolição do prédio, o 

GPL-BA pleiteou ao Governo a isenção do imposto da “Décima” e recebeu como resposta 

que iniciasse “a demolição para poder gozar da isenção”1087.  

Em 7 de junho de 1915, os representantes do GPL-BA se reuniram com a 

Irmandade de SS. Sacramento de S. Pedro para resolver a proposta de permuta de prédios, 

após conversações e trocas de ideias foi concedido a diretoria do Gabinete doze dias para 

que se definisse permanentemente a permuta1088. Seguindo a tendência da época de 

aformoseamento da cidade, o GPL-BA adquiriu um prédio no largo da Piedade e o jornal 

Noticia reproduziu um diálogo ocorrido com um “conceituado negociante luso” sobre 

esta aquisição: 

Como se sabe, o edifício em que funcionava o Gabinete 

Português de Leitura, a rua do Chile foi desapropriado e nós 

adquirimos outro a praça da Piedade, no local em que funcionou 

a antiga farmácia Caiasans, separado ao Senado pelo bêco dos 

Barbeiros. Tal prédio, porém, como se acha não é digno de 

figurar numa praça remodelada. 

- O que pretende fazer? 

- Transformal-o. 

- Tem o Gremio dinheiro para isso? 

- Não, mas se está arranjando. Avalie que a subscrição aberta no 

seio do alto comercio português já rendeu uns 30 contos de réis. 

- Boas falas. 

- Já ouço falar até num projecto, segundo o qual o prédio terá 17 

metros de altura, contendo dois andares, além de rez-do-chão.  

- Que estilo? 

- Há grande número de sócios que preferem o Manoelino. Não 

sabe? O estilo adotado em Portugal no reinado feliz de D. 

Manoel, o venturoso.  

-Só? 

- Posso ainda adiantar que é quase certo que a nova matriz de São 

Pedro será erigida na Praça da Piedade, no correr da Escola 

Commercial, dando uma lateral para a rua do Rosário. Agora, 

adeus1089.  

                                                           
1086 Gazeta de Notícias, nº 82. Bahia, 13 de dezembro de 1912, p. 2. (HDB). 
1087 Gazeta de Notícias, nº 277. Bahia, 13 de agosto de 1913, p. 2. (HDB). 
1088 A Notícia, nº 213. Bahia, 8 de junho de 1915, p. 5. (HDB). 
1089 Idem, nº 231. Bahia, 1 de julho de 1915, p. 1. 
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E assim foi. O prédio do GPL-BA foi erguido no estilo “manuelino” à praça Treze 

de Maio, atual praça da Piedade. E no mesmo dia em que foi inaugurado o Palácio da 

Aclamação em Salvador, ele também foi inaugurado, em 3 de fevereiro de 1918 (figura 

37). No seu entorno existiam prédios importantes como: a Igreja Nossa Senhora da 

Piedade, Igreja de São Pedro e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, (inaugurado 

em 1923). 

 

Figura 37 - Fonte: Bahia Illustrada, março de 1919. 

 

A inauguração iniciou-se com a bênção dada pelo vigário da freguesia de São 

Pedro, o Monsenhor Francisco de Assis Pires, sucedeu-se a sessão solene de inauguração 
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do edifício do Gabinete Português de Leitura da Bahia, presidida por Antonio Muniz, 

governador do estado da Bahia. Os oradores principais foram dois: um português, o Padre 

Luiz Cabral e o brasileiro, Theodoro Sampaio. O Pe. discursou sobre a trilogia: “O Livro, 

a Pátria e a Fé” e, por quase uma hora, manteve o auditório atento e comovido. Theodoro 

Sampaio, falou sobre a história de Portugal e também mencionou a contribuição dos três 

povos na construção da nação brasileira. 

“Para o meu coração de patriota ardoroso, o convite com que vos dignastes honrar-

me não podia ser mais grato”1090, disse o pe. Cabral. Comparou-se então a Sampaio, que 

considerava um erudito seguro, “de perspicacíssima originalidade e vernácula 

elegância”1091, salientou quão importante era lembrar que “as duas nações são irmãs: bem 

podeis ouvir as vozes de ambas como fundidas numa só”1092. Em seu discurso o padre 

Cabral elucidou cada um dos elementos da trilogia: “O Livro, a Pátria e a Fé”. 

O LIVRO, unidade elementar desta organização collectiva que é 

um Gabinete de Leitura; a PÁTRIA, saudade sempre viva nos 

que tão longe de Lysia crearam o Gabinete com o nome de 

Português; a FÉ, que os Promotores desta inauguração, fieis ás 

tradições de um passado glorioso, quiseram sobredoirasse com 

seus esplendores o início e a phase actual do Gabinete, 

implorando a bênção de Deus para a sua nova sede1093. 

 

Esclarecendo cada um dos elementos que apresentou como definidores do GPL-

BA, o pe. Cabral expôs o primeiro deles: o Livro.  

Norteada assim pela excelência do livro e pela sua utilidade 

intelectual e moral, uma instituição como esta é um admirável 

centro de cultura, um perpetuar do passado através do presente 

para unificar-se com o futuro numa solidariedade que assegura 

aos leitores deliciosa convivência de idéas e sentimentos com as 

sociedades pretéritas. (…) E o frequentador de um Gabinete de 

Leitura, ao transpor-lhe os humbrais, arrepia caminho através da 

História… (…) todo este poder, não digo só de evocação do 

pretérito, mas de extensão do presente até a convivência do 

passado encerra-o esse imortal silenciário que só responde a 

quem o interroga: o LIVRO. (…) Sem dúvida, o Português 

recém-chegado á Bahia encontrará neste edifício um centro de 

reunião, onde, entre filhos das duas Pátrias irmãs, pode crescer 

profícuas intimidades1094.(Grifos meus) 

                                                           
1090 Bahia Illustrada, nº 16. Bahia, 16 de março de 1918, p. 9. (HDB). 
1091 Idem. 
1092 Idem. 
1093 Idem. 
1094 Idem. 
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O livro “útil”, elemento chave e inspirador do Gabinete, era o responsável por 

trazer ou fazer permanecer a história da pátria portuguesa. Era o principal elemento que 

compunha a instituição e por isso foi declarado pelos fundadores, no termo de sua 

instalação, que a finalidade daquela instituição era “adquirir o maior número de obras de 

reconhecida utilidade”. Inspirado em Camões, ele exibiu o “Livro” como o primeiro 

símbolo da trilogia que representava aquele Gabinete, porque através da sua criação 

poética, “O Adamastor”, foi convidado a refletir sobre a sua Pátria, o segundo 

componente representado na trilogia. 

