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Resumo: 

 

Esta dissertação pretende examinar a presença dos ingleses na cidade de Niterói e as 

instituições por eles fundadas a partir do clube “Rio Yatch Club Sailing” ao longo do período 

do “Estado Novo”. Através da metodologia qualitativa, isto é, análise de documentos primários 

como os certificados de casamento da Igreja Anglicana, as atas de reuniões e revistas náuticas 

produzidas entre os anos de 1920 e 1940, e da leitura de sociólogos como Gilberto Freyre e 

Stuart Hall, buscamos apreender como a vela promovida pelo clube em questão reforçou os 

laços com a pátria destes sujeitos e, subsequentemente, qual era a natureza da relação 

estabelecida com os brasileiros dentro deste contexto. 
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Abstract:  

 

This dissertation intends to analyze the presence of Englishmen in the city of Niterói 

and the institutions founded by them through the “Rio Yacht Club Sailing” during the historical 

period known as “Estado Novo”. Through the use of qualitative research, that is, the analysis 

of primary sources such as the register of marriages of the Anglican Church, the minutes of 

reunions and the sailing magazines produced between the years of 1920 and 1940, alongside 

the lecture of sociologists as Gilberto Freyre and Stuart Hall, we intend to apprehend how the 

sailing promoted by the said club reinforced the attachment towards the homeland of these 

English folk and, subsequently, what was the nature of the relationship established with the 

Brazilains within this context. 

 

Key-Words: Sailing. Sports. Immigration. Mobility. English. Niterói. 
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INTRODUÇÃO. 

 
O alvorecer de uma pesquisa...  

Esta pesquisa teve início no ano de 2012, quando ainda cursava a disciplina “Teorias 

Antropológicas Contemporâneas” no decorrer do bacharelado em sociologia pela Universidade 

Federal Fluminense, no campus de Gragoatá. Na ocasião, a professora Camila Ams propôs 

como avaliação uma pesquisa antropológica de tema livre segundo as discussões feitas em sala 

de aula, por isso prontamente optei pela religião. E tendo em vista minha curiosidade quanto à 

história e os hábitos britânicos (dentre eles, o celebrado chá das cinco), me deparei intrigada 

quanto à existência de uma igreja anglicana situada em Niterói. Como moro nesta cidade desde 

criança, me surpreendi que, mesmo frequentando o campo de São Bento, nunca havia notado a 

Igreja de pedras localizada na rua Otávio Carneiro, nº 144. 

Ao lado de uma amiga e colega de turma, fomos investigar esta igreja “inglesa”. Como 

ao mesmo tempo estudava, em disciplina optativa, a reforma protestante, fiquei bastante 

contente em poder reunir elementos sócio-históricos que embasassem a pesquisa antropológica. 

Como resultado, fiquei ainda mais encantada por aquela igreja e, motivada pelo interesse 

nascente, me propus a conhecer mais seus ritos e sua crença.  

No mesmo ano de 2012, tive a oportunidade de viajar à Londres, Inglaterra, e tendo em 

mente a investigação empírica, conheci (ainda que lamentavelmente tenha sido muito rápida a 

visitação) a Abadia de Westminster. Assisti ao culto inglês e pude trazer de volta comigo como 

lembrança um panfleto que continha as canções, os salmos e as preces daquele dia.  

Recordo-me de ter me atentado para as vestes do pastor, que se assemelhavam às do 

padre católico: sua batina, preta com um colarinho branco, cobria todo o corpo. Era 

acompanhado de um corpo clérigo, mas aquela missa, termo também utilizado pelos anglicanos 

segundo constatei, voltava-se mais para os turistas do que os crentes em si. 

No meu retorno ao Brasil, não muito tempo mais tarde, fui motivada a procurar assistir 

um culto anglicano para comparação. Mas, por motivos de estudos, não consegui acompanhar 

e o trabalho para a disciplina, embora centrado na prática, focou na teoria. Contudo, uma vez 

aprovada na matéria, não voltei ao tema até 2014. 

Ao longo do bacharelado, me deparei inicialmente com a dúvida sobre qual campo da 

sociologia deveria prosseguir, fosse para a religião ou a imigração, mas terminei por 

permanecer em ambos. No ano de 2014, fiz parte de um grupo de pesquisa liderado pelo 

professor Marcelo Mello sobre imigrantes chineses. Foi quando começamos a conversar sobre 

o congresso de Sociologia e Direito que seria realizado em Vila Velha, Espírito Santo, em 
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outubro. Ao comentar meu estudo sobre a Igreja Anglicana em Niterói com este professor, ele 

logo se interessou pelo tema e disse que, fazendo adequações sob o ponto de vista sociológico 

para apresentar no congresso, poderia desenvolvê-lo até mesmo em uma monografia e se 

ofereceu para me orientar. Todavia, à época hesitava porque tinha em mente me aprofundar no 

estudo das mulheres na religião.  

Não foi se não após o mencionado congresso que me ocorreu que houve um tempo em 

que os ingleses se estabeleceram em Niterói e tentaram criar uma colônia aqui. Lugares como 

o “Rio Cricket” e o “Rio Yatch Club Sailing” prontamente surgiram em minha pesquisa para a 

monografia como locais onde eu poderia fazer um estudo da sociabilidade inglesa. Conforme 

abandonava o tema original da monografia para me aprofundar naquele que seria apenas um 

dos trabalhos de disciplina na graduação, o trabalho de campo me trouxe experiências 

interessantes. 

 Sem dúvida, o conhecimento proporcionado pela monografia no bacharelado em 

sociologia em conjunto com aquilo que adquiri no curso da licenciatura em ciências sociais 

formaram a base que me levou ao mestrado. Desta maneira, a relevância desta pesquisa se 

apresenta na riqueza encontrada nos documentos primários que, embora escritos na língua 

nativa daqueles sujeitos históricos, dialogam bastante com a bagagem aqui previamente 

explorada. Em outras palavras, constato como espaços sociais, tais quais clubes como “Rio 

Cricket” e “Yatch Clube Sailing”, além da própria igreja, foram relevantes para os ingleses que 

na cidade residiram nas primeiras décadas do século XX e os relegaram a esta sociedade da 

qual fazemos partes enquanto cientistas sociais.  

 

Uma sociologia histórica. 

A história não é dissociada da sociologia e vice-versa, portanto o diálogo entre ambas 

possui sua carga de valor não apenas para reforçar a pertinência da interdisciplinaridade, mas 

no resgate do entendimento de uma sociedade passada e que tanto se aprimorou no presente. 

Tal perspectiva se manifestará ao longo deste trabalho por meio de uma análise que contemplará 

as relações sociais em situações e contextos do passado, principalmente através das 

documentações primárias, como se verá mais adiante. Esta sociologia-histórica pode ser 

fundamentada por Weber (2004), Elias (1994), e Marshall (1967) em obras como “A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo”, “O Processo Civilizatório”, e “Cidadania, Classe 

Social e Status”, respectivamente.  

Para esta pesquisa, esta ferramenta de análise admite uma interpretação mais abrangente 

sobre a presença de atores sociais em um contexto no qual o nacionalismo brasileiro crescia 
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assustadoramente como reflexo do ufanismo que eclodiria na 2ª Guerra Mundial. Um 

patriotismo que veria com desconfiança a chegada daqueles que não falavam a língua 

portuguesa. Cabe, portanto, a este tipo de sociologia exercer o papel de resgate do passado para 

iluminar o presente.   

Se a história retrata com mais linearidade os fatos sociais, a sociologia parte de uma 

análise que contempla fatores para além dos eventos ocorridos em determinado tempo e espaço, 

mas o agenciamento daqueles que moldaram, quando não transformaram ou introjetaram estes 

fatos sociais, de um ponto de vista mais social e plural.  

Nem por isso são mutuamente excludentes, ao contrário, são complementares. Marx 

(2011) utiliza-se desta sociologia histórica em “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”. E é 

motivada a “descobrir” a pluralidade de Niterói que esta pesquisa vem contribuir com a 

sociedade fluminense na compreensão de que as complexidades estabelecidas pelas relações 

sociais a marcaram no tempo e espaço. 

 

Definindo um objeto e método de pesquisa. 

Inicialmente, a pesquisa foi direcionada para o campo da religião, concentrando o estudo 

em torno da Igreja Anglicana construída no bairro de Icaraí da cidade fluminense. Todavia, com 

os apontamentos pertinentes tratados na qualificação pelos professores Jair Ramos e Christina 

Vital, tornou-se possível tratar dos ingleses em Niterói por outro viés, encaminhando-se desta 

forma para o clube “Rio Yacht Club Sailing”.  

Situado no bairro de São Francisco, na Estrada Fróes, em Niterói, este clube foi fundado 

em 1914 pelos ingleses que migraram à cidade em conjunto com os alemães com o propósito 

de ter um local onde pudessem velejar. Todavia, com a eclosão da 1ª Guerra Mundial naquele 

ano, a rivalidade histórica se refletiu também entre estes sujeitos, resultando na formação de 

outro clube, o “Iate Clube Brasileiro”, criado, por sua vez, pelos migrantes alemães. 

Em decorrência do pouco tempo para a produção da monografia à época do bacharelado, 

não foi possível aprofundar os aspectos sociológicos que giravam em torno deste clube 

enquanto instituição moldada pelos ingleses. Por isto, no curso do mestrado pude redirecionar 

o projeto de pesquisa a fim de focar no “Sailing”, sobretudo pelas facilidades que o acesso ao 

clube proporcionava, tanto às fontes quanto ao espaço para o trabalho de campo no qual me 

inseri. No entanto, com a eclosão da pandemia do vírus COVID-19, a pesquisa foi afetada de 

igual modo pelas dificuldades da inserção do campo, sofrendo atraso para acessar a 

documentação, uma vez que os clubes e outros locais aos quais acessei posteriormente 

circunscreveram por alguns meses o acesso ao público. 
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Por se tratar de uma agremiação pequena, uma vez que os sócios se conhecem e uma 

boa parte frequenta o clube por conta dos pais e avós que eram membros locais, de quem 

herdaram a associação, o perfil de seus frequentadores era formado sobretudo por uma classe 

abastada de formação intelectualizada (como veremos adiante, a grande parte que veio a Niterói 

foi composta por engenheiros, comerciantes, profissões estas que requeriam grau de 

escolaridade), praticantes de uma modalidade desportiva que, à princípio, era pouco conhecida 

entre os brasileiros no geral: a vela. Este era caracteristicamente o perfil do inglês que iremos 

tratar nos capítulos a serem desvendados nas páginas adiante. 

Minha inserção neste ambiente se sobressaiu não somente porque me apresentei como 

pesquisadora e os propósitos de pesquisar a presença inglesa em Niterói através daquela 

instituição pela prática da vela, mas porque não era sócia e não tinha vínculo com ninguém ali 

dentro. Isto não significou tratamento diferente da parte dos associados ou dos trabalhadores 

locais, muito pelo contrário: receberam-me muito bem e, curiosos, estavam constantemente 

atentos à pesquisa. Foi por ter sido acolhida, tanto pela secretária, sra Monica, quanto pela 

auxiliar também de mesmo nome, que me familiarizei com o espaço, outros funcionários e 

alguns sócios curiosos. Consequentemente, não encontrei nenhum percalço para a pesquisa e o 

acesso às fontes primárias, documentadas e encadernadas. Sua relevância apresentou-se na 

coleta de informações pertinentes para a pesquisa, uma vez que, como soube que aquele era um 

clube pequeno no qual todos se conheciam, eu precisava me ambientar e conquistar a confiança 

dos trabalhadores e até alguns dos sócios curiosos que desejavam saber o que eu estava fazendo. 

Em virtude do eixo sócio-histórico que norteia esta pesquisa, através de uma análise 

documental que engloba os anos de 1920 a meados dos anos 1940, torna-se necessário recorrer 

à metodologia qualitativa. Afinal, segundo a autora Miriam Goldenberg (2004: p. 14), a 

importância se dá ao fato de “na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com 

a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória 

etc.” Como também é significativo fazer uso de “história oral, estudo de caso e fontes diretas” 

para entendermos como os migrantes se adaptaram aos costumes e hábitos locais que diferiam 

dos seus.   

Em suma, utilizar estas técnicas consiste em “compreender a vida do indivíduo dentro 

da própria sociedade em que vive”. (Goldenberg, 2004: p. 21) e levar em conta que “essas 

instituições sociais determinam o peculiar caráter social de nosso meio social. Essas instituições 

sociais consistem de todas as realidades sociais do mundo social, realidades que, em algum 

grau, correspondem às coisas do mundo físico”, conforme afirmava Popper (2004: p. 33). 



5 
 

No que diz respeito à experiência dentro do clube, alguns comentários se fazem 

necessários. Carinhosamente chamado de “Sailing” pelos próprios funcionários, o clube ocupa 

o mesmo terreno desde o ano de sua fundação, ainda que conte com novos acréscimos em sua 

arquitetura como fui informada pela funcionária local. Seu nome era Monica, e o sobrenome 

infelizmente não consegui registrar. Foi sobretudo graças a ela que obtive acesso aos 

documentos primários e quem me auxiliou a me ambientar nos dias em que estive no clube. A 

Sra Monica era uma senhora de faixa etária entre os 45 e 50 anos, de classe média local, que 

atuava como secretaria do “Sailing” há vários anos e era bastante entrosada com os sócios e os 

trabalhadores locais. Normalmente, se responsabilizava por resolver questões internas, algumas 

das quais eram ocasionalmente fora de sua jurisdição. Seu vínculo com o clube estendia-se ao 

profissional, uma vez que ela mencionou ter herdado da família a associação com a agremiação. 

A partir disso, era possível ver os laços estreitos com aquele espaço, sempre contatada pelos 

operários dos barcos ao comandante-presidente, tendo me apresentado a todos, com poucas 

exceções.  

Foi graças a ela que, no primeiro momento, pude constatar o ar familiar que pintava 

aquele ambiente pois muitos são os membros que se conhecem desde a infância, atravessando 

gerações que lá frequentam, embora foi-me informado que não há, entre os sócios presentes, 

descendentes dos fundadores do clube ou de nenhuma família inglesa que ainda frequente 

aquele espaço. Em suma, é um ambiente confortável, porém, ele é consideravelmente menor se 

comparado em termos de estrutura com o “Rio Cricket”. 

Em uma das ocasiões do desenvolver da pesquisa, testemunhei o interesse de um jovem 

casal em se associar ao “Sailing”. Segundo as anotações feitas em meu caderno de campo, para 

se tornar sócio de lá requisitava conhecer outros associados para obter três assinaturas de 

recomendação. O pagamento deveria ser feito em joia, medida antiga e que aparece nos 

documentos históricos, o qual, nas palavras da Sra Monica, era utilizado lá “desde os ingleses”. 

Era preciso expor a intenção do sujeito em se associar ao clube: no caso deste casal, era de seu 

interesse velejar.  

Outro procedimento que observei conservar-se, e que apareceu nas atas das reuniões dos 

anos 30, referia-se ao pagamento da mensalidade de sócios ausentes. Ainda hoje, os sócios 

também pagam determinado valor independentemente da ausência transcorrer a longo ou curto 

período. Logo depois, a Sra Monica me informou que aquele era um clube no qual os ingleses 

visavam passar férias.  

Assim, uma vez familiarizada com os funcionários e alguns sócios do “Sailing”, a Sra 

Monica fez questão de me acompanhar, ainda que discretamente para não suscitar “fofoca” nos 
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membros sêniores da agremiação, a uma sala distante. Reparei que a “fofoca” era uma medição 

de vigilância dos sócios mais antigos sobre o que acontecia internamente no clube, isto é, quem 

chegava e quem saía, o que se fazia, quais alterações se verificavam na condução dos assuntos 

do “Sailing”, dentre outros fatores. 

Atravessamos o pátio, passamos pelo portão que ainda hoje mantém uma placa marcada 

pela companhia “The Leopoldina Railway” e adentramos a “primeira” casa. Aviso ao leitor 

desde já que essa conexão entre o “Sailing” e essas companhias inglesas voltarão ao corpo deste 

trabalho e são fundamentais para ilustrar as relações econômicas entre tais empresas e o clube 

no período estudado. 

A sala para onde fui levada ficava longe da vista comum e se situava no andar de cima 

à despensa da cozinha. Lá encontrava-se lá uma variedade de coisas. Além da secretária que 

me acompanhou ao local, outra que esteve comigo chamava-se Mônica e era auxiliar geral do 

clube.  Abaixo, algumas das fotografias do local: 

 

Figura 1: Portão de entrada do “Rio Yacht Club Sailing”. 

 

(A imagem acima, disponível no site <https://rycsailing.com.br/2016/09/29/rio-yacht-club-uma-constatacao/>, 

ilustra o que foi dito anteriormente. O portão de ferro apresenta, na numeração, os dizeres da companhia 

inglesa “The Leopoldina Railway”, que aparecerá ao longo desta dissertação). 

 
Figura 2: Casa “Original” do “Rio Yacht Club Sailing.” 

Figura 3: O terreno do “Rio Yacht Club Sailing”. 

 

https://rycsailing.com.br/2016/09/29/rio-yacht-club-uma-constatacao/
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(Acima, imagens fotografadas por mim do clube: na Figura 2, à esquerda; vemos a casa do terreno original que 

permanece a mesma nos dias atuais; a Figura 3, localizada à direita, indica os acréscimos arquitetônicos 

mencionados pela sra Mônica, construídos anos depois da compra do terreno do clube, que até então pertencia 
a uma inglesa que residia na cidade até à primeira década do século XX) 

 

 

 
Figura 4: Terreno do “Rio Yacht Club Sailing.” 