O livro era apresentado como objeto de transmissão da cultura portuguesa. A 

historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva em estudo sobre “Livro e Sociedade no Rio de 

Janeiro, 1808-1821”, salienta a importância de perceber o livro como um fato social. 

Considerar o livro como um fato social que é constituído e 

determinado por atividades e atitudes coletivas. O livro não se 

reduz aos atos individuais de escritura e leitura da obra. Ele é 

vendido, comprado e colecionado; é aprovado ou censurado por 

críticos profissionais e pelo público (ou públicos); é retido pela 

memória coletiva ou lançado no esquecimento; é classificado 

segundo as articulações conceptuais de uma época; entra em 

relações complexas com a máquina estatal1095. 

 

A sua interpretação se adequa à forma como o padre Cabral apresentou o “Livro” 

no seu discurso, pois ele associou o livro à manutenção da memória coletiva do seu povo, 

por ser o principal elemento e símbolo de um Gabinete de Leitura ele possuía como 

“utilidade” primaz levar aos portugueses que ali chegassem às recordações e patriotismo 

da sua terra natal. Padre Cabral apresentou Os Lusíadas como aquele que impulsionava a 

ideia de Pátria. Os Lusíadas se enquadravam na ideia de “utilidade pública”, finalidade 

daquele Gabinete, esclarecida em seu “Termo de Instalação”. 

O Gabinete que hoje inaugura a sua instalação, não menos sublinha 

no seu título aquella idea do que este sentimento: a idea do LIVRO, 

porque é um Gabinete de LEITURA; o sentimento de PÁTRIA, 

porque é um Gabinete PORTUGUÊS1096. 

Fez então uma definição da “Saudade”, porque longe da “pátria amada” não era 

possível da saudade fugir. O padre expôs a sua experiência de saudade quando esteve em 

                                                           
1095 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. “Livro e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821)”. Revista de 

História, São Paulo, v. 46, n. 94, p. 441-457, june 1973. ISSN 2316-9141. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/132003>. Acesso em: 05 july 2018. 

doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1973.132003. 
1096 Bahia Illustrada, nº 13. Bahia, março de 1919, s.p. (HDB). 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/132003
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1973.132003
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terras da Flandres, descreveu suas memórias naquela terra e a saudade pela qual foi 

invadido ali. Esse sentimento invadia a qualquer um que longe de sua pátria, por ela 

nutrisse amor. Mas, distinguiu a experiência que viveu em Flandres daquela que qualquer 

português vivia no Brasil: 

Que direi deste LONGE que é ao mesmo tempo PERTO, deste 

Brasil que simultaneamente É e NÃO É PORTUGAL, desta 

querida Terra de Santa Cruz separada da terra de Santa Maria por 

tantíssimas léguas de mar, e como identificada com ella pela 

língua e pelos sentimentos, pela história e pelas tradições, pelas 

usanças do lar e pelos esplendores do culto?1097 

Os sentimentos que emergem desse trecho de sua prédica, expressam emoções 

confusas, mas ao mesmo tempo delimitadores de fronteiras identitárias, pois a saudade 

remetia à terra natal; despertava sentimentos e desejos que seriam transferidos pelo GPL-

BA as gerações futuras e preservaria o amor pela sua pátria.  

O padre Cabral também se referiu ao edifício do GPL-BA como um monumento 

que traduziu em sua fachada a impressão “mimosamente nacional”. 

Estilos, figuras brasões, minúncias ornamentais, tudo aqui é 

genuinamente nosso, o que os nossos olhos maravilhados se 

tinham habituado a ver jorrar do solo nacional em esplendidos 

jactos architetonicos; o que nossos ouvidos tinham ido escutando, 

em alternativas de enlevo e assombro, através das ingénuas 

narrativas de nossas Mães; o que nossa mente se acostumara a 

beber nas horas silenciosas da leitura, em que víamos desenrolar-

se fértil em surpresas, a tela da tradição. O ESTILO é aquela fusão 

harmônica e deslumbrante de Oriente e Occidente, a que o nome 

do Rei Venturoso, com tanta oportunidade, rubricou, como para 

explicar as alusões históricas, o exotismo dos novos mundos e a 

syntese de arte, através do tempo e do espaço realizada por aqelle 

pequenino povo, que pela epopéa das descobertas fixou balisas 

prohibitivas no espaço. Este reflexo de universalidade é o que meu 

olhar descobre na alliança, a primeira vista, hibrida, da architetura 

manuelina, que em alguns, num preciptado pessimismo, 

alcunharam de cháos, anarchia e insubordinação ás regras 

clássicas1098. 

 

 A arquitetura Manuelina também traduzia o dualismo expressivo do “Portugal 

d’aquém e d’além mar”. O estilo e a ornamentação falavam da pátria portuguesa e aquele 

monumento que se inaugurava na Bahia, disse o pe. Cabral, “esta voz da Pátria, a um 

tempo sollene porque é soberana e carinhosa é maternal, vibra inconfundível aos ouvidos 

                                                           
1097 Ibidem. 
1098 Ibidem. 
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portugueses”1099. Todos os detalhes foram esmiuçados em seu discurso, porque aquele 

monumento vinha “mitigar-nos a saudade, implantando triunfalmente um retalho da 

Pátria em plena Bahia, e consagrando cá longe a elegância do estilo nacional com a 

mais estética fachada desta Cidade de Salvador”. Todos os elementos (brasões, bustos, 

estátuas), imprimiam o patriotismo português1100. 

 
Figura 38 - Edifício do Gabinete Português de Leitura da Bahia. Fonte: 

https://www.facebook.com/gabineteportugues/ 

 

  Por fim o padre Cabral falou sobre a “Fé” e convidou aos presentes a pousarem 

os seus olhos sobre o vitral onde “luminosa policromia, se há de conservar no Gabinete a 

memória sagrada da SEGUNDA MISSA DO BRASIL”. 

                                                           
1099 Ibidem. 
1100 Ibidem. (Grifos meus). 
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Figura 39 - Vitral. Fonte: fotografia particular. 

 

 Este vitral, disse o padre Cabral, por si só fala toda a história, bastava olhá-lo e 

meditar em silêncio, porque ele por si mesmo falava e dispensava os longos discursos. 

Aclamou que aquela instituição, um centro intelectual, moral e de estética, fez bem em 

não desprezar a Igreja. O GPL-BA ao decidir colocar aquele vitral em lugar de honra, na 

escadaria nobre, demonstrou estar em plena harmonia com Deus, além disso, aquele 

“vitral comemorativo da cena hierática em que, pela Sagrada Eucharistia e pelo sacrifício 
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do Altar, firmaram seu pacto entre as duas nações irmãs, que hoje estreitam aqui mais 

uma vez no abraço de sincero afeto: O BRASIL e PORTUGAL”1101. 

O padre Cabral foi homenageado pelo GPL-BA na comemoração da “Festa da 

Raça”, em 10 de junho 1939, foi lembrado pelo discurso que proferiu no dia da 

inauguração do edifício do GPL-BA: “sim, porque esta casa que é de todos nós, ao ser 

inaugurada, recebeu o baptismo a palavra brilhante e patriótica do padre Cabral, e ressoam 

ainda aos nossos ouvidos as frases lapidares da admirável trilogia ‘Livro, Pátria e Fé’”1102. 

Em três palavras: Apostados nesta casa a diffundir pelo LIVRO 

a verdadeira ilustração, reunidos num sentimento fraternal de são 

PATRIOTISMO, entenderam que só uma idea e um sentimento, 

cuja elevação e universalidade pudessem nobilitar com brasão 

divino a ilustração e a Pátria e abrange-as em seu âmbito 

vastíssimo, seriam digno de rubricar com a mais sublime das 

assignaturas o acto de inauguração do GABINETE 

PORTUGUÊS DE LEITURA; foram pedir, - e ainda bem! – à 

RELIGIÃO. (Pe. Cabral)1103. 

Este monumento que se inaugura e que representa uma vitória 

dos ideais a que servis, todo ele simbólico e evocativo da glórias 

pátrias, é um inegável apelo que, com as letras a que ele se 

dedica, fazeis a esse passado sugestivo para a lição do futuro, 

passado que é o vosso orgulho, entusiasmo dos que estudam, 

inspiração fecunda dos vossos desígnios e móvel alevantado do 

vosso gesto, ao abrirem-se às novas gerações a porta desta casa. 

Disse, sim, que esse passado é o vosso orgulho, mas digo, a 

corrigir-me, do nosso ledo orgulho, porque a vossa história é a 

história de nós outros também1104. 

                                                           
1101 Bahia Illustrada, nº 14. Bahia, março de 1919, s.p.  (HDB) 
1102 Gabinete Português de Leitura da Bahia. Festa da Raça. Bahia 10 de junho de 1939, p. 2. 
1103 Bahia Illustrada, nº 14. Bahia, março de 1919, s.p. (HDB) 
1104 Idem. p. 6. 
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Figura 40 - Vitral, abaixo busto de D. João. fonte: fotografia particular. 
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A evocação do passado de glória fez parte do discurso de Theodoro Sampaio1105, 

o segundo orador da inauguração do prédio do Gabinete Português de Leitura em 

Salvador, Bahia. As glórias da grande “epopeia do mar”, foram representadas, como se o 

prédio simbolizasse uma caravela fantástica, uma das naus do Vasco da Gama ou do 

Pedro Álvares Cabral, “que uma onda do mar irado houvesse arrojado para a terra”1106 e 

ali se petrificado por inteiro se transformou no monumento que se inaugurava. 

Seguindo a ideia de passado comum, Sampaio se expressou em um discurso que 

percorreu a história contada naquela arquitetura, por ser aquele “monumento, …, uma 

lição de história, que buscou aqui ser revivida”1107, todos os detalhes desde o indumento, 

os mármores, os painéis nas figuras todas, tudo ali contava a história da gente lusa e a 

simbolizava. Logo a frente apresentava os dois heróis da nacionalidade portuguesa: D. 

Henrique, o Príncipe navegador e o genial Luis de Camões. O primeiro a ação, “refletida 

e tenaz que conduz ao sucesso”1108  e o segundo, o ideal “na sua expressão mais 

aprimorada nos versos do poeta”1109. 

                                                           
1105 Theodoro Sampaio, nasceu no antigo distrito de Santo Amaro, Bahia, filho de escrava com um padre 

conforme as pesquisas de Lima (veja-se: LIMA, Arnaldo R. Teodoro Sampaio: sua vida e sua obra. 

Salvador: UFBa, 1981) e a autobiografia (veja-se: PIERSON, Donald. “Brancos e pretos na Bahia”. São 

Paulo: Cia. Editorial Nacional, 1971). Formou-se em engenharia e era exímio desenhista.  Teodoro Sampaio 

era mestiço e por isso teve que enfrentar a discriminação racial ainda no início de sua carreira. Quando 

convidado para participar da Comissão Hidráulica, composta por americanos, sua cor quase impediu na sua 

nomeação, entretanto participando da mesma destacou-se nos trabalhos que realizou sobre o Rio São 

Francisco e a Chapada Diamantina, resultando num livro. Sampaio trabalhou ainda como 1° Engenheiro da 

Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, Engenheiro Sanitário, diretor técnico da Companhia 

cantareira e Chefe da Repartição de Águas e Esgotos, foi também o responsável pela modernização do 

saneamento urbano na Bahia no início do século XX. Realizou diversos estudos sobre os índios brasileiros 

e sua língua, como “O Tupi na Geografia Nacional” (1901). Participou na fundação de Sociedades como o 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, além de ser membro efetivo de outros Institutos espalhados pelo 

Brasil, foi editor do Jornal da Bahia (07/1925). A viver num período de teorias eugenistas, que defendiam 

a noção de atraso científico, progresso, e que o negro fosse inferior ao branco, é que Sampaio se afirma 

enquanto engenheiro/cientista de sucesso e “homem de cor”, comprando a alforria de pelo menos dois de 

seus irmãos. Relatando em seus escritos, momentos igualmente importantes para a História das Ciências 

no Brasil. Sua atuação na sociedade baiana foi também reconhecida pelo Gabinete Português de Leitura, 

que o convidou para ser orador oficial da inauguração do edifício em 1918, juntamente com o padre 

português Cabral. 
1106 SAMPAIO, Theodoro. Discurso pronunciado na Sessão solene de inauguração do novo edifício do 

Gabinete Português de Leitura, nesta cidade de Salvador, a 3 de fevereiro de 1919, p.7.  
1107 Idem. p. 7. 
1108 Idem. p.7, 8. 
1109 Idem. p.7, 8. 
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Figura 41 - Parte da Fachada do Gabinete, com esculturas do Infante D. Henrique e Luiz de Camões. 

Fonte: Fotografia particular. 