Figura 5: Os cais do clube. 

 

       

(Imagens acima foram fotografadas por mim com autorização do clube. A figura 4, á esquerda, ilustra o terreno 

do “Sailing” e, à direita, a figura 5, é possível ver os cais do clube.) 

 

De antemão, fui avisada que ali era muito bagunçado. E, de fato, era: objetos dos mais 

diversos preenchiam quase todos os cantos desta sala relativamente pequena com uma janela, 
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algumas prateleiras discretas e uma mesa que se escondia sob um avolumado de utensílios, 

relacionados ou não ao clube. As prateleiras de imediato me chamaram a atenção por conter 

livros dos mais diversos tamanhos.  

Ocupei-me primeiro dos menores e mais manuseáveis em mãos: ao folheá-los 

rapidamente, provei da primeira decepção por não corresponderem à expectativa da pesquisa. 

Eram livros comuns, porém, de temática náutica, algo muito específico e voltado para o 

praticante desta modalidade. Os maiores e mais grossos, no entanto, remediaram a situação. 

Observei pela etiqueta de identificação que estes cobriam alguns anos do século passado, como 

falarei mais adiante. Alguns deles retratavam as reuniões do clube pelos membros mais antigos, 

outros eram, na verdade, pastas contendo o histórico de competições, taças, e outros eventos e 

suas regras realizadas no “Sailing”. E havia a encadernação de três edições de revistas náuticas 

dos anos 40 que cobriam o mundo da vela, abordando questões nacionais quanto internacionais 

e estampando propagandas de empresas, algumas delas inglesas como se verá mais à frente. 

Estes documentos foram encontrados em uma pasta que continha o histórico de 

competições de vela e suas taças, e quatro livros de registro de reuniões produzidas pelos seus 

sócios entre os anos de 1919 a 1940, por ingleses que moravam em Niterói e tinham 

conhecimento de vela e toda sua parte técnica, uma vez que em seu conteúdo foi observado 

muito cuidado com a preservação dos barcos, as competições de vela e outros eventos. Em 

razão da necessidade de precisar o contexto social que proponho estudar, concentrarei os 

estudos em cima das atas de reuniões que cobrem os anos 1920 a 1940. Estes documentos foram 

gentilmente fornecidos pela Sra Monica, responsável pela secretaria do “Rio Yatch Sailing 

Club”, autorizados pelo clube para esta dissertação. 

 Dos anos 20 aos anos 30, a agremiação de origem inglesa deu-se início de maneira 

quase tímida, contando entre seus membros somente britânicos. Escritas em língua inglesa, 

estas atas foram produzidas com cuidado minucioso por aqueles responsáveis em transcrever 

os temas da reunião. Não é possível identificar o autor, ou a autora, que ficou encarregado de 

fazê-lo, embora pela mudança de caligrafia seja possível especular uma certa diversidade em 

sua transcrição. Além de questões técnicas e voltadas para a vela, estas atas refletiam a relação 

do clube com outros fundados por ingleses, em Niterói ou fora da cidade.  

É o caso da correspondência constante com o “Fluminense Yatch Club”, cujo vice-

diretor era membro do “Sailing”, e também com o “São Paulo Yatch Club”, com o qual trocava 

convites para competições de vela. Há menção do “Rio Cricket Club” nestas atas, sobretudo 

diante das medidas varguistas do Estado Novo que contemplavam fortes restrições ás direções 

dos clubes por estrangeiros. Era do interesse tanto do “Sailing” quanto do “Cricket” que se 
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alinhasse ante tais medidas para não sofressem com uma política de forte cunho nacionalista do 

presidente. 

Com isso, vale também resgatar os certificados de casamento da Igreja Anglicana de 

Niterói, a “All Saint’s Church”, paróquia erguida por ingleses migrantes no início da década de 

20 do século passado. Obtidos com a cortesia do “Britain School”, localizado no bairro de 

Botafogo, Rio de Janeiro, tais fontes, também redigidas em língua inglesa entre as décadas de 

20 a 40, foram produzidas com a intenção de registrar as uniões religiosas na paróquia anglicana 

no bairro de Icaraí. Elas nos são úteis porque possibilitaram a mapear o perfil sócio-econômico 

destes migrantes que residiram na cidade.  

 

Figura 6: Página de abertura do certificado de casamentos, “Register of Marriages”. 

 

 

(Imagem fotografada pela autora, cortesia do “British School”.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Página do certificado de casamento contendo os registros de duas uniões realizadas na paróquia “All 

Saint’s Church” em Icaraí, Niterói, no ano de 1930. 
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(Acima, imagens fotografadas por mim dos registros de casamento. Na primeira, capa dos certificados, lê-se em 

tradução livre: “Registro de Casamentos. Nome da Igreja: “Todos os Santos”. Cidade de Niterói. Nº 1.” Logo 

em seguida, temos em uma página dois exemplos de casamentos registrados em ata deste certificado, ambos 

realizados na paróquia “Todos os Santos”. Nela, encontramos os nomes dos noivos e entre parênteses suas 
nacionalidades, as quais são britânicas como na maioria das páginas precedentes e posteriores, suas idades, 

profissões, seus endereços de residência, o estado civil de ambos, e os nomes dos pais de cada um que atuam 

como testemunhas do matrimônio.) 

  

De igual forma, estas fontes primárias auxiliam a detectar o tipo de inglês que se situou 

em Niterói e são ricas para ilustrar as relações sociais entre estes ingleses e o Estado brasileiro, 

principalmente no período histórico estudado, o qual compreende o Estado Novo de Vargas, 

abrangendo os anos de 1937 a 1946. Afinal, são instrumentais para situar o sujeito migrante na 

sociedade em que se insere e o lugar que nela ocupa. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com os irmãos Kenneth, 65 anos, e Rosaline 

Buckley, 71, cujo avô materno inglês era amigo íntimo de Henrique Lage e atuante na Marinha 

Mercante, e a sra Susanne Medley, 66, cuja família inglesa também migrou por motivos de 

trabalho ao país, optando por residir em Niterói. Foi através do Sr Buckley que obtive o contato 

com a Sra Medley, já que suas famílias são amigas há bastante tempo. Seus relatos 

completavam-se muitas das vezes e foi por meio de relatos deles que foi possível olhar 

sociologicamente para tempos tão distantes para uma comunidade de imigrantes que, no 

presente, já quase não existe.  

Pretendemos, como objetivo geral, identificar a presença inglesa na cidade com a prática 

da vela promovida pelo “Rio Yatch Club Sailing” e sua relação com os brasileiros, sobretudo 

com capitalistas como Henrique Lage. Mais especificamente, objetivamos investigar o vínculo 
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que estes sujeitos pudessem possuir com a vela e, afinal, pontuar os laços de pertencimento 

destes atores com o país de origem e a cidade brasileira onde se estabeleceram. 

Neste sentido, a primeira fonte, que cobria as décadas de 50 e 60, localizava-se m uma 

pasta sem nome, mas, ao folheá-la, pude observar que em seu conteúdo constava os gastos e 

contribuições dos membros do clube como anuidades, caixas, armários, joias, mensalidades, 

taxas de pagamento quanto a ser sócio do local.  

Abaixo, um exemplo: “Este arquivo contém todas as folhas retiradas do registro geral: 

referem-se a quando um membro ausente ou ex-membro aplica uma renovação ou reintegração 

ao clube e suas taxas devidas coletadas.”1 

O segundo documento chama-se “Cups, etc. Rio Yatch Club- Sailing Commitee- 

Comitê do Sailing”. Este continha as copas, competições de vela e seus troféus, apresentando 

igualmente uma lista de sobrenomes dos vencedores e as histórias dos troféus. Saltaram aos 

meus olhos a citação de uma “comunidade britânica” situada no “distrito do Rio de Janeiro” e 

um time referente aos anos de 1918, 1919 e 1920 montado pela empresa inglesa Western 

Telegraph.  

 

Figura 8: Ata de reunião datada do ano de 1919. 

 

 

                                                        
1 No original, lê-se: This file contains all sheets removed from general register: it should be referred to 

when an absent or ex member applies for renewal or reintegration in the club and any dues collected.” 
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(A imagem acima, fotografada por mim, é da fonte do ano de 1919. Nesta ata de reunião, precisamente no 

quinto parágrafo, o termo “Comunidade Britânica” aparece na frase que, em tradução livre, lê-se: “É 

satisfatório notar que houve um aumento considerável na Comunidade Britânica, e vários de seus recém-

chegados já se juntaram a nós; um exemplo que esperamos ver seguidos por outros.”) 

 

O elitismo característico de seus membros é reforçado, dentre outros fatores, pelo nome 

usual de um lorde inglês como o título da copa (Sir Ralph Paget Cup). Deixo abaixo um trecho 

deste documento: “Desafio Hands Shield. Doado em 1914 por M. H. J. Hands como troféu 

perpétuo de natação. A competição é aberta a todos os membros do clube e membros da 

comunidade britânica no distrito do Rio em 100 anos. O estilo amador da corrida está aberta a 

cada um [dos referidos membros”].2 

Mais adiante, ainda na pasta que abrange as competições de vela e outras modalidades 

marítimas, os quais são acompanhados por regras explicativas e lista de vencedores segundo as 

categorias de barco, ressaltou aos meus olhos um seguinte fato: no ano de 1937, um troféu foi 

doado em duas partes por Henrique Lage, que, no curso desta dissertação, despontará como 

figura importante para os ingleses. Isto se dá porque Lage, herdeiro de uma família que, ao 

longo do século XIX concentrou capitais provenientes da Inglaterra, investiu no trinômio 

carvão-navegação-mineração. 

Outro que desponta nos documentos e que tem relação com a família de Susanne Medley 

é Preben Schmidt, principal nome da vela nos anos 40 e 50 do século passado e que recebeu do 

tio-avô de Susanne um barco para passeio. Segundo a mesma, seu uso fora aposentado há muito 

pelo clube em decorrência da falta de cuidados. Schmidt aparece nas atas de reuniões do Sailing 

discretamente como “membro aceito” na agremiação e, ao curso dos anos, como chefe do 

comitê de vela, donde se verifica sua participação em torneios desta modalidade aquática.  

 

Estrutura da dissertação. 

Proponho dividir a dissertação em três capítulos. A fim de explorar a temática da 

imigração inglesa de um âmbito geral ao mais particular, examinando as motivações históricas 

de sua presença no país e subsequentemente em Niterói, localizando, deste modo, o sujeito 

inglês através do “Rio Yatch Club Sailing” e de qual maneira a vela é-nos relevante para pensar 

esta mobilidade na cidade fluminense. 

Desse modo, o primeiro capítulo, intitulado “Ingleses no Brasil, no Rio de Janeiro e em 

Niterói” tem como propósito examinar os fatores que propulsionaram no deslocamento de sua 

                                                        
2 No original, “Hands Challenge Shield. Donated in 1914 by M. H. J. Hands as perpetuated swimming 

trophy. Competition is open to all club members and members of British Community in the Rio district in 100 

years. Amateut open style race each.” 
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pátria para o nosso país, sua presença ao longo de nossa história e demarcando quem foram 

estes ingleses que residiram na cidade.  

Mapeando tais sujeitos em nossa sociedade, sobretudo no contexto histórico a ser 

estudado, será possível inquirir a que vieram, quem foram e o que fizeram neste período. Neste 

capítulo, orientado para as origens histórico-sociais desta imigrações, Freyre trará importante 

contribuição para este trabalho ao analisar os fatores sociológicos e antropológicos que 

caracterizaram a presença inglesa, enquanto a perspectiva pós-colonial de Hall nos é relevante 

para situar a cultura no âmbito das estratégias e representações imperialistas dos ingleses. 

Ainda que o estudo se concentre nos ingleses que se circunscreviam na ocupação da alta 

sociedade, dimensionando as diferenças tanto de classe quanto de cultura, entre estes e os 

brasileiros de Niterói, é possível resgatar a participação estrangeira de atores menos conhecidos 

no processo. Neste sentido, lembraremos dos operários ingleses que também migraram para a 

cidade. 

O segundo capítulo, “Examinando Instituições Inglesas em Niterói” tem como propósito 

contemplar instituições que eram próprias aos ingleses, criados por e para eles, que residiam na 

cidade. Interessante perceber que algumas delas, como o “Rest Home”, asilo responsável por 

amparar os idosos britânicos que, por quaisquer motivos, ficaram em Niterói, não durou mais 

que algumas décadas, enquanto outras, como a própria Igreja Anglicana, foram absorvidas por 

outras vertentes do protestantismo. Atualmente, a paróquia chamada “All Saint’s Church” cede 

espaço para os batistas denominados “Betânia”, que se apropriam do ambiente para realizar seu 

culto todos os domingos, rareando a ocorrência das missas anglicanas e dispersando os 

reminiscentes da comunidade britânica que a frequentavam.  

Outras instituições, como por exemplo, o “Rio Cricket Club”, também padeceu de 

similar destino: nos dias presentes, não é mais associado às origens inglesas, tendo desaparecido 

o hábito de praticar cricket, que ainda hoje retém o epíteto de ser um “esporte inglês”. Todavia, 

à época em que estudaremos, o “Cricket” era, assim como seu conterrâneo “Sailing”, fechado 

aos brasileiros. Intrínseco ao surgimento do futebol, o “Cricket” foi palco da primeira partida 

desta modalidade no início do século passado, o que nos leva a mapear as relações sociais e, 

por conseguinte, raciais que marcaram o gênero futebolístico, assunto abordado ao longo deste 

capítulo. 

No terceiro e último capítulo, “Ingleses e o Mundo Náutico na Cidade Fluminense”, 

será abordado a origem do “Rio Yatch Club Sailing” e, a partir dele, pretendemos investigar o 

mundo náutico do qual os ingleses do “Sailing” faziam parte. As documentações que 

introduzimos aqui serão importantes para mapear os frequentadores do clube e sua relação com 
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a instituição, ilustrando suas relações econômicas e sociais no período do “Estado Novo. É 

nesse período que vemos estreitarem-se os laços entre os ingleses e Henrique Lage, empresário 

cujas companhias estavam no auge do poder no governo Vargas. Também as fontes foram 

imprescindíveis para escavar a natureza deste relacionamento, mediado pela “Costeira”, 

permitindo visualizar as relações capitalistas que direcionavam a conduta do clube, atuando nas 

diferentes relações sociais marcadas pelos ingleses em Niterói como veremos na pesquisa. 
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 CAPÍTULO 01—INGLESES NO BRASIL, NO RIO DE JANEIRO E 

EM NITERÓI. 

No estudo das diversas relações sociais de cada sociedade, autores, pesquisadores e 

professores se debruçam em discussões de cunho intelectual a fim de compreender as 

complexidades responsáveis por forjar pensamentos, hábitos, costumes, instituições. Dessa 

maneira, o propósito desta dissertação não foge à regra. Como socióloga, é interessante 

descobrir as particularidades que, a meu ver, constituíram a presença inglesa na cidade de 

Niterói.  

Partindo deste princípio, o capítulo que abre esta dissertação tem como objetivo 

primordial recorrer a um debate teórico e à empiria para identificar os possíveis tipos de 

relações que entrelaçaram os imigrantes da Inglaterra e os brasileiros de Niterói. Ao fazer deste 

estudo uma união de campos diferentes, como a sociologia e a história, resgataremos as origens 

e as peculiaridades do ethos imperial inglês da presença britânica no Brasil no âmbito geral e 

em Niterói, no particular. Desta aproximação interdisciplinar, contemplaremos, portanto, as 

dificuldades enfrentadas pelos ingleses frente aos obstáculos de inserção em uma sociedade que 

lhe era diferente em hábitos e cultura mediante leitura da documentação primária mais adiante. 

Neste sentido, o passado serve-nos como lanterna para compreender a dispersão da 

comunidade britânica em Niterói no presente e a construção de uma memória saudosista, como 

veremos à frente, na entrevista realizada com seus descendentes, como as famílias Buckley e 

Medley, ou através de instituições forjadas por estes imigrantes, como o clube “Rio Yatch Club 

Sailing” que está situado no bairro de São Francisco.  

À luz das contribuições trazidas por estudiosos como Gilberto Freyre e Stuart Hall, 

refletiremos a relevância de suas teorias para um exame minucioso a respeito da presença deste 

ingleses na cidade fluminense mediante o “Rio Yatch Club Sailing” e nas diversas formas de 

contato firmados entre estes sujeitos e os brasileiros. 

 

1.1. Aspectos Sócio-Históricos da Presença Inglesa no Brasil. 

A presença inglesa em nosso país é anterior à formação do Brasil enquanto entidade 

política. Vejamos isso de forma mais detalhada. Portugal conquistou este território por volta 

dos anos 1500, embora por 32 anos tenha sido deixado à mercê. Neste meio tempo, os 

corsários—ou, segundo a interpretação popular do termo, piratas sob o aval do Estado—

atacavam suas costas. Sabe-se que nossa terra era ocupada por uma variedade de tribos 
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indígenas, e isto não impediu os europeus de subjugarem-nas a fim de colonizá-las segundo o 

padrão “cristão”.  

Embora Portugal se esforçasse em rechaçar estes rivais europeus, não foi até mais tarde, 

quase no século XVII, que se preocupou em realizar uma colonização de modo mais 

sistemático. Isso não quer dizer que a terra a qual chamaram de Brasil estivesse completamente 

protegida. Corsários continuamente tentavam, até o século XVIII, obter algum ganho sobre a 

então colônia portuguesa (França: 2014).  