Baseando o seu enredo em uma história inspirada pelo passado de grandeza, 

Sampaio descreveu cada um dos tipos que formava o povo português: montanheses, 

ribeirinhos, marujos, pastores, homens do campo e da cidade, do Norte e do Sul, do 

Minho, do Douro, do Alentejo e do Algarve, cada um com seus portes, maneiras e 

estaturas, com seu modo de vestir característicos de onde procediam. Aos pormenores, 

Sampaio descreveu cada um destes tipos e defendeu uma ideia do “português 
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diplomático”, que conquistou seu espaço na América. Após expor o roteiro de conquista, 

salientou que o Brasil só se tornou possível devido o modo como os portugueses o 

constituiu. Sampaio foi contrário a ideia que asseverava ser o atraso do Brasil culpa dos 

portugueses, comparou a adaptação dos mesmos ao clima, em contraste com os 

holandeses. O pensamento de Sampaio se faz presente em Gilberto Freyre, quando este 

defendeu a tendência de miscigenação dos portugueses. Sampaio acreditava que a 

exaltação do passado garantia o progresso do país, visto que “ninguém se eleva com o 

descrédito dos seus antepassados” 1110. Inseriu também em sua construção histórica o 

caldear de raças e enfatizou as contribuições do negro.  

Nesse caldear de raças em que o sangue lusitano tende a 

prevalecer pelo prestígio da tradição, da língua e das crenças, o 

intuitos civilizadores aqui, nesse meio trópico, consegem-se com 

os elementos consoantes harmonicos. Do mestiço do indigena 

veio-nos a expansão territorial, como do descendente do africano 

vieram-nos a riqueza agricola, a mineração do ouro e dos 

diamantes, a força enfim sobre que se assentou o nosso 

progresso, que aos inconsiderados parece tardo e inferior ao de 

outros povos. Esquecem, porém os críticos leves que aqui, neste 

meio torrido, só uma das tres raças em presença estava no seu 

habitat verdadeiro, e essa era a indígena, aliás, a mais atrazada 

das tres. A europeia, a branca, a mais culta, passava pelos duros 

tratos da seleção, impondo-se com a sua faculdade de adaptação 

a um meio aspero, que só com a colaboração do tempo se deixa 

vencer. A outra, a negra, transpantada a força, tinha a demais 

contra si a opressão do captiveiro, que lhe tolhia o 

desenvolvimento physico, como lhe vedava a cultura do espírito, 

condição indispensável da sujeição, lei dominante em toda a 

América (…) o negro oprimido, maquina de trabalho nesta terra 

cálida, que o seu braço enriqueceu, não foi aqui, como algures, 

um veneno social ou um problema ethnologico, que se busque a 

resolver a todo preço; bem, ao contrario disso, o negro é aqui o 

heróe do trabalho, elemento plástico que se afeiçoa, que a 

sociedade não desconhece e não despreza, e a que tres séculos de 

opressão não corromperam. (…)  a sciencia testemunha que esse 

grao de civilização que já atingimos, só com a indole portugueza, 

só com os processos de que se serviu, se tornou possível. (…) 

Rico é deveras o Brasil, meus senhores, como nenhum país no 

mundo o é mais. Não nos iludamos, contudo, ao ponto de nos 

considerarmos a nós mesmo e aos antepassados como incapazes, 

por efeito de um pessimismo que em nada justifica. Temos um 

paiz rico (…) tudo temos, mas precisamos fazer tudo.(…) 

fujamos por igual das generalizações optimistas que nos levam a 

conclusões erroneas e redudam até em nosso desfavor. Digamos, 

                                                           
1110 Ibidem. p. 25. 
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sim, a verdade inteira que vale pela justiça de uma reparação, no 

passado1111. 

 Sampaio descreveu, em um longo discurso que renderam 34 páginas, as 

características do povo brasileiro, contemplando também o Nordeste brasileiro e as 

dificuldades dos sertões. Encerrou por afirmar ter orgulho dos antepassados que 

formaram o Brasil, pois eles venceram a própria natureza e honraram as tradições de sua 

“raça”. Sampaio, ao mesmo tempo em que deixou claro sua consideração pela herança 

portuguesa, justificou a presença das demais etnias; todas necessárias à composição do 

progresso da nova nação; todas presentes nas dificuldades e resistências enfrentadas para 

fazer nascer e crescer a nação brasileira. 

Theodoro Sampaio foi além do padre Cabral na sua leitura do novo edifício, 

porque viu nele o resultado do trabalho e presença dos negros e indígenas, ainda que a 

este último tenha atribuído menor peso de contribuição, naquele discurso. Convocou 

todos a olharem para o passado de lutas e superações, com a confiança e a certeza de que 

oriundos de uma mesma “raça”, partícipes de um passado comum que a todos honrava, 

seguirem naquela “caravella do ideal, mais soberba do que aquelas que tantas vezes 

triumpharam os companheiros do Gama e do Cabral, arrojemo-nos aos mares futuro, prôa 

à glória, velas pandas «aos sabios ventos do destino»”1112. A ideia que remetia a caravela 

foi associada por ele a arquitetura do novo edifício do Gabinete Português de Leitura da 

Bahia, ao dizer sobre o mesmo: 

Parece uma caravella phantastica, uma daquelas naus da armada 

do Gama ou do Cabral, que uma onda do mar irado houvesse 

arrojado para a terra, aqui se petrificou por inteiro, na cordoalha, 

nas amuradas, nos cabos, velas e mastaréos e que essa nau de 

quatro séculos se transmudou neste monumento, traducção 

fidelissíma do vosso pensamento1113. 

 E foi a olhar para aquela caravela que ele viu toda uma história de glórias, mas 

também considerou nela a presença das outras etnias, além da capacidade de adaptação 

dos portugueses, “porque pode fundir o seu sangue com o de outras raças e venceu”1114. 

                                                           
1111 SAMPAIO, Theodoro. 1919, pp. 26-29. 
1112 Idem, p. 34. 
1113 SAMPAIO, Theodoro, 1919, p. 7. 
1114 Idem, p. 25. 
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5.8. Algumas considerações. 

 Pensar a história do Gabinete Português de Leitura da Bahia, considerando a 

conjuntura em que o mesmo foi criado até a construção do seu edifício na Praça da 

Piedade, levou-me novamente ao Chafariz da Cabocla na praça da Piedade. Pois, como 

dois monumentos representativos de vitórias que se “excluíam” poderiam ocupar o 

mesmo espaço? 

De um lado estava o Chafariz da Cabocla, o qual foi esquecido pelos estudiosos 

que trabalharam com o tema do Dois de Julho, talvez porque de fato o mesmo pouco ou 

nenhum impacto tenha causado nos festejos do Dois de Julho. Afinal, a repercussão da 

sua inauguração não foi noticiada pela imprensa que divulgou aos detalhes o Dois de 

Julho de 1856. Os jornais que descreveram os festejos falaram da formação dos batalhões 

patrióticos na praça da Piedade e destacaram que aquela praça foi ocupada por uma grande 

quantidade de populares, porém não se referiram a alegada inauguração do chafariz da 

Cabocla anunciada numa nota jornalística. Apesar disso, é fato comprovado que o 

Chafariz da Cabocla foi mantido na praça da Piedade até a década de 1910, pois apareceu 

em uma imagem de postal Catilina, com data posterior a 1916, ainda no largo da praça da 

Piedade. Não consegui chegar a data exata da transferência do Chafariz, apesar de que 

em 15 de março de 1915, em uma conferência ocorrida entre Julio Brandão e uma 

comissão de diretores da Associação dos Empregados do Comércio, Brandão sugeriu que 

a estátua do chanceler Barão do Rio Branco fosse colocada no jardim da Piedade, “onde 

se acha atualmente o chafariz, que já deu água em outras eras”1115. E pelo que consta, a 

pedra da estátua do barão do Rio Branco foi assentada no ponto onde existia a igreja de 

São Pedro1116. 

Também na frente daquela praça se elevou o prédio do Gabinete Português de 

Leitura, composto por uma arquitetura que foi comparada a um monumento em formato 

de caravela, representativa da conquista e da glória portuguesa. 

Ambos, o edifício do GPL-BA e o Chafariz da Cabocla, eram símbolos que 

alimentavam do passado a sua grandeza, em glórias que eram excludentes uma da outra. 

Considerando-se os simbolismos de cada um dos monumentos: o chafariz, que 

apresentava em seu topo a imagem de uma Cabocla a esmagar a serpente, selava a derrota 

                                                           
1115 A Notícia, nº 146. Bahia, 16 de março de 1915, p. 1. (HDB) 
1116 A Notícia, nº 284. Bahia, 2 de setembro de 1915, p. 1.  O periódico Bahia Illustrada, nº 16, 1919. 

anunciou o dia 20 de abril como o dia da inauguração do desta estátua.  (HDB) 
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de Portugal e o fim de uma era de colonização na Bahia e, consequentemente, atrelava a 

identidade do imigrante português a colonização. Por outro lado, o edifício do GPL-BA, 

ao trazer de volta as imagens de Camões e Afonso D. Henrique como símbolos da 

conquista, ainda que esta fosse apresentada como extensiva e/ou pertencentes também 

aos baianos/brasileiros, reconstruía discurso(s) que exaltavam o ato de colonizar e 

revisitava o passado colonial, resgatando dele um “novo” significado do “ser português”. 

Pode-se dizer que nesse sentido, não ocorreu uma ruptura do “ser português” e sim um 

(re)significar, o qual foi expresso através da arquitetura do GPL-BA. Discursos antigos 

com funções novas/renovadas, permanências discursivas e significados reelaborados. 

Independentemente de como tenha ocorrido o processo e/ou a decisão de retirada 

do Chafariz da Cabocla da praça da Piedade, local em que foi erguido o edifício do 

Gabinete Português de Leitura, não se pode negar que devido ao simbolismo de ambos, 

não caberiam naquele mesmo lugar monumentos que se anulassem um ao outro. Diante 

os variados discursos, na Bahia, a (re)significação da identidade portuguesa resultou do 

uso dos simbolismos constituídos não apenas pelos discursos e comemorações, mas 

também pela utilização simbólica de uma arquitetura que se traduziu num “Edifício-

Monumento” que se contrapôs ao “Monumento da Independência”, o qual foi 

representado pelo Chafariz da Cabocla, pelo Monumento erguido na Praça Dois de Julho 

e pelas estátuas ambulantes do Caboclo e da Cabocla que faziam parte dos cortejos nos 

festejos do Dois de Julho, mais do que em Pernambuco os monumentos tiveram uma lugar 

especial na  reconstrução dos discursos que (re)significaram o “ser português” na Bahia. 
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Considerações finais 

Senhores da Sociedade Patriótica Dois de Julho, - Em nome do 

Gabinete Português de Leitura, cabe-me a honra de felicitar-vos 

no dia da vossa festa.  

A Associação de que sou órgão, professa sinceros sentimentos de 

adesão às nobres ideias, aos grandes cometimentos levados a 

efeito pelo amor da pátria, por esse zelo inquebrantável, inato 

com almas generosas, que não descuram de pugnar pela maior 

honra e gloriado torrão natal.  

E o Gabinete Português de Leitura, como a Sociedade Patriótica 

Dois de Julho, provém desse nobre sentimento que se chama 

patriotismo1117. 
 

O guarda-livros Veríssimo Ferreira Chaves Junior foi escolhido para representar 

o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, GPL-PE, na celebração da data de maior 

importância para os baianos residentes em Pernambuco, o dia de sua independência, ou 

seja, dia de celebração da derrota dos portugueses, o 2 de julho de 1823. Diante de tal 

circunstância Chaves Junior num interessante discurso de felicitação, sem reconhecer o 

simbolismo do caboclo1118, se apropriou da linguagem patriótica do Dois de Julho e 

igualou a grandeza daquele evento a grandeza do GPL-PE. Apresentou-se solidário 

àquela vitória dos baianos e os considerou merecedores e herdeiros dos heróis de Pirajá. 

Enfatizou que os verdadeiros amigos ao ter conhecimento daquela vitória não poderiam 

omitirem-se em soltar um brado de entusiasmo, pois “todos os homens são devedores a 

terra que os viu nascer”. Os baianos com aquele ato pagavam, de uma forma sublime, 

uma dívida sagrada com a sua devoção à pátria que Deus lhes destinara. Assim, o orador 

ao justificar a festa não exaltou a derrota dos portugueses, mas sim o patriotismo que estes 

também vivenciavam por sua pátria, derrotada pelos baianos.      

Dessa forma, ele fez uso do “nobre sentimento” patriótico para se aproximar 

daquelas celebrações, sem mexer em antigas feridas que muitas vezes desencadearam 

agressões físicas e/ou discursivas de teores lusófobos. O significado do patriotismo, nesse 

caso, correspondia às expectativas de brasileiros e portugueses e foi através dele que 

Chaves Junior legitimou a associação que representava. 