Chama-nos atenção “piratas” ingleses como Anthony Knyvett, que registrou em 

primeira mão suas aventuras pelo país em um retrato quase antropológico dada a sua relação 

com os nativos e o ambiente inserido. Logo, percebemos aqui o primeiro esboço de uma 

presença inglesa naquela que ainda era a colônia portuguesa.  

Segundo Knyvett (2008), que escreveu seu relato em fins do século XVI e início do 

XVII, não havia interesse dos ingleses em criarem aqui uma colônia, pela mesma estar sob o 

jugo do domínio ibérico—embora isto tampouco os impedira de saquear locais como Santos, 

em São Paulo. Entretanto, essa rivalidade anglo-ibérica nos mares, resultado do conflito bélico 

em aberto com a Espanha, repercutiria no uso de mão-de-obra escrava. Como nos afirma Freyre 

(1977: p. 77), “o espirito de aventura que então começava a animar a mocidade inglesa não 

estava só, como nos dias da rainha Elizabeth, (...) em lançar-se um rapaz a aventuras de pirataria 

(...) mas a aventuras igualmente românticas (...) nos países novos ou atrasados, necessitados de 

técnica e do capital da Grã-Bretanha.” 

Na posterioridade, ainda que a diplomacia anglo-portuguesa estivesse mais próxima da 

paz do que a guerra, exercia um peso que favorecia mais os ingleses do que os portugueses. No 

final do século XVIII, mesmo com o surgimento de Napoleão Bonaparte, o domínio inglês nos 

mares era bastante conhecido e até mesmo temido, encobrindo o outrora império português. 

Não foi até as Guerras Napoleônicas terem dado início, porém, que as relações entre os dois 

países se solidificaram. 

Perante este cenário, anterior à transferência da corte portuguesa para sua colônia, a 

aliança anglo-portuguesa havia sido renovada mediante o tratado econômico de Methuen, 

proposto pelo diplomata inglês John Methuen, de quem recebeu seu nome, o qual provou ser 

desigual para os portugueses.  

Assinado em princípios do século XVIII, segundo Ramos (2019)3, “este acordo vigorou 

entre 1703 e 1836. De acordo com o tratado, Portugal abriu sua economia à importação dos 

                                                        
3Ramos, Jefferson Evandro Machado. Tratado de Methuen. Sua pesquisa.com.2019 Disponível em: 

<<https://www.suapesquisa.com/historia/tratado_methuen.htm>> Acessado no dia 30 de maio de 2020. 

https://www.suapesquisa.com/historia/tratado_methuen.htm
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produtos britânicos (geralmente produtos manufaturados caros). Em contrapartida, os britânicos 

fizeram o mesmo, porém aos vinhos portugueses.”. O mesmo autor (2009) pontua de qual 

maneira os interesses portugueses foram prejudicados em prol dos ingleses. Segundo ele:  

 

“(...) os ingleses puderam exportar para Portugal, e sua colônia na América (Brasil), 

grandes quantidades de produtos têxteis de alto valor, além de outros manufaturados. 

Embora os vinhos portugueses tenham entrado facilmente no mercado britânico, a 

diferença entre exportações e importações (balança comercial) foi amplamente 

favorável aos ingleses.” 

 

Em meio ao inconveniente pêndulo que recaiu sobre os lusitanos, Ramos (2009) faz 

assinalar a crescente dívida destes para com aqueles, reincidindo sobre o Brasil os juros a que 

deviam o pagamento. Como resultado desta desigualdade, observou-se que: 

 
“Os produtos manufaturados ingleses chegaram também ao Brasil (que era colônia de 

Portugal) com preços elevados. Além de ter colaborado para a inviabilização do 

desenvolvimento industrial do Brasil, o Tratado de Methuen gerou dificuldades de 

acesso de grande parte da população brasileira (em função dos altos preços) aos 

produtos manufaturados, pois somente os mais ricos podiam comprar.” 
 

Quanto à soberania econômica desigual que favorecia a Inglaterra neste período, Marx 

nos esclarece que vinha de um longo processo histórico, já observado ainda no século XV, que 

culminou na acumulação primitiva do capital4. Como resultado deste processo impositivo de 

natureza econômica, Marx (p.285) aponta como desdobramentos os citados por ele abaixo: 

 

“A descoberta das terras do ouro e da prata, na América, o extermínio, a escravização 

e o enfurnamento da população nativa nas minas, o começo da conquista e pilhagem 

das Índias Orientais, a transformação da África em um cercado para a caça comercial 

às peles negras marcam a aurora da era de produção capitalista. Esses processos 

idílicos são momentos fundamentais da acumulação primitiva.” 

 

Vemos, portanto, que a exploração da América, conforme pontuado por Marx acima, 

traduziu-se pela dominação exercida sobre Portugal no âmbito econômico. Paralelamente, a 

Inglaterra também obteve vantagens para si no cenário político. Em 1808, Napoleão Bonaparte 

pressionava pelo apoio do príncipe regente, o futuro rei D. João VI, contra o Reino Unido.  

O bloqueio continental imposto pela França aos países europeus contra os ingleses 

consistia em isolá-los de qualquer contato com a Europa que pudesse beneficiá-los contra o 

                                                        
4 Em uma de suas obras mais conhecidas, “O Capital”, no primeiro volume, Marx (p.262) pontua que “a 

assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor 

e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção 

que lhe corresponde.” 
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avanço napoleônico. Se D. João não quisesse partilhar de similar destino de seus colegas 

europeus, muitos dos quais foram destituídos de seus tronos, que apoiasse Napoleão. Contudo, 

também os ingleses fizeram similar pressão: se não se aliassem a eles, Portugal teria seu reino 

invadido.  

A sugestão da transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro não era recente, 

mas em tais circunstâncias fazia-se urgente. Afinal, D. João optou por privilegiar a Inglaterra, 

tradicional e velha aliada de Portugal. Com isto, os ingleses ofereceram todo o apoio marítimo 

(e, como bem soubemos, em outras áreas também) no auxílio da chegada da família real ao 

Brasil. Vale ressaltar que, uma vez aqui, D. João assinou outro acordo com a Inglaterra. 

Chamado de “abertura dos portos”, este foi um tratado que, de acordo com Marieta de Carvalho 

(2018), gerou uma: 

 

“(...) inversão do pacto colonial e o princípio da interiorização da metrópole na 

América portuguesa. A cidade do Rio de Janeiro, que passou à condição de Corte, 

assumiu o antigo lugar de Lisboa como entreposto comercial entre as colônias e os 

demais países. Num primeiro momento, quem mais usufruiu a liberdade de comércio 

com o Brasil foi a Inglaterra.(...) Os tratados de 1810, firmados com essa potência 

acabaram por assegurar tais indícios, uma vez que as taxações para a importação de 

produtos ingleses (15 %) eram menores do que para os produtos reinóis (16%).A 

quebra do monopólio, por outro lado, proporcionou o desenvolvimento de ramos de 

atividades que até então eram proibidos; ela foi seguida de outras leis estimuladoras 
do comércio. Este foi o sentido do alvará de 1º de abril de 1808 que autorizava a 

abertura de fábricas e manufaturas em todas as partes do Império, revogando o de 5 

de janeiro de 1785.” 

 

Quanto a isto, Wilcken (2010: p. 194) corrobora com tais questões ao acrescentar que:  

 

“Com a abertura dos portos, um dilúvio de produtos britânicos que tinham sido 

barrados da Europa pelo bloqueio de Napoleão desabou sobre os mercados brasileiros. 

Comerciantes inundaram o Rio, comprando todo o espaço disponível nos armazéns 

da cidade, alugando lojas no centro e arrebatando as propriedades mais cobiçadas nos 

morros circunvizinhos. Os alugueis tiveram uma alta acentuada e, em pouco tempo, 
os comerciantes brasileiros estavam sendo expulsos de sua própria cidade pelos 

preços.” 

 

De acordo com o mesmo autor (2010: p. 194), o mercado “(...) não tardou a ficar 

saturado de mercadorias britânicas”. E quando nos deparamos com o processo da independência 

do Brasil, novamente surge a Inglaterra, a primeira dos reinos europeus a tomar partido ao nosso 

favor.  

Contudo, se o fez, certamente foi por conseguir transferir a uma instituição política 

recentemente independente outra subordinação econômica, ainda maior do que a de Portugal. 
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O ouro extraído de Minas Gerais enviado para enriquecer os cofres britânicos é uma 

comprovação deste tipo de dependência. 

Entretanto, não viemos aqui tratar somente das questões econômicas que pintavam a 

relação destes dois países, por mais relevantes que sejam. É importante, de fato, para nos 

direcionar a um reflexo mais profundo diante desta dominação exercida pelo imperialismo 

britânico. Afinal, ela nos explica por que os brasileiros eram tão desconfiados com essa gente 

da “terra do chá”.  

 

1.2.   Trabalho e Moradia: Ingleses Em Niterói. 

Ao longo do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro desfrutou do prestígio histórico de 

seu vínculo com o império brasileiro. Um exemplo disto foi a associação do bairro de São 

Cristóvão com o “bairro imperial” dado ter sido lá a residência principal de Dom Pedro II e da 

maior parte dos ingleses que vinham para a então capital imperial.  

A viajante Maria Graham, conhecida inglesa pela sua amizade com a imperatriz 

Leopoldina e responsável por nos legar relatos antropológicos a respeito de sua visita ao país, 

também por lá passou e nos deixou um registro interessante sobre aspectos da presença inglesa 

no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. De acordo com Wilcken (2010: pp. 202, 203): 

 

“Maria Graham, uma mulher da alta sociedade que visitou o Rio no início do século 

XIX, surpreendeu-se ao deparar com numerosas tabernas e pubs britânicos ‘cujos 
Union Jacks, Red Lions e Jolly Tars, com suas inscrições em inglês, rivalizam com os 

de Greenwich e Deptford. (....). Quase todas as ruas são repletas de produtos 

britânicos. Em todas as portas, chamam atenção as palavras artigos finíssimos de 

Londres. Tecidos de algodão estampado, lãs finas, louças de porcelana e, acima de 

tudo, ferragens de Birmingham podem ser comprados por preços pouco mais altos do 

que em nosso país (...).” 

 

Entre os ingleses que optavam por domiciliar-se no Rio de Janeiro constavam-se, em 

sua maioria, comerciantes, mas outros tipos de trabalhadores por contrato também viriam passar 

breve período na cidade, como veremos mais adiante. Ali, floresceram locais como o “Jockey 

Club”, “Paysandu Club”, entre outros que traziam a marca inglesa em seus aspectos sociais, 

além, de igual maneira, do domínio espacial quanto ao âmbito religioso.  

Na rua Real Grandeza, situada no bairro de Botafogo, vislumbramos a antiga igreja 

Anglicana cujo terreno inclui uma escola (a “British School”, colégio bilíngue que estimula, 

ainda hoje, uma troca entre o inglês e o português, tendo entre seus funcionários nativos de 

ambos os idiomas) e local de recebimento para o exercício da maçonaria, atividade patrocinada 

pelo duque de Kent, primo da rainha Elizabeth II da Inglaterra.  
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Vale registrar que no ano de 2019, na celebração de 200 anos da fundação da paróquia 

“Christ’s Church” no Rio de Janeiro, ao qual fui convidada a comparecer pela própria 

instituição, constatei não somente sua contínua atividade, mas igualmente a presença de uma 

pequena parcela de ingleses nativos que residiam ainda na cidade. Compreendi que seu laço 

com a religião de sua pátria (afinal, o anglicanismo é especificamente associado à Inglaterra 

por ter sido fundado pelo então soberano Henrique VIII) era reforçada simbolicamente através 

da presença de um arquidiácono nativo inglês.  

 A despeito da performance de uma comunidade britânica mais enraizada no Rio de 

Janeiro ser percebida ainda nos dias de hoje, se retomarmos nosso olhar outra vez para o 

passado, veremos que, não obstante o grande número de ingleses que ali residiam, houve grande 

deslocamento da glamourosa capital para a pacata Niterói, sobretudo no alvorecer do século 

XX.  

A fim de investigar os imigrantes ingleses que fixaram residência em Niterói na década 

passada, verificando, portanto, os laços que possuíam com a cidade, sobretudo com o “Rio 

Yatch Club Sailing”, entrei em contato com duas famílias que eram amigas de longa data: 

Medley e Buckley. Tais famílias conviviam nos mesmos espaços: ambos frequentavam o 

“Sailing”, embora passassem a maior parte do tempo no “Rio Cricket”. Em virtude da pandemia 

do COVID-19, as entrevistas com os membros destas famílias foram feitas através da 

plataforma virtual “Skype”. Foi assim que os irmãos Rosaline e Kenneth Buckley me passaram 

o contato da sra Susanne Medley. 

Filha e neta de ingleses, a sra Susanne nasceu e foi criada a maior parte de sua vida na 

cidade fluminense. Conforme relatado por ela, podemos visualizar melhor como transcorreu a 

imigração de seus familiares ao país e porque escolheram residir em Niterói, sobretudo no 

período entre guerras (1919-1938), no qual o continente europeu passava por uma crise 

econômica muito forte, decorrente da 1ª Guerra Mundial, que a historiografia denominou “crise 

de 29”5. 

 

 

                                                        
5 A chamada crise de 1929 foi “uma crise sistêmica, onde o modelo capitalista até ali vencedor entra em 

decomposição. A economia que em boa parte girava em torno da especulação na bolsa encontrou seu limite e 

rompe no momento da “Quebra da Bolsa de Nova York” em 24 de outubro de 1929” e cuja (...) Grande 

Depressão segue em decorrência da Quebra da Bolsa. Todo o efeito negativo que se cria na economia mundial é 

devido à avaria da bolsa de Nova York na crise de 1929. A década de 1930 se inicia em grande conturbação devido 

a depressão econômica e a crise sistêmica pela qual passa o capitalismo”. (Xavier, 2018). Disponível em: 

<https://www.unifebe.edu.br/site/blog/crise-de-1929-como-surgiu-grande-depressao/> Acessado no dia 3 de 

agosto de 2021. 

https://www.unifebe.edu.br/site/blog/crise-de-1929-como-surgiu-grande-depressao/
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“(...) foi na época que na Europa tava tudo difícil né, os empregos estavam difíceis, e 
aí surgiram, pressuponho, as oportunidades lá porque foram várias pessoas... Meu pai, 

por exemplo, foi mandado aqui para um contrato de dois anos e continuou no Brasil. 

Meu avô veio na época que os empregos estavam escassos na Europa, juntamente com 

o irmão, e veio também morar no Brasil. Não sei o que é que o Brasil tem que ele 

cativa muita gente, então o pessoal não quer voltar, todo mundo vem, fica aqui um 

tempo e gosta, e eles ficaram. E escolheram Niterói (...)porque preferiam um lugar 

mais calmo, onde pudessem, sabe, estar todo mundo junto. E realmente, quando eu 

era pequena, Niterói era uma delícia porque todo mundo se conhecia. Ainda era uma 

comunidade grande, muito grande de ingleses, todo mundo na mesma situação. Os 

avós, às vezes até tataravós que foram da Inglaterra, vieram para o Rio, alguns foram 

até primeiro para a Bahia, talvez. Tem alguns casos que eu sei que foram primeiro 
para a Bahia e depois para o Rio, e após para Niterói. (...)” 

 

 

Em se tratando da escolha de Niterói por ser uma cidade mais tranquila, Carlos Wehrs 

(2014: p. 166) pontua da seguinte maneira: 

 

“(...) cada vez mais aumentava o número de famílias, sobretudo moradores em Icaraí. 

Como se pode intuir, a maioria dos homens trabalhava no Rio de Janeiro, constituindo 

Niterói em cidade-dormitório, como já foi chamada. Era preciso, portanto, que aos 

poucos se criassem melhoramentos, condições para entretenimento, mais a gosto do 

que então havia, e onde se praticassem o idioma, os esportes e se realizassem as festas 

típicas desses novos habitantes.” 

 

 

Em se tratando de Niterói, Wehrs relembra que ela já recebia ingleses aqui. Antes 

conhecida pelo nome de “Banda d’Além”, uma das cidades favoritas de Dom João VI, parte 

das terras daqui foram, segundo o autor (2014: p. 162), concedidas ao celebrado Sir Sidney 

Smith “pelo Decreto de 17 de setembro de 1808, meses após sua chegada ao Rio de Janeiro”. 

No entanto, Niterói permaneceu na obscuridade até o ano de 1834, pois, conforme afirma Wehrs 

(2014: p. 163), foi quando aumentou a demanda pela cidade em decorrência da “ligação das 

duas margens pelas barcas à vapor (Sociedade de Navegação de Nichteroy)”. 

Ao longo deste século, porém, sabemos por Maria Cristina Caminha Bezerra (2015: pp. 

116, 118) que a imigração inglesa, a qual compreendemos como processo espontâneo e urbana 

em essência com o principal propósito de expandir o capital, foi impulsionada à cidade pelas 

indústrias que se estanciaram na cidade, algumas das quais chegando a promover residência 

local para seus servidores. Conforme veremos a seguir: 
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“(...) a Western Telegraph também trouxe seu pessoal para viver em Niterói. Sobre 
esta organização, é importante elucidar que, a partir de meados do século XIX, a Grã-

Bretanha assumiu o controle da comunicação internacional utilizando-se da 

tecnologia de instalação de cabos submersos de longa distância e à grande 

profundidade. Em 1873, o Brasil entrava na era das comunicações submarinas com o 

cabo de telégrafo da costa, estabelecendo extenso sistema que serviu ao País até 

meados do século XX. A Western Telegraph foi uma das empresas britânicas a 

cumprir essa função na área de comunicação, operando cabos submarinos que 

conectavam o Brasil com o mundo. (...) [As] firmas acima citados tiveram um papel 

preponderante na vida profissional, econômica e socio-cultural de seus empregados. 