Das negociações identitárias foram estabelecidas as fronteiras delimitadoras do 

grupo étnico português na Bahia e em Pernambuco, apesar de em ambas as províncias as 

histórias dos Gabinetes Portugueses de Leitura diferirem, em determinadas ocasiões e 

                                                           
1117 Jornal do Recife, nº 163. Recife, 20 de julho de 1869, p. 2. (HDB) 
1118 A imagem de um caboclo (o brasileiro) que esmagava uma serpente (Portugal). 
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representações, verificou-se que ambas se enquadraram na perspectiva da reconstrução 

dos discursos sobre a identidade étnica portuguesa, que ao mesmo tempo que visava um 

descolamento da interpretação negativa da colonização, buscou (re)significar  a ideia da 

colonização no Brasil positivamente, ou seja, não se negou a colonização, mas sim os 

seus efeitos negativos. 

Em Pernambuco houve uma preocupação inicial de se apresentar a comunidade 

portuguesa como elemento útil àquela sociedade e o exemplo da sua utilidade se 

materializava no GPL-PE, a primeira associação portuguesa em Pernambuco. Uma 

instituição de caráter civilizador, construída sobre um discurso baseado nos ideais da 

fraternidade, que se estendeu pelo século XIX e se apresentou no Tricentenário de 

Camões, em 1880, como um objeto de negociação identitária que buscou apaziguar 

ânimos, afirmar a utilidade dos portugueses à pátria brasileira e reafirmar os valores que 

(re)significavam a identidade étnica dos portugueses em Pernambuco. É certo que o 

evento se deu em meio as divergências, mas estas são típicas dos grupos étnicos. Assim, 

o GPL-PE unificou um discurso representativo do grupo étnico português na sociedade e 

elencou os elementos de inclusão e exclusão para o pertencimento ao grupo, ao mesmo 

tempo que abriu espaço aos brasileiros que partilhavam do mesmo discurso que 

propagavam, mas isso não significou a negação de sua identidade e sim a demarcação de 

fronteiras dinâmicas. 

Na Bahia, o Gabinete Português de Leitura, GPL-BA, não foi a primeira 

instituição portuguesa a ser criada e, diferentemente de Pernambuco, a instituição não 

assumiu a lideranças de todos, ou quase todos, os eventos relacionados com a comunidade 

portuguesa. Entretanto, também foi significativa a participação deste Gabinete na 

reconstrução dos discursos que (re)significaram a imagem do imigrante português 

naquela província. A conjuntura baiana, levou a que a evocação das memórias pelo GPL-

BA fosse o ponto forte a ser negociado. A celebração da associação, por exemplo, 

inicialmente foi realizada na data do aniversário do monarca português, diferente de 

Pernambuco que celebrava o aniversário do GPL-PE no dia da instalação da sua 

biblioteca. Estas opções, a meu ver, justificam-se pelos aspectos conjunturais de ambas 

as províncias: em Pernambuco os movimentos de cunho antilusitanos foram mais 

explícitos e, por isso, o GPL-PE assumiu a conotação de justificativa da presença dos 

portugueses, os quais não eram exploradores, mas civilizadores, o Gabinete de Leitura 

confirmava esse ideal civilizador. Em 1922, por exemplo, em uma “Correspondência de 

Portugal”, publicada pela A Província, era exaltado tanto o Real Hospital Português de 
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Beneficência, quanto o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, o autor da 

correspondência dizia que apesar de distante “dessa manifestação associativa da nossa 

coletividade”, não se tornou indiferente ao movimento expressivo de “rigoroso 

patriotismo que longe da pátria se afirma[va] de modo positivo” e, assim, um realçava a 

beleza do outro e os dois completavam-se, unindo a caridade com a instrução. A constante 

repulsa e acusações contra os portugueses estimularam discursos amparados na utilidade 

civilizadora da instituição em Pernambuco. 

Já na Bahia, a ênfase facultada as datas relacionadas com a monarquia, contrastava 

com a celebração do Dois de Julho. Distinta de Pernambuco, em que se viram vários 

episódios de manifestações de teor antilusitano (1817,1824, 1831, 1842-1849, 1866, 

1872, 1931), a Bahia convivia ano após ano com a celebração da derrota dos portugueses, 

simbolizado pela serpente esmagada pelo caboclo (baiano), no 2 de julho. Nesse aspecto, 

os conflitos apesar de não serem tão definidos como em Pernambuco, estavam lá 

permanentemente, o que leva a supor que derivou disso a escolha de se festejar o 

aniversário do GPL-BA numa data que se referisse a maior autoridade da pátria 

portuguesa: o Monarca. Considere-se também que a presença dos partidários 

monarquistas na Bahia era grande.  

Compreendeu-se que a celebração de maior impacto na Bahia foi a do Centenário 

de Vasco da Gama, muito mais que em Pernambuco, porque aquele centenário refletia a 

grandeza de uma conquista que se contrapunha ao Dois de Julho, data que celebrava a 

expulsão dos conquistadores. Nesse centenário, os brasileiros/baianos foram convidados 

a tomarem parte, também, do resultado das conquistas, um discurso intencional, no 

sentido de levar os baianos a reconhecerem a importância das “conquistas”. Como 

salienta Diego Villar, “os grupos étnicos reinventam-se”1119, mas há de se considerar que 

ao se reinventarem eles os fazem “com base em condições transmitidas, institucionais, 

tradicionais, que podem ser variáveis, mas que existem e se impõem às dinâmicas de 

pertencimento étnico”1120. 

Outro aspecto que contribuiu para a (re)significação da identidade do português 

em Pernambuco e na Bahia foi a arquitetura do prédio de ambos os Gabinetes, cada qual 

a materializar o ideal representativo de cada instituição. Em Pernambuco não se seguiu o 

padrão da arquitetura manuelina, apenas se apresentou elementos desta arquitetura, o 

                                                           
1119 VILLAR, Diego. Uma abordagem crítica do conceito de “etnicidade” na obra de Fredrik Barth. In. 

Mana. Rio de Janeiro, abril 2004, vol. 10, nº1, pp. 165-192, p.185. 
1120 Idem. 
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prédio seguiu o padrão eclético, mas foi exposto como o símbolo da “raça lusa”, almejado 

desde a década de 1880. Na Bahia, a ideia de reformulação do significado da colonização 

se projetou na arquitetura neomanuelina, traduzida como uma grande caravela, numa 

evocação clara à memória das grandes navegações e às conquistas portuguesas. E o prédio 

foi erguido naquela praça em que, até início do século XX, esteve o chafariz da cabocla, 

em homenagem ao Dois de Julho. 

Diferenças à parte, ambos os prédios se constituíram em edifícios-monumentos e 

fecharam o ciclo em torno da formalização de uma identidade que neles se 

materializavam. 

E aqueles que depois de nós vierem 

veja o quanto se trabalhou por seu respeito; 

porque eles para os outros assim sejam1121. 

 

Este estudo confirmou a hipótese inicial, mas verificou diferenças interessantes na 

constituição da identidade étnica da comunidade portuguesa em ambas as 

províncias/estados, contudo, percebeu-se que por ser uma época de formação da 

identidade nacional brasileira, na qual as contestações ao ex-colono se fez presente em 

todo o Brasil, apesar do grau de objeções ocorrerem em gradações diferentes, as intenções 

encontraram-se e, adequadas a seus contextos, selaram seus discursos na arquitetura de 

evocação a pátria portuguesa. Ao se falar dos portugueses neste estudo, falou-se de 

identidades no plural, pois a presença do imigrante português no Brasil não pode ser 

delineada dentro de uma única perspectiva, suas histórias revelam que, mesmo com 

objetivos diferentes, o que definiu o pertencimento foi o coração ou o pensamento voltado 

para a sua pátria; através do resgate histórico da “grandeza” de sua origem, a qual gerava 

o sentimento de vaidade da pertença étnica. No contexto estudado destacaram-se: 1. 

Organização associativa; 2. Disputas de status e conflitos identitários; 3. Reafirmação de 

valores e (re)significação de identidades; 4.  Reconstrução do discurso sobre a 

superioridade entre as “raças”, embasado no ideal da irmandade e do “civilizador ideal”; 

5. Negociação e delimitação de fronteiras identitárias dinâmicas. 

Assim, a proposição levantada, que se baseou na hipótese de serem os Gabinetes 

Portugueses de Leitura, instrumentos importantes na reconstrução dos discursos que 

(re)significaram a identidade portuguesa em Pernambuco e na Bahia, confirmou-se nas 

discussões expostas por este estudo e assim compreendeu-se que ambas as instituições, 

                                                           
1121 Diario de Pernambuco, nº 194. Recife, 26 de agosto de 1863, p. 2. (HDB) 
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ao definirem o modelo de português revisitaram as memórias do passado de Portugal e 

dele usaram aqueles elementos que, ao mesmo tempo que serviam para a proteção da 

comunidade portuguesa, a justificação histórica da conquista e o status adquirido na ex-

colônia, resgatou daquele passado, renegado pelos nacionais, os elementos que 

reafirmavam os valores pátrios extensivos a ex-colônia, de onde se deduzia que a glória 

de Portugal  poderia ser desfrutada pelos brasileiros, seus filhos, pois descendiam da 

“raça” lusitana, baseado nessa lógica se negociou uma identidade étnica portuguesa. 

Obviamente que esta negociação era dinâmica e situacional, mas foi através da 

negociação que se constituíram as fronteiras identitárias definidoras do grupo étnico 

português em ambas as províncias estudadas. 
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Anexo 1 

Lista dos Sócios Fundadores do Gabinete Português de Leitura 

Revista Polyantheia Commemorativa do Gabinete Português de Leitura, 1901. 

BPECB, Setor de Obras Raras. 

 

Sócio Fundador  

Dr. João Vicente Martins 

Primeira Diretoria (3.11.1850/20.7.1851) 

Joaquim Baptista Moreira, Presidente 

Manoel Ignacio Pinheiro Junior, Vice-

presidente. 

Miguel José Alves, 1º secretário.  

João Querino Aguiar, 2º secretário.  

Francisco João de Barros tesoureiro. 

Segunda Diretoria  

Joaquim Baptista Moreira, presidente. 

Miguel José Alves, vice-presidente. 

João Querino de Aguilar, 1º secretário 

Manoel Joaquim da Rocha, 2º secretário. 

Francisco Guedes d’Araujo, tesoureiro. 

Sócios Instaladores 

Arnaldo Alberto Rodrigues 

Angelino José dos Santos Andrade 

Arthur de Almeida Mendonça 

Alfredo José Antunes Guimarães 

Augusto Ferreira Pinto 

Antonio José Moreira Fonte  

Antonio Joaquim de Freitas Guimarães 

Antonio da Costa Ferreira de Estrella 

Antonio Gonçalves d’Oliveira 

Antonio José Coimbra Guimarães  

Antonio de Azevedo Villarouco 

Antonio José Vieira d’Araujo 

Antonio Prieto 

Antonio José Pedro Gonçalves 

Antonio de Almeida Gomes  

Antonio da Silva Guerra 

Antonio Jose Fernandes de Castro  

Commendador Bernadino Gomes de 

Carvalho 

Bento Candido de Moraes  

Bento José Cordeiro Lima 

Francisco Moreira Pinto Barboza 

Francisco Antonio d’Andrade 

Francisco José Lopes  

Francisco José Tinoco de Souza 

Francisco João de Barros 

Guilherme A. Roiz Sette 

Henrique M. Pereira de Magalhães 

Jacinto José de Medeiros Correia 

Joaquim c. de Rezende Rego 

Joaquim M. da Cruz Correia 

Joaquim da Silva Castro  

Joaquim Monteiro da Cruz 

Joaquim Baptista Moreira 

Joaquim Ferreira da Silva 

Manoel Almeida Lopes 

Manoel Ferreira da Silva 

Manoel Antonio Flores 

Manoel I. Pinheiro Junior 

Manoel P. Figueiredo Tondella 

Marcellino José Gonçalves de fonte 

Paulo José de Araújo  

Narciso Maria Carneiro 

Manoel Francisco da Silva Novaes  

Manoel Caetano Soares  

Manoel Francisco Moreira Maia 
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Manoel Teixeira BastosJoaquim Jose da 

Cunha Ozório 

João José Roiz Mendes 

João de Freitas Pinto e Souza 

João dos Santos F. de Souza 

João José da Costas Santos 

João Quirino de Aguiar 

João Carlos Bastos d’Oliveira 

José Joaquim da Silva Gomes 

José Joaquim da Cunha 

José Joaquim de Farla Machado 

José Moreira Lopes 

José Alves da Silva Guimarães  

José Antonio A. de Miranda Guimarães 

José Baptista Braga  

José F. dos Santos Porto 

Lino Ferreira Pinto 

Manoel Luiz Gonçalves Ferreira 

Manoel Joaquim da Rocha 

Manoel da Silva Nogueira 
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Anexo 2 