Além de ofertar emprego e moradia aos funcionários, estas organizações participaram 

ativamente da criação de instituições sociais, educativas e religiosas que deram 
respaldo à vida da comunidade britânica de Niterói (...).” 

 

Sabemos também pela pesquisadora que a “Western Telegraph” ofereceu moradia aos 

seus trabalhadores, acrescentando que “o próprio Superintendente da Western Telegraph, 

Arnold Foy, instalou-se na rua Passo da Pátria, nº 32, em São Domingos, provavelmente para 

ficar mais perto das atividades da companhia e de seu pessoal.”. Ademais, Bezerra (2015: p. 

117) acrescenta a isto que: 

 

“(...) esta companhia comprou uma chácara em extenso terreno localizado na rua 

Passo da Pátria nº 156. (...) Após adquiri-la de seu antigo dono em 1920, a Western 

Telegraph construiu um casarão para instalar seu funcionamento e laboratórios. Esta 

propriedade que serviu de alojamento aos britânicos até o ano de 1943, pertence hoje 

à Universidade Federal Fluminense.” 

 

A mesma autora argumenta a formação de bairros formados por proletários ingleses na 

cidade, a qual, segundo ela (2015: p. 12), “foi possível identificar o surgimento dos primeiros 

bairros fabris; a relevância econômica da ferrovia, um dos grandes empreendimentos de capital 

inglês; as difíceis condições de moradia do operariado da época (...) e, por fim, a exploração do 

trabalho imigrante na ilha da Conceição.” A pesquisa de Angela Castro Gomes (1999) confirma 

que na Ponta de Areia havia uma “Vila Pereira Gomes” fundada em 1918, que concentrava 

muitos operários imigrantes, embora sua maioria fosse composta por portugueses e italianos.6 

Ainda que, em virtude do tempo, não tenha sido possível catalogar registros históricos 

ou obter relatos de descendentes dos trabalhadores ingleses que atuaram em empresas como a 

“Western Telegraph” ou mesmo a “Leopoldina Railway”, em meu trabalho de campo na 

“British School”, situada na Rua Real Grandeza no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, me 

deparei com fontes muito ricas que auxiliaram a mapear a presença inglesa em Niterói.  

                                                        
6 “A Vila Pereira Carneiro, inaugurada em 1918 com cerca de 400 casas, torna-se um dos bairros mais 

tradicionais de moradia de operários e imigrantes, portugueses e italianos, e um local referencial de sociabilidade 

e de memória para a cidade de Niterói até os dias de hoje.” Gomes, Angela Castro. Niterói: 1999.  
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Estas fontes primárias, produzidas em inglês pelos sujeitos ingleses na primeira década 

do século passado, tratavam de atas de reuniões voltadas para a construção da Igreja Anglicana 

na sociedade fluminense e certificados de casamentos realizadas dentro deste espaço religioso. 

Foram sobretudo estes últimos que mais contribuíram na condução desta pesquisa. Afinal, foi 

por indicação destes certificados de casamentos da Igreja Anglicana, cuja matriz funcionava no 

bairro de Icaraí, na rua Otávio Carneiro, nº144, que foi possível averiguar a atividade das 

empresas citadas em Niterói até a metade do século XX. 

Fundada em meados do século XX para atender as demandas religiosas de uma pequena 

comunidade inglesa vigente em Niterói, esta igreja, cuja paróquia recebeu o nome de “All 

Saint’s Church”, realizava seus cultos todos os domingos na língua materna de seus 

frequentadores. Sua construção, tardia se comparada com a da igreja-mãe na rua Real Grandeza, 

resultou do acordo firmado entre Dom João VI e os ingleses em 1810. Conforme ilustra o 

documento “A Short History of Christ Church”7: 

 

“(...) em 1810, os portugueses assinaram um tratado comercial que garantia aos 

britânicos uma série de direitos no Brasil. O artigo 12 deste tratado estabelece que os 

cidadãos britânicos no território brasileiro não deveriam ser perturbados em sua 
prática da fé protestante:8 

 “Sua Alteza Real, o Principe Regente de Portugal declara e se obriga no seu próprio 

nome e no de seus herdeiros e sucessores a que os vassalos de Sua Majestade Britânica 

residentes nos seus Territórios e Domínios não serão ou perturbados, inquietados, 

perseguidos ou molestados por causa de sua Religião, mas antes terão a perfeita 

liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em 

honra de Todo Poderoso Deus , quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas 

particulares Igrejas e Capelas que Sua Alteza Real agora e para sempre graciosamente 

lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro de seus domínios e 

conquista, contanto que as sobreditas capelas sejam construídas de tal maneira que 

exteriormente se assemelhem a casas de habitação e também que o uso de sinos não 
lhes seja permitido.” 

 

 

Atualmente, ela cede espaço para outra Igreja protestante, presbiteriana, e sua 

comunidade é muito pequena, não chegando sequer a cinquenta frequentadores. Esta suposição 

numérica refere-se à brasileira. À época da pesquisa para a monografia do bacharelado, era 

certo que todo último domingo do mês era reservado aos ingleses reminiscentes um horário 

                                                        
7Documento produzido pela British School que bondosamente me enviou por e-mail para ter este acesso 

em mãos. 
8 No original, “(...) in 1810 the Portuguese signed a Treaty of Commerce givig the British a series of rights 

in Brazil. Article 12 of the treaty states that British citizens in Brazilian territory shall not be perturbed in the 

practice of their Protestant Faith.” 
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para praticarem o culto em sua língua materna, embora fosse ministrado na ocasião por uma 

reverenda brasileira.  

Todavia, com o advento da pandemia, ficou impossibilitado de comprovar se ainda há 

ingleses que frequentam esta paróquia, presumindo, portanto, que nos dias de hoje perdeu-se o 

elemento inglês de sua história. Quanto aos certificados mencionados, foram encontrados junto 

aos registros referentes à construção da paróquia “All Saint’s”, a qual está sob responsabilidade 

da já mencionada “British School” aos cuidados do Sr Adolfo.  

Produzidos em Londres no ano de 1917 e somente posto em uso a partir de 1922, neles 

constam os nomes dos noivos, dos pais destes (e, a partir de determinado ano, observamos a 

inserção dos nomes de suas respectivas mães), suas profissões e onde residiam. Devido às 

informações coletadas, pôde ser constatado que a maioria dos noivos era integrada por 

britânicos que residiam no bairro de Icaraí e que trabalhavam tanto na “Western Telegraph” 

quanto na “Leopoldina Railway”.  

Em alguns casos, moravam em Jurujuba, bairro onde aparentemente se situava o 

domicílio voltado para os funcionários destas empresas. Desse modo, é possível montar o perfil 

dos prometidos a fim de mapear estes ingleses que moravam em Niterói. Quanto ao perfil destes 

indivíduos, Bezerra (2015: p 65) reitera da seguinte forma: 

 

“Uma apreciação sobre o quadro dos ingleses moradores de Niterói revela que se 

tratavam principalmente de negociantes, capitalistas e comerciantes, além de 
profissionais especializados pertencentes ao ramo fabril, bancário e de setor público. 

Por fim, encontramos também alguns destes estrangeiros atuando como profissionais 

nas áreas da saúde e da educação.”  

 

Disto depreende-se que estas companhias, ao oferecerem residências aos seus 

trabalhadores na cidade, por breve que pudesse ser a estadia local, promoveram sua inserção na 

sociedade local, embora, ainda de acordo com o documento citado acima, não houvessem 

desposado nenhuma brasileira naquela igreja segundo os ritos da religião anglicana. De todo 

modo, Wehrs (2014: p. 164) mapeia com precisão as empresas de origem britânica que se 

concentraram na cidade: 
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“Anotamos alguns nomes das empresas britânicas que para instalar seus funcionários 

optaram por Niterói, para suas moradias: The YorkShire Insurance Co.; The Bank of 

London; Wilson & Sons; Hard, Rand & Co. (armazéns de café); The Leopoldina 

Railway Limited; Royal Mail Lines; Blue Star Line; Shell do Brasil S.A.; diversas 

fábricas têxteis e empresas farmacêuticas; The Western Telegraph Co.. Desta última 

e da Leopoldina Railway Limited, nos primeiros tempos todos os empregados dos 

escritórios eram britânicos, sendo que os da Western até aos mensageiros eram 

oferecidas acomodações para moradia, próximas ao centro da cidade, isto é, num 

prédio grande, cercado de árvores e jardins, na rua Passo da Pátria, onde hoje funciona 

a Escola de Engenharia da UFF (Universidade Federal Fluminense).” 

 

 

Essas firmas responsabilizavam-se por trazer ingleses através de contratos, isto é, para 

cumprir o serviço a que foram empregados em um tempo estipulado na cidade, podendo ocorrer 

de dois a três anos e com garantia de residência como foi o caso de empresas como a 

“Leopoldina Railway” e a “Western Telegraph”. Segundo nos informa Bezerra (2015: pp 114, 

116): 

 

“Nos primeiros anos do século XX, o povoamento dos britânicos em Niterói esteve 

fortemente associado à presença de grandes empreendimentos ingleses fixados nas 

capitais da República e do Estado. Dentre esses negócios, dois merecem particular 

destaque: a Leopoldina Railway Company Limited e a The Western and Telegraph 

Company Limited. (...) a Western Telegraph também trouxe seu pessoal para viver 

em Niterói. Sobre esta organização, é importante elucidar que, a partir de meados do 
século XIX, a Grã-Bretanha assumiu o controle da comunicação internacional 

utilizando-se da tecnologia de instalação de cabos submersos de longa distância e à 

grande profundidade.” 

 

 

Nos exemplos trazidos das famílias de Susanne Medley e Rosaline Buckley, veremos, 

todavia, que seus pais e avôs buscaram de forma independente pela moradia em Niterói 

enquanto trabalhavam no outro lado da baía de Guanabara. Sabemos que a família Buckley veio 

ao Brasil porque o avô de Rosaline e Kenneth Buckley fazia parte da marinha mercante. Ainda 

nas décadas de 20 e 30 a produção dos navios brasileiros era encomendada na Inglaterra, e eram 

trazidos ao país por tais ingleses.  

O avô dos Buckley fez parte destes marinheiros responsáveis por levar de lá à cá navios 

tanto para a Costeira quanto para nossa Marinha. Veio já com família constituída e por contrato 

de trabalho, passando primeiro por Porto Alegre antes de fixar residência em Niterói. Icaraí, 

como vemos observando, era o bairro escolhido para morar por estes ingleses que vinham à 

cidade por contrato de trabalho das firmas citadas anteriormente ou por questão pessoal (como 

foi o caso do avô dos Buckley). Ao que tudo indica, Niterói oferecia aos ingleses comodidade 
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e tranquilidade em oposição à agitação do Rio de Janeiro, ainda que ali figurasse uma maior 

parte da elite local, ao qual se inseria em maioria os ingleses migrantes. 

Quanto ao exemplo da sra Susanne, verificamos similares ocorrências quanto às razões 

pelas quais sua família migrou da Inglaterra ao Brasil. Seu relato, abaixo transcrito, nos informa 

que seu pai veio ao Rio de Janeiro por contrato, mas escolheu residir em Niterói. Mesmo com 

o cumprimento do que havia sido ajustado entre ele e a empresa pela qual foi contratado, ele 

criou raízes na capital fluminense, como ela nos informa a seguir:9 

 

“Meu pai, por exemplo, foi mandado aqui para um contrato de dois anos e continuou 

no Brasil. Meu avô veio na época que os empregos estavam escassos na Europa, 

juntamente com o irmão, e veio também morar no Brasil.(...)  

Meu avô com banco, meu pai com indústria têxtil. Mas aí depois ele mudou de ramo 

e foi para a venda de carros, mas isso não era uma coisa necessariamente algo inglesa. 

Aí mudou de ramo, eu realmente não sei.  

O pessoal era muito animado, muito divertido, era um grupo grande de amigos. 

Mantiveram contato durante anos e anos, e anos. Mas meus pais resolveram ficar e 

outros voltaram. Uns voltaram porque, isso era uma coisa muito interessante, as 
pessoas que vinham aqui por contrato, diziam “ah, quando eu voltar para Inglaterra, 

me aposentar”, essa coisa toda, mas quando chegavam lá, sentiam falta do Brasil, 

porque eles sabiam que tinham a boa vida aqui. E também, tinham ajuda em casa com 

os empregados e tudo o mais, quer dizer, era uma vida totalmente diferente, o clima 

totalmente diferente, o que ajuda muito.  

Você está lá com os dias cinzas e chuva, etc, é outro esquema né? Então, eles sabiam. 

O pessoal vinha com contrato para dois, três anos, às vezes quatro, alguns vinham e 

resolviam ficar, porque gostavam do país, outros resolviam voltar ou eram 

transferidos para outro lugar. Então, como eu digo, naquela época, no Rio, não só no 

Rio, mas em Niterói também, tinha muita gente de consulado, de embaixada, então o 

movimento era enorme de pessoas.  
E aos pouquinhos todo mundo foi voltando por alguma razão, tinha família ainda fora 

e resolveu voltar, os pais estavam ficando mais velhos também aí queriam estar mais 

perto, mas os meus pais resolveram ficar aqui. Então gostaram muito. Meu pai, com 

família na Inglaterra, mas resolveu ficar por aqui. E aí nós filhos ficando por aqui 

também, eles não queriam voltar. E aí meu avô também ficou a vida inteira aqui.” 

 

 

A sra Susanne remonta que ela e sua família domiciliaram-se em Santa Teresa, bairro 

que tentava reproduzir em Niterói o seu homônimo no Rio de Janeiro e que contava entre seus 

moradores vários ingleses. Segundo suas próprias palavras: 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Entrevista concedida por Susanne Medley à autora via Skype realizada em dezembro de 2020. 
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“(...) eles trabalhavam no Rio, tanto meu pai quanto meu avô, e moramos em Niterói. 

(...) Pessoal de um certo nível queria que eles ficassem perto do trabalho, então faziam 

essas casas todas geminadas, iguais, e ofereciam para eles. Então eles trabalhavam já 

pertinho, entendeu? Em Niterói também (...). Mas a maioria das pessoas, o que elas 

faziam? Elas trabalhavam no Rio e moravam em Niterói (...), talvez as pessoas 

preferissem morar em Niterói, comprar sua própria casa. Eu acho que, em Niterói, 

todo mundo comprou sua própria casa. Acho que, no Rio, sim, aquelas pessoas mesmo 

que estavam de contrato, pessoal de embaixada, pessoal que realmente tava em 

contrato, na época, de companhias grandes, eles davam para as pessoas realmente isso 

(...). Isso foi época que eu peguei pequena, por causa dos filhos que acabei conhecendo 
que moravam no Rio, estudavam na Inglaterra e até davam viagem para os filhos uma 

vez por ano, etc, para eles virem. Mas Niterói era lugar para ficar. Não era para ficar 

indo e vindo, não era para pessoal de contrato, era para quem já estava morando há 

muito tempo. Meus pais moraram, os filhos continuaram morando, os netos dos 

outros...(...) Niterói, você fixava; no Rio, era mais o pessoal que ia e vinha.” 

 

A partir do que foi nos relatado, percebemos que tanto a família da sra Susanne quanto 

a dos Buckley figurava entre os ingleses que possuíam maiores condições sócio-econômicas 

em residir no estrangeiro sem maiores dificuldades, além de transitar em lugares fechados 

(como os clubes “Rio Yatch Club Sailing” e “Rio Cricket”, os quais falaremos mais a frente, 

cujos associados eram ingleses parte da comunidade britânica do Rio de Janeiro), voltados para 

a reprodução de instituições concebidas em sua terra natal.  

Neste sentido, é válido trazer a perspectiva de Roger Chartier em diálogo com Bourdieu 

a este respeito. Segundo os autores (2010: p. 57), “(...) a gênese das estruturas mentais no âmago 

dos indivíduos biológicos(...)” seria “o processo pelo qual os indivíduos interiorizam as 

estruturas do mundo social, transformando-as em esquemas de classificação que orientam seus 

comportamentos, suas condutas, suas escolhas e seus gostos.” Na concepção de Bourdieu 

(2010: p. 58), “existe, no nível central, um sistema de disposições, ou seja, coisas que existem 

em estado virtual e vão manifestar-se em relação a uma situação.”  

Além disso, ainda de acordo com suas palavras:  

 

“(...) a noção de habitus é importante para lembrar que os agentes têm uma história, 

que são o produto de uma história individual, de uma educação associada a 

determinado meio, além de serem o produto de uma história coletiva, e que em 

particular as categorias de pensamento, os sistemas de valores, etc, são o produto da 

incorporação de estrturas sociais.” (Bourdieu, 2010: p. 58) 
 

Uma vez que é possível adquirir da família, segundo Bourdieu e Chartieu (2010: p.59), 

preferências quanto a gostos, atitudes, hábitos, costumes, não é difícil de compreender como 

estas famílias das quais falamos se tornaram não somente amigas, mas frequentadoras dos 

mesmos lugares. O sociólogo implica que este tipo de costume traz em si mesmo um “sistema 

de disposições” que “vão manifestar-se em relação a uma situação” (Bourdieu e Chartieu, 2010: 

p. 58), dado os valores atribuídos aos espaços fundados e institucionalizados pelos ingleses na 
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cidade de Niterói. Estes valores, de cunho sentimental pela afeição aquilo que lhes era caro, 

remetem a um estilo de vida que, na Inglaterra, é associada às práticas de uma classe 

essencialmente burguesa.  

Diante disto, importa observar como estes ingleses reproduziam estruturas sociais do 

lugar de origem em terra cujos costumes muito se diferenciam dos seus, e como 

compartilhavam gostos, pensamentos e hábitos que legaram aos seus filhos. Corrobora esta 

perspectiva o apontamento de Bezerra (2015: p. 220), que assim reforça que “(...) é importante 

não ignorar que havia, sobretudo nos segmentos superiores da colônia britânica, uma 

convivência com a elite niteroiense nos clubes, eventos esportivos e sociais e nos espaços de 

lazer públicos da cidade. A par dessas exceções, a comunidade inglesa mantinha-se comumente 

destacada do conjunto da sociedade local.” 

Esta interpretação dialoga com Bill Schwarz (1986: p. 149), que a este respeito pontua 

que “as comunidades ordenadas pelos colonizadores brancos criou uma Inglaterra imaginada 

como lar, apesar das relações complexas e reais de estranhamento”10, refletindo, desta maneira, 

na tentativa de reproduzir estruturas institucionais acionadas enquanto comunidade. Logo mais 

é possível dizer que o inglês das décadas de 30 e 40 que veio à Niterói trazia consigo um certo 

tipo de pensamento que ainda era enraizado nos resquícios da Era Vitoriana, quando o império 

britânico era vasto.  

Um dos exemplos disto foi a comemoração do “Empire Day” (traduzindo-se para a 

língua vernácula: “Dia do Império”) nos clubes de origem inglesa, como veremos nos capítulos 

adiante. O típico britânico era o caucasiano, de olhos claros e de classe média, que, no contato 

com o clima tropical adquiria um rubor a pintar-lhe as faces. Disto entendemos que faziam parte 

deste grupo engenheiros, comerciantes e marinheiros.  

Ainda que tenhamos verificado pelos exemplos trazidos da sra Susanne e dos irmãos 

Buckley que seus avós vieram com família constituída e que seus pais casaram aqui, não é 

possível confirmar se este era o caso geral. Todavia, graças às informações obtidas dos 

certificados de casamento da paróquia “All Saint’s Church”, mencionados anteriormente, foi 

possível mapear que muitos destes engenheiros e comerciantes vieram solteiros, optando por 

se casar com britânicas que já haviam estabelecido residência aqui. 

 Foi o caso de Walter Shales Ellicott, comerciante britânico de 24 anos que residia na 

chácara da “Western Telegraph” à época de seu casamento com Muriel Kathleen Swiggs, 

também britânica, e que morava, por sua vez, na Rua Gavião Peixoto, no bairro de Icaraí. A 

                                                        
10 “The ordered communities of the white settlers created the imagined England- despite the real, often 

complete relations of estrangement - as home”. 
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união deste casal foi celebrada na paróquia mencionada segundo os ritos do anglicanismo no 

dia 27 de dezembro de 1930. 

Outro casal de origem britânica a desposar na mesma paróquia foi o banqueiro Leslie 

William Anderson, 29, e Isabella Taylor Telford, 24. A certidão registra que, antes do 

casamento, cada um residia em lugares diferentes: Anderson morava no Rio de Janeiro, mas 

Telford residia em Icaraí.  

Com base nestes dados, observamos que estes imigrantes não cultivavam vínculos 

apartados de seus colegas britânicos. Isto é, agrupavam-se quando podiam. Esta percepção é 

corroborada pelo estudo de Burke (2016: p. 19), que a este respeito, ponderou que “(...)os 

ingleses tendem a se comportar de certa maneira, mais do que pessoas de outros lugares. Como 

em qualquer outra nação, eles se assemelham menos a um indivíduo e mais a uma família, na 

qual personalidades diferentes coexistem e se chocam, apesar de todas as semelhanças 

familiares.” 

Se concebermos que este agrupamento era marcado por várias famílias inglesas, não 

surpreende observar a escolha em bairros bucólicos como Icaraí e São Francisco, sobretudo 

neste último, na Estrada Fróes, que retinha uma boa parte de ingleses que frequentava também 

o “Sailing”, fundado naquela região. As famílias que estudamos, como os Medley e os Buckley, 

residiam tanto em um bairro quanto no outro, o que atesta esta suspeita. Vale recordar que a 

demanda por um estilo de vida mais pacato gerou o deslocamento de boa parte dos ingleses 

residentes no Rio de Janeiro para Niterói, como nos indica Bezerra (2015: pp. 120): 

 
“(...) diversamente do século XIX, a grande maioria dos britânicos residia em Icaraí, 

embora um percentual pequeno se localizasse em bairros como o Ingá, São Domingos, 
Boa Viagem, São Francisco e Engenhoca. Além disso, é possível afirmar que a quase 

totalidade destes imigrantes desempenhava as suas funções em firmas ou instituições 

e origem britânica, localizadas na cidade do Rio de Janeiro, em contraste com um 

menor número que atuava em Niterói” 

 

Ainda no século XIX, lembramos que eclodiu um surto de febre amarela que contribuiu 

para que os ingleses trocassem o Rio de Janeiro para Niterói. Assim, a cidade fluminense, que 

já oferecia novas oportunidades para os que buscavam um estilo de vida mais calmo, foi 

aparentemente menos afetada nas questões de saúde pública que marcaram o alvorecer das 

primeiras décadas do século posterior. 

Diante do que foi trazido até aqui, é relevante trazer o estudo que o sociólogo Gilberto 

Freyre debruçou-se em sua produção a fim de apreender as complexidades que marcaram a 

relação anglo-brasileira. Embora sua pesquisa se concentre no século XIX, ela é bastante 
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pertinente para assinalar a presença inglesa em nosso país no âmbito sócio-histórico que lhe é 

devida. 

 

1.3. A perspectiva de Gilberto Freyre sobre os ingleses. 

É muito provável que tenha sido Gilberto Freyre o sociólogo que mais se dedicou a 

estudar a presença inglesa no Brasil, ainda que seu tratamento metodológico o tenha conduzido 

a uma abordagem mais generalizada. Havia o autor prometido mais duas obras sobre o assunto 

que, todavia, não saíram dos planos das ideias. Não obstante, sua relevância para esta 

dissertação, como também o fora para outras pesquisas voltadas sobre o mesmo tema, não deve 

ser ignorada. 

Em sua obra “Ingleses no Brasil”, Freyre discorre sobre os britânicos em nosso país ao 

longo do século XIX. Apesar de inclinar-se favoravelmente a estes sujeitos, é possível entrever 

algumas críticas voltadas ao seu objeto de estudo tais como o sentimento de superioridade 

destes atores perante os brasileiros, o que acirrou as tensões nas relações com o povo nativo.  

No entanto, Freyre afirma que tais relações sociais não foram somente unilaterais e 

favoráveis apenas aos ingleses. Ao contrário, segundo ele (1977: p 10), o “processo de 

dominação de uma cultura ou de uma economia” vai de uma “(...) por outra”. Sabemos, 

portanto, que a “influência” que estes sujeitos exerceram por todo o país, principalmente nas 

regiões do Nordeste e do Sudeste, foi mais sentida econômica e culturalmente.  

À medida que os ingleses se inseriam no Brasil predispuseram-se a formar colônias em 

várias regiões como observou Gilberto Freyre (1977: p. 193), que, a esse respeito, comentou 

que “precisamente nas cidades onde após a chegada de Dom João VI estabeleceram-se colônias 

de ingleses—Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Recife, Pernambuco, São Luiz do Maranhão—

é que se propagou o uso do chá, do presunto e da bolacha doce da Inglaterra”.  

Freyre (1977: p. 15) ressalta, todavia, o agenciamento de atores menos conhecidos, e 

possivelmente desvalorizados, que também compuseram sua parte nesta “influência” anglo-

saxã sobre as terras tupiniquins. Segundo ele, “da influência britânica no Brasil através de 

agentes menos conhecidos e menos ilustres: comerciantes, engenheiros, técnicos, aventureiros, 

missionários, médicos, tradutores, cônsules (...), gerentes de bancos e de empresas (...), 

superintendentes de companhias de telégrafo e de estradas de ferro, maquinistas, foguistas (...)” 

Isso nos faz ampliar o olhar sobre a inserção destes indivíduos no país, já que é quase 

comum observarmos o processo de domínio inglês na economia através de homens de uma 

classe mais alta, presentes em hierarquias quase aristocráticas como um diplomata inglês 
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chamado Charles Stuart à época do Brasil Império, ou outros embaixadores que exerceram 

influências políticas posteriormente no período republicano.  

No entanto, como foi mencionado no trecho acima, atores menos “sucedidos” também 

levaram adentro sua cultura inglesa para os brasileiros, corroborando a perspectiva que Bezerra 

levantou quanto aos proletários ingleses que também deixaram sua marca principalmente em 

Niterói. Em suas palavras (2015: p. 12): 

 

“(...) chamamos a atenção para a “Niterói proletária”, em que foi possível identificar 

o surgimento dos primeiros bairros fabris; a relevância econômica da ferrovia, um dos 

grandes empreendimentos de capital inglês; as dificeis condições de moradia do 

operariado da época (...) e, por fim, a exploração do trabalho imigrante na ilha da 

conceição.”.  

 

Sua intervenção pode ser detectada em nossa linguística, na qual foram acrescentadas 

ao vocabulário palavras de origens inglesa. Algumas delas foram “futebol” (football), “esporte” 

(sport), “gol” (goal), driblar, chutar, entre outras. Lugares como a maçonaria, por exemplo, 

surgiram deste contato entre saxões e brasileiros. Como Freyre mesmo pontuou (1977: p. 31): 

 

“A influência do mister pode-se atribuir, com efeito, além da introdução, no Brasil, 

ou da generalização, entre nós, do (...) chá, do pão de trigo, da cerveja e depois do 

whisky, do gin e do rum (...) do pijama de dormir, do gorro de viagem, do revólver 

(...), o começo de algumas seitas protestantes (...). E com esse anglicismo todo, 

anglicizou-se também a língua, na qual naturalizaram-se verbos como chutar, driblar, 

blefar, (...), esporte (sport), match, futebol (football), gol (goal), etc...”  

 

 

Na prática, foi uma relação que fluiu tanto dos imigrantes para os brasileiros, quanto 

destes para aqueles resultando, portanto, em um processo de ação e reação. Práticas e hábitos 

sociais próprios dos ingleses foram adaptados e incrementados ao longo de sua estadia no país 

a partir de elementos essencialmente em brasileiros, colaborando, desta maneira, em sua 

socialização.  

Todavia, Freyre (1977: p. 47) comentou que “a (...) imigração foi sempre pequena em 

número, embora importante do ponto de vista técnico e econômico”. Em outras palavras: por 

minoria que fossem, estes ingleses que vinham ao Brasil exerciam sobremaneira uma 

interferência sócio-cultural. 

Como resultado destas trocas a partir das relações anglo-brasileiros, Freyre pôde 

analisar certo ‘enquistamento’ da parte dos ingleses que se ‘abrasileiraram’. De acordo com o 

sociólogo (1977: p. 77), “alguns filhos ou descendentes de ingleses se tem abrasileirado logo. 

Outros se têm conservado “ingleses d’água doce” por uma geração ou duas, guardando os 
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hábitos da ilha, falando português mal ou com sotaque, exagerando a reserva, a fleuma e o 

silêncio ingleses”. 

A anglofilia, característica que lhe é associada, foi pontuada por Freyre no decorrer de 

seu trabalho como uma das consequências dessas relações formadas com os nativos e a qual foi 

exposta através da cultura. Filósofos como Stuart Mill foram abraçados pela política brasileira, 

autores românticos como Jane Austen estimulavam a leitura do gênero, enquanto o futebol 

despontava em nosso país. Além disso, hábitos como tomar chá e a pontualidade foram 

inseridos neste espaço simbólico penetrado pelo imperialismo britânico.  

Desta maneira, o autor (1977: p. 37) comentou que “essa conquista foi um dos resultados 

da abertura dos portos, do estabelecimento de ingleses no Brasil como homens de negócios, da 

importação de livros ingleses, outrora proibidos pela Inquisição ou pelos padres menos 

liberais”. 

A concepção que segue pelo viés cultural e que foi aderida por Freyre nos permite 

enxergar a extensão da atuação de hábitos e costumes de origem britânica, absorvidos pela 

brasileira e que resultou em algo mais híbrido, principalmente nos discursos gramaticais 

(tomando como exemplo o futebol por ser mais corriqueiro e mais presente em nossa rotina 

pela grande valorização que o esporte detém pela nossa sociedade). Segundo suas próprias 

palavras (1977: p. 68): 

 

“Pois não foi esse trabalhador comum uma figura desprezível em nossa vida, mas um 

portador de cultura, particularmente de técnica, britânica, que contribuiu não só para 

o avigoramento do capital inglês no Brasil, como para o desenvolvimento material do 

nosso país. E vários deles aqui constituíram família. Aqui se dissolveram na 

população brasileira. Aqui se elevaram socialmente, mudando de status”.  

 

Não obstante, Freyre (1977: p. 47) também se responsabilizou por resgatar atores menos 

“glamorosos” que tomaram parte, quase obscurecida, na modernização de nosso país: 

 

“Principalmente negociantes e engenheiros (...) dada a importância do engenheiro na 

época da civilização carbonífera que se iniciara (...) desde a Revolução Industrial (...). 

E entre os engenheiros, acentue-se mais uma vez que os ferroviários viriam 

desempenhar (...) um papel particularmente notável em face da extensão do Brasil e 

da valorização do país, que como produtor, quer como importador, em consequência 

do desenvolvimento do transporte ferroviário”. 

 

 

Foi a ferroviária a grande expressão da modernidade de caráter britânico e sobre a qual 

Freyre teceu em sua obra. Neste ponto, ele ressalta a interferência dos trabalhadores das terras 
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da rainha por terem trazido ao Brasil o que, a seu ver, configurou em um grande avanço para 

seus habitantes. Pois que assim expôs da seguinte maneira: 

 

“E dessas atividades (...) nenhuma foi mais expressiva do gênio ou do caráter britânico 

que a ferroviária. Nenhuma (...) atraiu para o Brasil um tão grande número de 

inteligências caracteristicamente inglesas como as que se ligaram ao Brasil através de 

atividades de estudo, de construção, de exploração comercial e de administração de 

estradas de ferro.” 

 

Quanto ao aspecto religioso, Freyre (1977: p. 95) contemplou uma breve comparação 

entre o anglicanismo inglês e o catolicismo brasileiro: 

 

“Aspectos da religião ou do culto cristão houve que foram no Brasil mais valorizados 
depois que se verificou o contato entre o catolicismo brasileiro e o protestantismo 

britânico. Com esse contato, o culto de Maria parece ter se desenvolvido entre nós (...) 

em oposição ao culto exclusivo de Cristo posto em relevo pelos protestantes. E o 

mesmo talvez se possa dizer do culto dos santos. Representou talvez o 

desenvolvimento ou a conservação dos dois cultos, no Brasil, uma forma dos 

ortodoxos da terra economicamente invadida pelos ingleses resistirem à influência dos 

invasores e deles se diferenciarem (...). Acabaria se verificando, no Brasil, 

considerável influência inglesa, se não através do pouco que tem havido de 

interpenetração entre práticas católicas e práticas protestantes, por intermédio do 

espiritismo.” 

 

 

O autor assinala que houve ingleses que se converteram para o catolicismo em 

decorrência do estereótipo que os brasileiros católicos projetavam nos “protestantes” 

anglicanos. Levando-se em conta quão enraizados estavam na sociedade hábitos, pensamentos 

e costumes provenientes da Igreja Católica, propagados sobretudo através dos jesuítas que 

contribuíram para a colonização portuguesa, entendemos por que os católicos brasileiros eram 

tão intolerantes com os ingleses anglicanos.  

Além disso, criou-se uma suspeita da parte dos brasileiros de que os britânicos 

pretendiam colonizá-los e sua participação ativa na modernização do então império ao curso do 

século XIX (como se pôde ver pela forte atuação da “Leopoldina Railway”) teria sido instigada 

pela mentalidade imperialista que os motivava a se assentarem no país. Sobre isso, contudo, 

Freyre (1977: p. 10) observou que resultaram “dois sistemas sócio-culturais que se defrontaram 

no espaço e no tempo estudados: um sistema encarnado pelos ingleses, outro pelos brasileiros, 

ou pelos luso-brasileiros”. 

O sociólogo (1977: p. 130) traçou este aspecto inglês tanto rechaçado pelo brasileiro 

que repugnava seu domínio econômico no país quando afirmou que “eram os ingleses que 

forneciam a populações há pouco libertadas da tutela política da Espanha e de Portugal os 
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gêneros de primeira necessidade, conservando-as sob um domínio econômico que, no Brasil, 

pelo menos, se revestia (...) de considerável influência política”. 

Embora não seja pertinente nos concentrarmos nos aspectos da vida brasileira no século 

XIX, que é o principal foco da obra de Freyre, torna-se, ainda assim, expressivo tecer 

observações sobre o assunto a fim de contemplarmos a interferência destes ingleses que 

residiram no Brasil. Vale ressaltar que a maioria destes atores sociais se enquadrava à elite da 

comunidade, quase sempre figurando entre a burguesia carioca. 

 Através de recortes de jornais, nos quais muitas propagandas eram divulgadas e cuja 

maioria expunha a que tipo de público-alvo objetivavam se dirigir, o autor assinalou as 

informações de maneira a tratá-las coerentemente. Como exemplo destes anúncios, ele cita uma 

professora particular de inglês (nativa), venda de objetos ingleses (e que partimos da presunção 

de que, em leilões, os mesmos não seriam vendidos a preços populares), além de outros objetos.  

 

“(...) os anúncios de mercadorias e produtos ingleses nos jornais brasileiros da 

primeira metade do século XIX fazem-nos ver (...) as substituições ou meias 

substituições verificadas então nos hábitos e estilos de vida, de alimentação, de 

higiene, de traje, de transporte, de recreação e de medicamento da burguesia e da 

aristocracia brasileiros” (Freyre, 1977: p. 215) 

 

Guardadas as devidas proporções da anglofilia deste autor, suas contribuições não 

somente são relevantes para este trabalho como permitem situar a atuação do inglês nas terras 

brasileiras. Seu reconhecimento quanto às questões de dominação se apresentam, porém, na sua 

seguinte análise: 

 

“As relações entre aqueles dois povos, por longos anos marcados pela subordinação 

do brasileiro ao britânico, modificaram-se, em face do aparecimento triunfal de outros 

imperialismos econômicos, rivais do britânico em suas projeções sobre a América do 

Sul, de relações de subordinação para relações de acomodação. O britânico deixara de 

poder impor imperialmente aos brasileiros os artigos de seu gosto para ter de transigir, 

até certo ponto, com o gosto dos brasileiros e acomodar seus produtos às condições 

de vida brasileira”. 

 

Ainda que em certos aspectos os ingleses tenham sido “abrasileirados”, adaptando 

questões culturais para se inserirem nesta sociedade majoritariamente católica (e ressalto que, 

embora falamos do Brasil Império, cuja crença oficial era o catolicismo, após 1889, quando 

instaurada uma república laica, a associação à Igreja de Roma permaneceu), esta relação nunca 

foi “equilibrada”.  

Como Freyre demonstrou, ela favorecia os britânicos, e se levarmos em conta que na 

era vitoriana o nacionalismo britânico os moldou a acreditarem que eram importadores de 
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cultura e civilização, a mentalidade imperialista atuou como força-motriz na sua atuação nos 

mais diversos cantos do globo.  

No entanto, Freyre não deixa de reconhecer a participação que tiveram quanto ao 

processo de modernização de nosso país e seu estudo nos relembra como absorvemos hábitos 

que nos foram interiorizados sem pensamento crítico. Diante disto, as relações sociais são 

moldadas pelo poder que, em grau maior ou menor, pode ser transferido de um sujeito para o 

outro. Não por isso, porém, elas não deixam de ser desiguais. 

 

1.4. Pensando a presença inglesa através de Stuart Hall. 

As questões levantadas por Stuart Hall sobre o domínio britânico em suas colônias 

foram, e continuam sendo, muito valiosas para o debate do “pós-colonialismo” dentro da 

sociologia. Neste sentido, reforçamos sua contribuição para este tema que trata dos ingleses, 

por ora objeto de seus próprios estudos.  

Em um país que conheceu a dominação secular do lado português e de igual maneira 

submetida a outra exploração, precisamente no âmbito econômico, pelos britânicos, resgatamos 

as ponderações críticas de Hall para tornamos a pensar relações anglo-brasileiras marcadas por 

uma forte desigualdade em oposição a um olhar mais parcial em oposição à perspectiva 

tendenciosa de Freyre. 

A partir disso, Hall nos apresenta a um conceito bastante pertinente que, como gancho, 

auxilia neste entendimento a que propomos abordar nesta pesquisa. Abaixo, o autor (2006: pp 

49, 52, 53) deixa explícito que conceito é este: 

 

“(...) a inglesidade (Englishness) veio a ser representada –como um conjunto de 

significados—pela cultura nacional inglesa. (...) [e] o discurso da ‘inglesidade’ 
(englishness) representa o que a ‘Inglaterra’ é, dá sentido à identidade de ‘ser inglês’ 

e fixa a ‘Inglaterra’ como um foco de identificação nos corações ingleses (e 

anglófilos)” 

  

Ao tomarmos este conceito de “inglesidade” trazida por Stuart Hall, podemos 

acrescentar a de Bill Schwarz (1986: p. 147, 151) em seu artigo “Englishness and the paradox 

of modernity”: “A conjunção histórica do período moderno e de sua proliferação dramática das 

ideológicas carregadas de “inglesidades” tem sido por muito tempo evidente, ligado acima de 

tudo a expansão dos territórios formais do império”. 11 

                                                        
11 No original: “The historical conjunction of the modern period and the dramatic proliferation of 

recharged ideologies of Englishness has long been evident, linked above all to the expansion of the formal 

territories of empire” 
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Ele também acrescenta que “o paradoxo aqui (...) está na possibilidade de que a dinâmica 

e a inventividade recorrente da tradição possa precisamente ter requisitado uma projeção 

carnivalesca e popular da modernidade e do futuro em ordem de sustentar uma ideia do 

passado”.12 

Essa “inglesidade” é transportada pelos historiadores Peter Burke e Maria Lúcia Garcia 

Pallares-Burke, que, em sua obra “Os Ingleses”, colocam que “muitos ingleses e estrangeiros 

têm uma vívida ideia da “inglesidade”, ou seja, “de certos símbolos que definem a cultura 

inglesa e que algumas vezes foram (e ainda são) explorados por razões econômicas e políticas”. 

(2016: p 21). Através do viés cultural, os autores (2016: p. 23) pontuam da seguinte forma:  

 

“(...) poeta e crítico inglês, John Betjeman, incluiu em sua lista – feita durante a 

Segunda Guerra Mundial instituições e experiências que considerou tipicamente 

inglesas, como a Igreja Anglicana, os Women’s Institutes (clubes femininos 
apartidários devotados a atividades voluntárias e de ensino), os bed & breakfasts1 de 

vilarejos, as estações de trem rurais e “o som do cortador de grama nas tardes do 

sábado” (...). O historiador de arte alemão, Nikolaus Pevsner, que fez da Inglaterra o 

seu país adotivo (e que reaparecerá muitas vezes neste livro), descreveu a 

“inglesidade”em termos de “understatement, aversão a estardalhaços, desconfiança 

da retórica [...], independência pessoal, liberdade de expressão, sábias conciliações, 

[...] uma fé eminentemente civilizada na honestidade e no jogo justo, capacidade de 

enfrentar uma fila com a maior paciência, [...] e o conservadorismo aberto e convicto, 

visível no uso das perucas nos tribunais e das becas nas escolas e universidades” (nos 

anos 1950,os professores das escolas secundárias ainda usavam becas nas aulas).”  

  

  

Nesse sentido, constatamos a pluralidade de interpretações voltadas para o que é esta 

“inglesidade” ao mesmo tempo em que é tão peculiar àqueles nascidos, criados e socializados 

nas terras da Rainha. E é por isso que os autores até aqui citados convergem quanto a sua 

construção, resultado daquela sociedade e dos processos sociais que a forjaram.  

Mas retomemos a perspectiva de Hall. Ao colocar o conceito de “inglesidade” em 

evidência, assim o fez para apontá-la como marcador da diferença. Isto é, enquanto ferramenta 

de construção de uma mentalidade imperialista, ela pressupõe a superioridade dos próprios 

valores daqueles habitantes das ilhas britânicas em relação aos demais. No entanto, esta 

mentalidade foi gerida por uma produção social, segundo o autor (2006: p 50, 51), e isso se 

explica porque: 

 

                                                        
12 No original: “the paradox here (...) is the possibility that the dynamic and recurring inventiveness of 

tradition may precisely have required a popular, carnivalesque projection of modernity and of the future in order 

to sustain the idea of the past”. 
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“As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso—um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos (...). As culturas nacionais, ao produzir sentidos 

sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 

identidades.” 

  

   Essa cultura nacional, ou melhor dizendo, este discurso de nacionalidade remete-nos 

à seguinte perspectiva de Hall (2006: p. 61): 

 

“O nacionalismo britânico moderno foi o produto de um esforço muito coordenado, 

no alto período imperial e no período vitoriano tardio, para unificar as classes ao longo 

de divisões sociais, ao provê-las com um ponto alternativo de identificação—
pertencimento comum à ‘família da nação’. (...)As identidades nacionais são 

fortemente genereficadas. Os significados e os valores da ‘inglesidade’(englishness) 

têm fortes associações masculinas. (...) as nações ocidentais modernas foram também 

os centros de impérios ou de esferas neoimperiais de influência, exercendo uma 

hegemonia cultural sobre as culturas dos colonizados”  

  

Ainda que aqui se trate de um processo de identificação, algo que será debatido 

detalhadamente na próxima sessão, é importante salientá-la para compreender aquilo que já foi 

falado em Freyre sobre a dominação inglesa, por menor e sútil que pudesse ter sido em 

comparação às outras colônias britânicas (como a Índia, ou mesmo a Jamaica, por exemplo; 

este último, deve-se ressaltar, é o local de origem de Hall, o que explica o contato que teve com 

os britânicos e, subsequentemente, a dominação espacial e cultural exercida pelos mesmos). 

Embora resultado de uma construção social, esta dominação se apresentaria, ainda que 

circunstancialmente, como reflexo desta mentalidade imperialista a que Hall critica com louvor. 

Deste modo, citamos outra vez Hall (2006: p. 49), quando ele afirma que: 

  

“(...) a inglesidade (Englishness) veio a ser representada –como um conjunto de 

significados—pela cultura nacional inglesa. Segue-se que a nação não é apenas uma 

entidade política mas algo que produz sentidos—um sistema de representação 
cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam 

da ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional”.  
 

Seu estudo é esclarecedor para aqueles que têm como finalidade compreender o 

imperialismo e como se articula seus tentáculos, seja ele britânico ou não. Para a pesquisa aqui 

feita, atua como uma lupa, enxergando nas ações dos sujeitos ingleses esta forma peculiar que 

Hall apontou de “ser inglês”, embora devemos ressaltar que tal venha de sua perspectiva e não 

é, por isso, uma categoria amplamente apropriada pela sociologia.  

Ainda assim, esta “inglesidade”, conceito marcante para Hall (2006: p. 53, 54) 

“representa o que a ‘Inglaterra’ é, dá sentido à identidade de ‘ser inglês’ e fixa a ‘Inglaterra’ 
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como um foco de identificação nos corações ingleses (e anglófilos)”. Talvez isto demonstre 

com mais clareza nos certificados de casamento, quando a maioria dos que se casaram na “All 

Saint’s Church” em Icaraí, registrados britânicos, escolheram realizar naquele espaço a 

cerimônia de bodas pela paróquia representar o símbolo nacional, de “ser inglês” em terras 

estrangeiras. Também podemos identificá-la nos clubes “Rio Cricket” e “Sailing”, sobretudo 

na prática da vela, antiga tradição inglesa, que resultou na constituição deste último. 

Se pensarmos pelo viés de Hall, concluiremos que estes aspectos remetem a uma forte 

ligação com a Inglaterra, a pátria-mãe destes sujeitos que preferiram residir em Niterói. Nesse 

sentido, o “Rio Yatch Club Sailing” é, para os ingleses, um sistema local representativo pelos 

valores que atribuíram na sacralidade em perpetuar a prática da vela e o que significava resgatá-

la dentro do clube.  

No entanto, cabe ressaltar outro aspecto que Hall identifica como forma de dominação, 

que é a linguagem, a qual atua também como marcador da diferença. Afinal, como se debate a 

respeito de uma cidade brasileira cujo idioma materno é o português, o uso do inglês é utilizado 

para se sobressair e destacar determinado grau de superioridade que é característica deste 

pensamento colonial sobre a qual Hall ponderou em seu trabalho. 

 Sem embargo, o constrangimento aos nativos pelo uso de uma linguagem diferente 

reforça aspectos de uma relação dominante, como o autor trabalhou ao conceituar a 

“inglesidade” como fato social da Inglaterra, produzida pela e para aqueles que vivem nela, não 

contemplando nem mesmo os que ela dominou. 

Para Hall, as posições que os sujeitos ocupam na sociedade impõe no agenciamento dos 

mesmos, refletindo no constante embate da identidade. Em torno deste conceito, que, a 

princípio, parece simples, mas esconde uma camada de complexidades, é que trataremos da 

próxima sessão. 

 

1.5. Perspectivas sociológicas sobre “identidade”. 

No decorrer desta pesquisa, a identidade inglesa emergiu essencialmente da busca destes 

migrantes pela reprodução de hábitos e costumes de sua terra natal ante as diferenças sociais 

que os distinguiam da sociedade receptora. Diante disto, sua atuação na comunidade fluminense 

pôde ser percebida através da construção de clubes como o “Rio Yatch Club Sailing”, que se 

transformaram em ponto de encontro entre os ingleses para a prática da vela.  

Ao contemplar o ato de velejar como expressão de um laço simbólico que une tais 

sujeitos à sua pátria natal, vemos, portanto, que este é um efeito da histórica atuação inglesa no 
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mar. Como fator preponderante de sua identidade de “ser inglês” em um país que nada tinha de 

“inglês”, faz-se necessário retomar a revisão bibliográfica sobre o assunto. 

O conceito de identidade vem sendo acionado com frequência nestas últimas décadas 

por uma variedade de indivíduos que compõe diferentes grupos na sociedade brasileira, tanto 

pela diversidade de sujeitos quanto pelas demandas levantadas pelos movimentos sociais. 

Como resultado, a discussão em torno desta ideia aumentou tanto nos meios acadêmicos quanto 

fora deles com a finalidade de compreender o que é esta “identidade” e como ela decorre da 

apropriação pelos atores sociais numa escala global.  

Neste quesito, a sociologia é um instrumento bastante importante para tal estudo, tendo 

em vista não somente o pensamento crítico que ela se propõe a exercer como igualmente por 

ser a disciplina que se preocupa em estudar os fenômenos que eclodem socialmente. Em nossa 

contemporaneidade, não seria exceção este mergulho na conceituação que a palavra 

“identidade” se propõe a ter. Conforme discute Stuart Hall (1987: p 31): 

  

“A sociologia (...) localizou o indivíduo em processos de grupo e nas normas coletivas 

as quais (...) subjaziam a qualquer contrato entre sujeitos individuais. (...) como os 

indivíduos são formados subjetivamente através de sua participação em relações 

sociais mais amplas; e, inversamente, do modo como os processos e as estruturas são 

sustentadas pelos papéis que os indivíduos neles desempenham. Essa “internalização” 

do exterior no sujeito, e essa “externalização” do interior através da ação no mundo 

social (...) constituem a descrição sociológica primária do sujeito moderno e estão 

compreendidas na teoria da socialização” 

 

Em face da perspectiva de pensar a identidade dentro da sociologia da imigração, 

tomamos a conceituação de migração como produtor de identidades da autora Kathryn 

Woodward (2012: p. 22), que pontuou da seguinte maneira: 

 
“A migração tem impactos tanto sobre o país de origem quanto sobre o país de destino 

(...) produz identidades plurais, mas também identidades contestadas, em um processo 

que é caracterizado por grandes desigualdades. A migração é um processo 

característico da desigualdade em termos de desenvolvimento. Nesse processo, o fator 

de ‘expulsão’ dos países pobres é mais forte do que o fator de ‘atração’ das sociedades 

pós-industriais e tecnologicamente avançadas”.  

  

É com esse ponto de partida que nós nos aprofundaremos, reputando as questões 

indissociáveis ao debate proposto sobre a identidade e a etnicidade, sobre o qual cabe citar a 

pesquisadora Giralda Seyferth (2011: p.1): 
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“O fenômeno migratório também produz etnicidade, palavra-chave nas análises de 

sistemas interétnicos amplamente usada nas últimas décadas com implicações nas 

políticas de reconhecimento (inclusive aquelas associadas ao multiculturalismo e aos 

direitos de minorias). A delimitação teórica agrega a identidade (e seus aspectos 

subjetivos) e a noção de fronteira (social) que delimita o pertencimento a um grupo 

ou a uma comunidade. Na prática, são enfatizados discernimentos sobre a simbólica 

da diferença cultural e os valores que orientam comportamentos”.  

  

No entendimento da associação pela qual se projeta o imigrante à vista do processo 

social imposto pela sociedade, a localização do sujeito histórico-social e as próprias estruturas 

sociais que produziram um conflito entre o imigrante e a sociedade para a qual migrou, 

resultaram em uma etnicidade bastante marcante nestas relações sociais.  

Nesse contexto, é pertinente resgatar o estudo de Lopes e Vilela. Segundo os autores 

(2011: p.66), “(...) o projeto de migrar é tanto social quanto familiar e coletivo e inclui o retorno 

que, a partir das diferentes trajetórias dos migrantes, vai sendo reelaborado segundo o status, o 

capital social, o gênero e a geração, além das condições de inserção no mercado de trabalho, 

bem como a situação do migrante em relação a documentação”  

A posição social do estrangeiro é estudada também por Seyferth, principalmente no 

tocante a etnicidade, conceito anteriormente mencionado ao lado da identidade dentro também 

da sociabilidade. Nas palavras da autora (2011: p. 50): 

 
“Ao tratar do status ontológico do termo etnicidade, Fentou observou que ele diz 

respeito à descendência e à cultura. Considera isso um ponto de partida e não 

simplesmente uma definição, e o ponto seguinte é pensar que etnicidade ‘se refere a 

construção social da descendência e da cultura, à mobilização social da descendência 

e da cultura, e ao significado e implicações dos sistemas classificatórios construídos 

em torno dela’ (2008, p.3). Povos não possuem apenas culturas ou ancestralidade 

compartilhada, eles elaboram as duas coisas para compor uma ideia de ancestralidade 

que cerca as definições de grupos ou comunidades, procura mostrar que os rótulos 

étnicos (ou outras categorias) não estão no vazio, tem uma base real a sustentá-los. De 

outro modo, Max Weber (1991, p. 270) também apela a princípios semelhantes ao 
tratar das coletividades (ou comunidades) étnicas e de nação, destacando a crença na 

afinidade de origem (objetivamente fundada ou não) e os habitus, costumes, etc; 

fazendo referências, inclusive, à imigração”.  

  

A transferência do foco laboral para o cultural tem crescido cada vez mais dentro da 

sociologia da imigração, como já foi discutido. Tal perspectiva tem sido importante para 

exercitar o olhar sociológico sobre o imigrante como ator social ativo, produtor de sua história, 

não apenas reprodutor da cultura de seu país de origem. Segundo Seyferth (2011: p. 48): 
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“(...) a noção de diferença cultural, no caso da imigração, remete às ideologias de 

pertencimento e seus usos, inclusive políticos, diante das situações de desigualdade 

no âmbito do Estado-nação. Cultura e etnocidade, portanto, estão relacionados e sua 

propriedade pode ser observada na proposição conceitual de Abneu Cohen que 

considerou etnicidade ‘uma forma de interação entre grupos culturais operando em 

contextos sociais comuns’ (1974, p XI)”  

  

Entretanto, é essa a provável causa para o surgimento de conflitos com a comunidade 

na qual o sujeito se esforça em não ser por ela marginalizado, pois a interação com a sociedade 

pode resultar na constituição de uma colônia onde ele se sinta imerso naquilo que lhe é 

familiarizado. Estas colônias, objetos sociológicos importantes para o estudo sobre o qual 

vínhamos desenvolvendo, costumam exprimir características que podem ser identificadas 

independentemente de suas nacionalidades (sejam elas alemãs, inglesas, italianas, judaicas, 

etc).  

A elas, atribuem-se usualmente o papel de reproduzir no estrangeiro hábitos e 

convenções dos seus locais de origem. Deste modo, o sujeito reafirma seu duplo papel na 

sociedade receptora: como imigrante fora da colônia estabelecida e como ator social dentro 

dela. Assim, seu agenciamento é condicionado perante o obstáculo que o nacionalismo 

transporta na inserção fora da posição que ocupa internamente enquanto estrangeiro, 

principalmente pelo estranhamento diante do exercício de sua língua materna.  

Segundo Seyferth (2004: p. 8), “o uso cotidiano de outro idioma era, no início do século 

passado, o principal indicador do ‘enquistamento étnico’, visto como ameaça aos ideais 

brasileiros da nação”. Apesar de concentrar seus estudos em torno dos imigrantes alemães que 

se estabeleceram no Brasil, particularmente nas regiões sulistas, o estudo de Seyferth sobre o 

tema é relevante pela utilização de conceitos como “assimilação”, “enquitamento étnico”, 

“aculturação” e “acomodação” que dialogam com o processo da identidade. Como a autora 

explicou (2011: p. 7,8): 

  

“A exigência de abrasileiramento, ou assimilação completa nos cânones da formação 

luso brasileira, vinha do final do século XIX (...). A preocupação com a integridade 

territorial  e cultural do Estado-nação ficou mais evidente a partir da República de 
1889. (...) As práticas cotidianas, habitus, modos de vida, organização social e outros 

aspectos da realidade cultural tem importância na contextualização da etnicidade. 

Nesse sentido, atribuem-se características étnicas ao modo de comemorar festas 

religiosas (...) que são comuns a todos os cristãos”. 

  

Para Brubaker e Cooper (2018: p. 267), debater a própria acepção do termo da 

‘identidade’ requere compreender no que tangenciam a ‘autocompreensão’ e a 

‘autoidentificação’, dado que: 
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“O construtivismo “suave” permite a proliferação de “identidades” putativas. Mas, 

conforme elas se proliferam o termo perde o seu valor analítico. Se a identidade está 

em todo lugar, então não está em lugar algum. Se é fluida, como podemos entender as 

formas pelas quais as autocompreensões podem se endurecer, se congelar e se crista-

lizar? Se é construída, como podemos entender a força, por vezes coercitiva, de 

identificações externas?”  

  

Neste ponto, os autores conduzem o construtivismo voltado igualmente para a 

importância da linguagem, tendo em vista sua importância neste processo de formação 

identitária. Afinal, a própria gramática foi criada e recriada em procedimentos históricos que 

atravessam o tempo. E tal contém, de fato, intenções que demarcam o posicionamento do sujeito 

nas relações sociais. Sendo assim, torna-se um recurso para o agenciamento em tais questões. 

Conforme pontuam Brubaker e Cooper (2018: p. 276): 

  

“Entendida como terreno ou base da ação social e política, “identidade” é 

frequentemente contraposta a “interesse” em um esforço de iluminar e conceitualizar 

modos não instrumentais de ação social e política. Com uma ênfase analítica 

levemente diferente, ela é usada para realçar a maneira como a ação – individual ou 

coletiva – pode ser governada por uma autocompreensão particularista mais do que 

por um autointeresse universal putativo (SOMERS, 1994). Esse é provavelmente o 

uso mais geral do termo, sendo frequentemente encontrado em combinação com 

outros usos. Ele envolve três contrastes relacionados, mas distintos, no sentido de 

conceitualizar e explicar a ação. O primeiro é entre autocompreensão e autointeresse. 

O segundo é entre particularidade e universalidade (putativa). O terceiro é entre duas 
formas de construir locação social.” 

 

Ademais, põe-se em xeque o impacto desta perspectiva na sua interpretação de que 

enquanto “(...) produto da ação social ou política, a “identidade” é invocada para iluminar o 

desenvolvimento processual e interativo de um tipo de autocompreensão, solidariedade ou 

“grupalidade” coletiva que pode tornar a ação coletiva possível.” (Brubaker e Cooper: 2018, p. 

278). Em uma abordagem mais antropológica, Michel Agier (2001: p. 8) categorizará a 

problemática da identidade nos seguintes termos: 

  

“(...) Para Lévi-Strauss, a abordagem da identidade desdobra-se em três níveis 

distintos. Em primeiro lugar, a identidade é definida como um componente do 

universalismo, aquele que os antropólogos opõem à infinita diversidade de culturas e 

de sociedades: é o “mínimo de identidade” que funda a unidade do humano, e faz com 

que as mais diversas experiências humanas sejam “ao menos em parte, mutuamente 

inteligíveis” (Lévi-Strauss 1977:10). O segundo comentário é uma crítica, digamos, 

do interior, de qualquer idéia de identidade substancial: cada sociedade e cada cultura 

divide a identidade em uma profusão de elementos cuja “síntese”, a cada momento, 

“coloca um problema” (Lévi-Strauss 1977:11). No coração das sociedades, então, a 

identidade sempre se esconde. É o “mito da insularidade”: a identidade é “uma espécie 
de abrigo virtual ao qual é indispensável nos referirmos para explicar um determinado 

número de coisas, sem que este tenha jamais uma existência real” (Lévi-Strauss 

1977:332). No entanto, se essa referência é “indispensável”, é porque existem, em 

outra parte, outras razões para a identidade. É preciso procurá-las nos limites, nas 

fronteiras, nos contatos”. 
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Por mais universal que esta concepção seja fundada, ela não pode ser limitada por este 

prisma. Agier (2001: p. 10) de igual maneira desconstrói a fundamentação cultural sobre a qual 

a identidade é formalizada e formatizada. Segundo o autor: 

 

“(...) processo identitário, enquanto dependente da relação com os outros (sob a forma 

de encontros, conflitos, alianças etc.), é o que torna problemática a cultura e, no final 

das contas, a transforma. O mesmo ocorre com relação à mudança em um mesmo 

contexto local. Em uma situação de mudança social acelerada, como a que se vive em 

todas as partes do mundo ao longo das últimas décadas, os estatutos sociais se 

recompõem e os indivíduos devem redefinir rapidamente sua posição, em uma ou duas 

gerações. Nesse momento, a questão identitária torna-se um problema de ajuste, 

simultaneamente social na sua definição e individual em sua experiência. A relação 

do indivíduo consigo próprio ao mesmo tempo que com sua cultura e sua linhagem se 
torna então problemática.”  

  

O discurso, portanto, toma importante parte nessa construção identitária, seja ela 

exercida por um grupo mais dominante ou por outros menores que buscam independência 

daquilo que lhes é imposto pela maioria, ou mesmo pelo Estado, como no caso dos LGBTQI+ 

e no tocante às recentes demandas de gênero.   

E a concepção da identidade torna-se também, por conseguinte, um marcador da 

diferença como assinala Kathryn Woodward ao afirmar que “a identidade é marcada por meio 

de símbolos” tanto quanto sua construção ser “simbólica quanto social” (2012: p. 9, 10). Dessa 

maneira, a autora (2012: p. 40) explicaria que: 

 

“Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social. (...) a identidade depende 

da diferença. Nas relações sociais, essas formas de diferença—a simbólica e a social— 

são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistemas classificatórios.” 
 

 

Para ela, porém, não se trata de ser algo fixo e redutível ao externo e dado, ainda que 

seja construído e fluído. Woodward também concorda quanto ao papel da cultura neste meio e 

não há como separá-lo do contexto histórico e a dualidade objetiva e subjetiva com as quais são 

compostas questões identitárias.  

Nesses aspectos culturais, podemos contemplar a própria definição de identidade que 

Seyferth levanta, apesar das limitações em sua conceituação. Segundo ela (2011: p. 9): “A 

identidade (étnica) permite associar o indivíduo ou o grupo, a um passado, uma raça, uma 

cultura compartilhada, suscita sentimentos de pertença, mas o interesse comum também une, 

permitindo laços concretos de comunidade.” 
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Entretanto, devemos salientar que, ao contrário do que foi debatido até aqui, sua 

perspectiva acerca do que configura a identidade aproxima-se mais da questão levantada sobre 

a etnicidade. De modo que ela assim comenta (2011, p 10): 

  

“A etnicidade é um fenômeno empiricamente muito variado, mas as abordagens mais 

instrumentais a apresentam como um recurso social, político e cultural para diferentes 

grupos étnicos e de status. Algumas versões focalizam a competição por recursos 

(econômicos, políticos), outros examinam as estratégias para maximizar preferências 

em termos de escolhas racionais. A crítica sobre essa abordagem aponta para certos 

excessos que definem ‘interesses’ em termos exclusivamente materiais e políticos. 

Mas poucos autores adotam apenas esse ponto de vista. Afinal, não existe etnicidade 

apenas por interesse, e nem é possível minimizar sua importância no mundo 

moderno”. 
 

  
Entretanto, Tomás Tadeu da Silva (2012: p. 76) acrescenta que a “identidade e diferença 

são vistas como mutuamente determinadas” no qual “a diferença não simplesmente como 

resultado de um processo, mas como o processo mesmo pelo qual tanto a identidade quanto a 

diferença (compreendida, aqui, como resultado) são produzidas”.  

Pensando a identidade a partir do diálogo produzido pelos autores previamente citados, 

constatamos que ela é marcada pela diferença, de fato, como também resultado de um longo 

processo histórico não-findável. Por esta lógica, a cultural nacional, por mais questionável que 

seja o uso deste termo, é embasada através da construção da linguagem como já haviam 

mostrado Brubaker e Cooper. 

Se pudermos tomar emprestado de Brubaker e Cooper novamente a concepção de 

autocompreensão, na mentalidade imperialista que Hall desmascarou em suas obras, 

impulsionada pelo discurso construtivista britânico já no século XIX, veremos estas diferenças 

sutis ao questionar como são mobilizadas as perspectivas de uma classe dominante em se 

tratando da presença do estrangeiro: 

 

 “Que estratégias representacionais são acionadas para construir nosso senso comum 

sobre o pertencimento ou sobre a identidade nacional? Quais são as representações, 

digamos, de ‘Inglaterra’, que dominam as identificações e definem as identidades do 

povo ‘inglês’? (...) Tradição inventada significa um conjunto de práticas..., de 

natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, a qual, automaticamente, implica continuidade 
com um passado histórico adequado”. (Hall, p. 51, 54). 

  

Não obstante, de acordo com Hall, (2006: 61), “(...) as nações ocidentais modernas 

foram também os centros de impérios ou de esferas neoimperiais de influência, exercendo uma 

hegemonia cultural sobre as culturas dos colonizados”. Atentando para como a discussão gira 

em torno da identidade, voltando às várias concepções do termo e observando como ela se 
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manifestou no decorrer da pluralidade de sua significação aqui explorada, deve-se reter a 

cautela de que, embora construída e possibilitada de ser acionada pelos sujeitos sociais, ela é 

uma constante ressignificante.  

Com isso, se pensarmos nas demandas dentro da esfera LGBTQI+ e de gênero, por 

exemplo, veremos que elas não correspondem as deste grupo especificamente estudados. 

Entretanto, permanece possível enxergar as diferentes colisões de variadas percepções e 

atuações de atores que a compõem. Seja, portanto, a identidade uma concepção que remete ao 

ponto de entrada, de partida ou mesmo fluída e sem um início ou fim, ela é a chave que permite 

a imersão no entendimento do funcionamento de grupos sociais.  

Conceituá-la não é algo rígido como trabalhá-la tampouco a transforma em um ponto 

fixo. Torna-se, ao contrário, um instrumento de estudo que visa possibilitar a aproximação da 

realidade estudada pelo pesquisador. 
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CAPÍTULO 2: INSTITUIÇÕES INGLESAS NO RIO DE JANEIRO 

E EM NITERÓI. 

Neste capítulo, propomos refletir como correu a atuação da comunidade inglesa na 

cidade mediante a criação de instituições mobilizadas por estes sujeitos e seus descendentes, 

recriando em Niterói sua igreja, seu asilo, seus clubes e, sobretudo através destes últimos, 

esportes que com os quais eram mais familiarizados.  

Segundo a elaboração do que Bourdieu e Chartier (2010: p. 28) colocaram como 

“discursos que são produzidos por alguém a partir do esforço para legitimar sua própria 

posição”, fornecendo “(...) mecanismos simbólicos de dominação” (Bourdieu e Chartier, 2010: 

p. 36), vale salientar, como os autores assim (2010:  p.57) o fizeram, que disto se observou “o 

processo pelo qual os indivíduos interiorizaram as estruturas do mundo social, transformando-

as em esquemas de classificação que orientam seus comportamentos, suas condutas, suas 

escolhas e seus gostos.” 

Neste sentido, ao pensarmos o engendramento desta colônia em espaço que lhe era 

estrangeiro conforme veremos adiante, ponderaremos o papel das instituições inglesas na 

cidade de Niterói como meio de orientação de exercício nacionalista britânica, uma vez que, 

segundo Freyre (1977: p. 130), havia nos ingleses a forte tendência de “(...) guardar, quanto 

possível, o ambiente do seu país de origem”.  

Diante disto, os discursos que legitimavam a presença inglesa no país foram produzidos 

por uma mentalidade imperialista, a qual pressupõe a superioridade dos próprios valores 

daqueles habitantes das ilhas britânicas em relação aos demais. No entanto, esta mentalidade 

denota costumes predominantes que geraram a cultura nacional, cujo discurso de nacionalidade 

nos remete à perspectiva de Hall (2006: p. 61), segundo a qual pontua que “o nacionalismo 

britânico moderno foi o produto de um esforço muito coordenado, no alto período imperial e 

no período vitoriano tardio, para unificar as classes ao longo de divisões sociais, ao provê-las 

com um ponto alternativo de identificação—pertencimento comum à ‘família da nação’. (...)”. 

Neste sentido, estenderemos nosso exame às escolas, à igreja, e, finalmente, aos clubes como o 

“Rio Cricket Club”, espaços construídos por estes imigrantes como nos informa Bezerra (2015: 

p. 220) ao pontuar que: 

 

“(...) os britânicos sentiam uma enorme necessidade de interação social com o seu 

próprio grupo e manifestavam uma forte tendência ao associativismo. Sobre a 

essência do caráter associativo desse povo, destaca-se, em primeiro plano, a vivência 

coletiva na prática de diferentes esportes. A maior prova disso é que, antes mesmo de 

fundarem sua igreja e sua escola, em Niterói, inauguraram seus clubes.”   
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Em vista do que foi introduzido até aqui, veremos a seguir como a colônia inglesa em 

Niterói manifestava o caráter associativo que lhe era peculiar, e como se posicionava como tal 

dentro de uma sociedade cujos valores, hábitos, pensamentos, costumes diferiam dos seus. 

 

2.1. Uma Breve Análise Sobre As Escolas Inglesas de Niterói. 

Para melhor situar as instituições inglesas nesta cidade, sobretudo para o período 

histórico estudado, foi preciso recorrer à documentação histórica, desta maneira, a mapear e 

localizar a comunidade inglesa, os lugares frequentados (e fundados) por estes sujeitos, onde 

costumavam se reunir e com qual propósito o faziam.  

A partir desta lógica, utilizamo-nos das atas de reunião da construção da Igreja 

Anglicana, cuja paróquia encontra-se ainda hoje na Rua Otávio Carneiro, 144, no bairro de 

Icaraí, produzidas ainda na primeira década do século XX à época da fundação de sua paróquia 

nos anos 20 e escritas na língua nativa dos ingleses que se estabeleceram em Niterói.  

Vemos que esta apreensão aparece especificamente no ano de 1919 quando uma dessas 

atas registra sucintamente que: “o reverendo arquidiácono Harris Rivett se dirigiu à reunião em 

respeito à sugestão da construção de uma igreja, escola e um cemitério(...)”. Por curta que seja 

essa referência, ela nos é significativa por possibilitar a captação de outro sentido destas atas, 

uma vez que nos demonstra não somente o caráter religioso que molda a produção pelos sujeitos 

motivados a fundar em Niterói um local apropriado para a manifestação de sua fé, mas seu 

modo de atuação.  

Sabemos, por conseguinte, que foi arquitetada uma escola britânica nos arredores de 

Icaraí, embora não tenhamos conhecimento do ano de seu início nem de quando se deu seu 

derradeiro fim. Entretanto, ainda antes do surgimento destas escolas arquitetadas pelos ingleses 

migrantes, no século XIX, vemos anúncios feitos em jornais e revistas da época, sobretudo no 

Rio de Janeiro, à procura de nativas inglesas como preceptoras das filhas de famílias burguesas 

e aristocráticas que poderiam arcar com os custos de contratar os serviços de tais educadoras. 

Sobre isto, Freyre (1977: p. 202) é bastante esclarecedor ao se referir a respeito: 

 

“Era a disciplina inglesa a penetrar nas casas da burguesia ou da aristocracia brasileira 

para um feito novo à educação das meninas. Não houve talvez forma mais sutil de 

influência inglesa sobre a vida brasileira que a indicada por anúncios como os que 

acabam de passar sob os nossos olhos recolhidos da Gazeta do Rio de Janeiro dos 

primeiros tempos de Dom João no Brasil.”  
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Bezerra é igualmente responsável por trazer algumas referências às escolas de origem 

britânicas, tanto estabelecidas no Rio de Janeiro quanto em Niterói, ainda no mesmo século. De 

acordo com a pesquisadora (2015: pp. 45, 46): 

 

“Em 08 de fevereiro de 1809, a Gazeta do Rio de Janeiro já colocava um anúncio de 

“Professora ingleza” oferecendo seus préstimos como educadora. (...) Também em 

1813, D. Catarina Jacob anunciava ao público a oferta de um Colégio Inglês em 

detalhada matéria. (...) O anúncio do colégio pertencente à família britânica, com 

endereço na Rua da Rainha, nº 2, na Praia Grande, aparecia curiosamente duplicado: 

na linha de cima havia a menção às irmãs Payler e na de baixo uma nova referência à 

mesma família, composta da senhora Margarida C. Payler e suas filhas.” 

 

Sobre este assunto, Carlos Wehs corrobora, antes da concepção da “British School” e 

seu posterior encerramento em Niterói, a existência de outras instituições escolares. Segundo 

suas palavras (2014: p. 165): 

 

“Quanto a escolas existiram várias em Niterói, de britânicos: (...) o Colégio de Mrs. 

Goverts, localizado na rua da Praia, atual Visconde do Rio Branco, nº 1, que durou de 

1866 até 1880. Outra escola, o Lyceu Popular Niteroiense, mantida e dirigida pelo 

professor escocês William Henry Cunditt, que ficava na rua Nova de São Domingos, 

hoje General Andrade Neves, bem no início, isto é, também no centro da cidade, e 
que funcionou de 1880 até 1893. Tinha muito boa fama.” 

 

Sem embargo, em meu trabalho de campo realizado no “Rio Cricket”, conversando com 

um dos funcionários locais, soube de uma escola voltada para os filhos de ingleses que aqui 

residiam, em idade pré-escolar, confirmado pelos relatos das sras Rosaline Buckley e Susanne 

Medley. Segue abaixo a imagem da mencionada escola, fotografada por mim: 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Escola “Inglesa” localizada no clube “Rio Cricket”. 
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(Fotografada por mim com autorização do “Rio Cricket”) 

 

Na ocasião, sem aprofundarem-se nas datas, ambas convergem quanto ao nome da 

professora: uma inglesa chamada Miss Clemence. Segundo as palavras da sra Susanne: 

 

“(...) é interessante porque tem uma casinha do lado esquerdo lá no fundo, lá perto da 

rua já... Aquela casinha era uma escolinha para gente, a gente tinha aula lá desde o 

jardim de infância até mais ou menos os seis, sete anos, então a gente podia aprender 

a ler e escrever em inglês e depois ir para o colégio brasileiro. Porque já nessa fase já 

não existia uma escola britânica em Niterói, só no Rio.” 

 

 

A sra Susanne também especula que um dos motivos pelos quais teria a escola se 

findado antes mesmo do nascer da década de 60 do século XX foi o provável alto custo de 

contratar professores de fora, além da própria comunidade inglesa já conter um número baixo 

de membros. Apesar disso, ela ressaltou que filhos de brasileiros podiam frequentar o ambiente 

escolar.  

Sabemos, entretanto, que nesta escola ensinava-se o português para estas crianças, as 

quais eram, em geral, filhas de embaixadores, membros da Marinha, entre outras associações 

inglesas das quais faziam parte a elite inglesa. Vale salientar, todavia, que, com o advento do 
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Estado Novo no governo de Getúlio Vargas, tornou-se obrigatório a adoção do idioma do país 

pelos estrangeiros que residiam no Brasil. Por isso, aquela escola passou a ensinar o português 

a estas crianças. 

Em casos de escolas fundadas por estrangeiros, a lei reforçava o ensino da língua 

portuguesa às crianças. Mais adiante examinaremos com minúcia estas medidas legitimadas na 

política imigratória de Vargas. Uma vez que estes espaços educandários eram vistos como “(...) 

isolamento cultural dos núcleos estrangeiros vistos como “um positivo perigo para a unidade 

nacional” (Seyferth, 1999: p. 219) por reforçar o distanciamento dos estrangeiros da sociedade 

para a qual se deslocaram, como consequência, muitos foram fechados. 

 Ainda que a “British School”, a qual nos referimos a partir dos relatos das senhoras 

acima (e não confundi-la com a instituição de mesmo nome de Botafogo, no Rio de Janeiro), 

tenha-se encerrado suas atividades muitos anos mais tarde, é possível especular que este tenha 

refletido as políticas daquela época. Como nos confirma Wehrs (2014: p.166) que, a este 

respeito, pontuou abaixo: 

 

“Durante o Governo Vargas todas as escolas estrangeiras foram obrigadas a lecionar 
as matérias em língua nacional. A Nictheroy British School – era esse o seu nome – 

passou a cumprir este decreto, inclusive sob a direção de professores brasileiros, pela 

manhã. No período da tarde porém seriam ensinados história da Grã-Bretanha, 

geografia, inglês e aulas de canto em língua inglesa, sob a orientação de professora 

inglesa. Assim prosseguiam durante alguns anos, mas a gradual redução do número 

de alunos acabou por extingui-la.” 

 

Neste sentido, é bastante esclarecedor trazer a contribuição legada a nós sobre o assunto 

por Seyferth (1999: p.220), cujas observamos citamos a seguir: 

 

“Muitas tiveram de encerrar suas atividades porque não cumpriram as principais 

exigências contidas na nova legislação: todas as escolas deviam ter nomes brasileiros, 

só brasileiros natos podiam ocupar cargos de direção, os professores deviam ser 

brasileiros natos ou naturalizados graduados em escolas brasileiras, as aulas deviam 

ser ministradas em português, sendo vetado o ensino de línguas estrangeiras para 
menores de 14 anos, as subvenções de governos e instituições estrangeiras foram 

proibidas. O Decreto-lei nº 406 de 4-5-1938, que dispõe sobre a entrada de 

estrangeiros no território nacional, no seu capítulo VIII, reafirmou essas medidas. 

Além disso, a legislação modificou os currículos, com introdução de disciplinas 

obrigatórias como história e geografia do Brasil, educação moral e cívica, e educação 

física (que devia ser ministrada por instrutores militares). O estímulo ao patriotismo, 

o uso de símbolos nacionais e a comemoração das datas nacionais também são pontos 

destacados na legislação federal. Militares que participaram da campanha deram 

especial atenção ao civismo como instrumento da assimilação e meio de formação de 

uma “consciência nacional”. Nesse aspecto, a questão educacional extrapola os 

limites da escola para chegar à população adulta através de solenidades públicas de 

exaltação aos símbolos e heróis nacionais.”  
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Diante deste cenário, ao que se refere à Niterói, não se constatou mais escolas inglesas, 

embora verificamos outras de origem estrangeiras na cidade como o colégio de freiras 

americanas, “Assunção”, situado no bairro de São Francisco ainda nos dias atuais. Sua 

localização reforça a afirmação de Bezerra (2015: p.170) de que “quase todos os habitantes da 

[Estrada Leopoldo] Fróes13 eram ingleses”. Ainda assim, é exceção e quase não há registros de 

instituições inglesas voltadas para o ensino de sua língua, repercussão do esvaziamento de uma 

comunidade outrora bastante ativa na cidade.  

 

2.2. Os Idosos Que Ficaram: O Auge e O Declínio do Asilo “Rest Home”. 

Outra instituição de origem inglesa e cuja existência foi tão breve quanto às escolas 

previamente mencionadas foi a “Rest Home”. Esse era um asilo que se situava no bairro de 

Santa Rosa e ficava sob a atribuição de um grupo de mulheres inglesas denominado “Women’s 

Diocese Association” (em tradução livre, algo como: “Associação das Mulheres da Diocese”).  

Chama a atenção por ser uma instituição dirigida majoritariamente por mulheres, 

contemplando desta forma uma participação feminina em um mundo predominantemente 

masculino (uma vez que clubes e escolas atendiam interesses de homens enquanto detentores 

de direitos de lazer e pais preocupados com a educação de seus filhos).  

Ressaltamos também o ethos religioso da caridade que norteava seu funcionamento, 

uma vez que sua criação surgiu dentro da Igreja Anglicana a partir da preocupação com os 

idosos cujos filhos ou famílias haviam regressado à pátria e os que ficaram, seja lá por quais 

motivos, não tinham como se sustentarem.  

Ademais, essas senhoras anglicanas se responsabilizavam pelos bazares, principais 

eventos sociais que ocorriam no “Rio Cricket Club” sob o aval da paróquia “All Saint’s 

Church”, a fim de arrecadar lucro direcionado para o cuidado da gente idosa que permanecia 

em terra estrangeira.  

Curiosamente, tanto a mãe da sra Susanne quanto a da sra Rosaline atuaram no “WDA”. 

Abaixo, um trecho do relato da sra Susanne a respeito do que foi este “Rest Home” e qual fora 

a ligação com sua mãe: 

 

 

 

                                                        
13 Nota da autora: a rua Estrada Leopoldo Fróes liga os bairros de Icaraí e São Francisco, embora seja 

popularmente atribuído como parte deste último.  
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“Era chamado de WDA, e minha mãe (...) ajudava no asilo que tinha lá em Santa 

Rosa, o Rest Home, (...). Ali tinha pessoas que faziam roupas de boneca, que eu 

adorava, e ia direto para aquela barraca ali e comprar a roupinha de boneca; faziam 

geleias, pudins para o Natal, essas coisas todas, bordados também. Tudo era feito pelas 

mulheres da comunidade e a tradição lá no clube, todo mundo se encontrava e faziam 

crackers. (...) Mas tinha a rifa, o tal de white elephant, que era quando pessoas davam 

coisas de segunda mão que não queriam mais. E tinha uma barraquinha daquilo, coisas 

de segunda mão. Não vou dizer que era brechó, não, mas era basicamente isso. E esse 

dinheiro todo revertia para ajudar alguém que precisava, revertia isso. (...) A 

comunidade era pequena e todo mundo, já que o negócio era inglês, eles pediam e a 
pessoa ia lá e ajudava. E no final do ano, eu sempre ajudava a embrulhar os presentes 

pros velhos que recebiam presentes. E a gente ia lá, tinha o chá que a gente dava lá e 

ajudava a organizar, e isso tudo era com donativos. E uma coisa que eles tinham que 

fazer também era isso: eram pessoas idosas que resolveram ficar no Brasil, se os filhos 

voltaram para a Inglaterra, provavelmente, não conheço a história de cada um porque 

só fui ver quando as pessoas já eram idosas, não tinham filhos aqui, não tinham aonde 

morar. Então, o que eles faziam muitas vezes? Quando um deles morria, para a outra 

pessoa não ficar sozinha, aí eles vendiam tudo o que tinham, o dinheiro era colocado 

numa conta e iam pagando os poucos o que eles tinha, para sobreviver lá dentro. E 

quando eles faleciam, em geral---não vou dizer que todos, tá, porque era muito 

pequena naquela época e criança naquela época não sabia de muita coisa--aí então 
eles doavam o dinheiro para o asilo ou os filhos vinham pegar o que fosse também, 

ou também, antes de venderem as coisas deles, se tinham filhos, os filhos vinham e 

resolviam. Mas os pais não queriam voltar para a Inglaterra, talvez fosse por causa do 

clima, queriam ficar no Brasil e porque tinham tantos amigos aqui, já não tinham 

tantos amigos da onde vieram originalmente e resolveram ficar aqui. Então 

basicamente o Rest Home vivia de doações e dessas pessoas que iam pagando aos 

poucos com a venda da casa e das coisas que não queriam mais. Era isso o que tinha, 

mais nada.” 

 

 

O pesquisador Carlos Wehrs (2014: p. 169) nos esclarece ainda que o “Rest Home” foi 

criado em 1931 “com o elevado propósito de abrigar membros das comunidades inglesa e 

americana de Niterói para idosas e carentes de meios de subsistência, inicialmente só de 

empresas, até que foi necessária também a ajuda de pessoas físicas”, contando entre seus 

membros uma ex-babá contratada pela outrora família Imperial brasileira, os Orléans-Bragança, 

que ainda recebia uma visita dos seus membros de vez em quando.  

Este asilo recebia “idosas nele acolhidas [que] tinham sido governantas ou babás 

(“nannies”) em famílias de posses, onde não tendo sido mais necessárias, ficaram sem sustento 

e nem dispunham de meios para retornarem a seu país de origem” (Wehrs, 2014: pp 169). 

Diante disto, havia também os cemitérios, embora sabemos apenas de um, situado no 

Rio de Janeiro, cuja responsabilidade está nas mãos do sr Adolfo, funcionário da “British 

School”, situado na Rua Real Grandeza, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e que também 

me auxiliou quanto às documentações primárias referentes à paróquia anglicana de Icaraí, “All 

Saint’s Church”. Segundo o historiador Henrique Sérgio de Araújo Batista (2014: p. 280): 
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“O Cemitério dos Ingleses foi a primeira necrópole não católica a céu aberto da cidade 

do Rio de Janeiro. Em 1809, Lord Strangfort, que havia obtido a autorização para 

construir uma necrópole protestante, compra a chácara de Simão Martins de Castro e, 

a partir de 1811, começam os sepultamentos (Cardoso, 1987). Os jazigos dessa 

necrópole serviriam de modelo para outros, erguidos nos cemitérios católicos, já que 

os visitantes de tal necrópole, que não eram somente aqueles que professavam a 

religião católica romana, ao presenciar sepultamentos, ou visitar a área, tomavam 

conhecimento dos modelos de arquitetura tumular ali colocados.” 

 

Batista também resgata o longo processo histórico que elucida, para além do âmbito 

religioso propriamente dito, a natureza da relação entre os ingleses e o sepultamento ser 

realizado no interior da igreja. Nas palavras do pesquisador (2014: p. 287): 

 

“Na Inglaterra, era prática o sepultamento tanto no templo, quanto no terreno em volta 

da igreja. De acordo com Clare Gittings, ao estudar o morrer na Inglaterra, no período 
compreendido entre 1558-1660, a grande maioria dos que morreram neste país, no 

período estudado, foi enterrada em churchyard, em covas sem identificação (Jupp e 

Gittings, 2000). Desde o século XII, existiam lápides no interior dos templos, 

identificando representantes de elites e, segundo Rosemary Horrox (Jupp e Gittings, 

2000), o templo poderia se tornar um livro aberto da história familiar” 

 

 

Na Igreja Anglicana que se situa no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, na rua Real 

Grandeza, pude reparar as homenagens aos mortos, sobretudo por aqueles que morreram pela 

Inglaterra ao longo das duas grandes guerras que marcaram o século XX. Estas homenagens 

traduziam-se em placas comemorativas com os nomes dos falecidos, os quais, vale salientar, 

eram ingleses que residiam na colônia britânica, fosse do Rio de Janeiro ou de Niterói.  

Em meu trabalho de campo na “British School”, onde situa-se a paróquia anglicana, fui 

informada de três irmãos de Niterói que, na 2ª Guerra Mundial, lutaram pela Inglaterra. Seus 

sobrenomes aparecem registrados na placa que grava os nomes dos finados por estes conflitos, 

ligando, desta maneira, os migrantes que constituíram a colônia britânica (tanto no Rio de 

Janeiro quanto em Niterói) à pátria de origem deixada por eles ou seus parentes.  
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Figura 10: Memorial aos mortos que lutaram pela Inglaterra na 2ª Guerra Mundial. 

Figura 11: Os nomes dos ingleses que, tendo residido no Rio de Janeiro, morreram neste conflito. 

 

(Acima, imagens fotografadas por mim da Igreja Anglicana da paróquia de Botafogo, situada dentro da 

“British School” na rua Real Grandeza, no Rio de Janeiro. Em ambas as fotos contém os nomes dos imigrantes 
ingleses, majoritariamente do