SÓCIOS FUNDADORES PRESENTES NA PRIMEIRA SESSÃO DE INSTALAÇÃO 

DO GPLBA, 02.03.1863 

1. Manoel Joaquim Rodrigues (Socio-fundador) 

2. Manoel Joaquim M. Braga 

3. Miguel Gomes da Costa 

4. José Francisco  

5. Arthur Caetano da Silva 

6. Bernadino José Ferreira Rodrigues 

7. Luiz Gomes da Cruz 

8. Domigos Gomes da Cruz 

9. José Antonio Gomes da Cruz 

10. Ignacio Alves de Siabra 

11. Bernadino da Costa Rodrigues Vianna 

12. Custodio José Marques Braga 

13. José Joaquim Gonçalves 

14. J. Ferreira Mendes 

15. Manuel Ribº G. Bastos 

16. Pedro Fonseca Pinto 

17. Victorino Antonio da Costa 

18. José Francisco Martins 
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TERMO DE INSTALAÇÃO DO GPL- BA E ATAS DA 1ª e 2ª ASSEMBLEIA DA 1ª DIRETORIA
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Anexo 3 

 

Programação do 2 de Julho 2017 

DIA 30/06 (sexta-feira) 

07:30 – Saída do Fogo Simbólico da Cidade 

de Cachoeira, passando pelas cidades de 

Saubara, Santo 

Amaro da Purificação, São Francisco do 

Conde, Candeias, Simões Filho, com destino 

ao bairro de Pirajá 

em Salvador, conduzido pelos Soldados do 

Exercito e Atletas Baianos 

DIA 1º/07 (sábado) 

Turno Matutino 

09:00 – Celebração do TE DEUM na Igreja 

de São Pedro dos Clérigos (Terreiro de 

Jesus) e homenagem 

à historiadora Consuelo Pondé de Sena 

Turno Vespertino 

16:00 – Chegada do Fogo Simbólico – Largo 

de Pirajá 

 Acendimento da Pira 

Hasteamento das Bandeiras por 

Autoridades, com a execução do Hino 

Nacional pela Banda de 

Música da Policia Militar do Estado da 

Bahia 

Brasil – prefeito Antônio Carlos Peixoto 

de Magalhães Neto 

Bahia – General de Divisão Joarez Alves 

Pereira Júnior 

 Salvador – prefeito de Simões Filho 

Diógenes Tolentino de Oliveira 

Colocação de Flores no túmulo do General 

Labatut, pelo prefeito de Salvador e demais 

autoridades 

17:00 – Encerramento da Solenidade. 

DIA 02/07 (domingo) 

Turno Matutino 

06:00 – Alvorada com queima de fogos no 

Largo da Lapinha 

08:00 – Organização do Cortejo Cívico 

09:00 – Hasteamento das bandeiras por 

autoridades, com a execução do Hino 

Nacional pela Banda de 

Música da Marinha do Brasil 

 Brasil – governdor Rui Costa 

 Bahia – deputado Estadual Ângelo Coronel 

– Presidente da Assembleia Legislativa da 

Bahia. 

Salvador – prefeito  Antônio Carlos Peixoto 

de Magalhães Neto 

 IGHBA – Eduardo Morais de Castro – 

Presidente do Instituto Geográfico e 

Histórico 

da Bahia 
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 Colocação de flores, pelas autoridades, no 

monumento ao General Labatut pelo 

governador, 

prefeito, presidente da Assembleia, 

presidente da Câmara de Vereadores de 

Salvador e 

comandantes militares 

 Entrega dos carros emblemáticos – 

Discurso do presidente do IGHBA 

Execução do Hino ao 2 de Julho pela Banda 

de Música da Marinha do Brasil 

09:30 – Início do Cortejo Cívico 

 Homenagem aos heróis da Independência: 

breve parada em frente ao Convento da 

Soledade 

 Homenagem da Ordem Terceira do Carmo: 

breve parada em frente à Ordem, para 

pronunciamento de um membro da 

Instituição 

 Homenagem da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos: breve parada 

em frente à 

Igreja 

11:30 – Recolhimento dos Carros 

Emblemáticos dos caboclos nos 

caramanchões da Praça Thomé de 

Souza. 

Turno Vespertino 

14:00 – Organização do Cortejo Cívico 

15:00 – Cerimônia Cívica no 2º Distrito 

Naval 

15:00 – Início do Cortejo Cívico 

 Homenagem à historiadora Consuelo Pondé 

de Sena: breve parada em frente ao Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia 

17:00 – Previsão de chegada dos Carros 

Emblemáticos e das Autoridades ao Campo 

Grande. 

Campo Grande 

 Hasteamento das bandeiras por Autoridades 

Execução do Hino Nacional pelas bandas de 

música da Marinha, Exército, Aeronáutica, 

Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar 

 Brasil – governador Rui Costa 

 Bahia – presidente da Assembleia 

Legislativa da 

Bahia Ângelo Coronel 

 Salvador – prefeito  Antônio Carlos Peixoto 

de Magalhães Neto -de Salvador 

 Colocação de coroas de flores no 

Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades 

presentes 

 Execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da 

PM/Ba com acompanhamento da Banda de 

Música 

Maestro Wanderley da Polícia Militar da 

Bahia 

 Acendimento da Pira do Fogo Simbólico 

Pelo atleta Cabo PM/Ba José Francisco 

Cajaiba Rodrigues 

 Execução do Hino Nacional pelas Bandas 

de Música da Marinha, Exército, 

Aeronáutica, Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar 
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Programação Cultural 

DIA 02/07 (domingo) 

Local: Campo Grande 

Das 17:30 às 21:30 – XXV Encontro de 

Filarmônicas – Regência: Maestro Fred 

Dantas 

DIA 03/07 (segunda-feira) 

Local: Campo Grande 

Das 18:00 às 21:30 – Baile da Independência 

– com a Orquestra do Maestro Fred Dantas. 

DIA 04/07 (terça- feira) 

Local: Espaço Cultural da Barroquinha 

18:00h – Patrimônio É… 2 de Julho: 

Símbolos da Independência&quot; (Roda de 

Conversa) 

DIA 05/07 (quarta-feira) 

Trajeto: Campo Grande – Lapinha 

18:30h – Retorno dos Carros Emblemáticos 

(“Volta da Cabocla”). Participação da 

Orquestra do Maestro 

Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos 

Culturais. 

 


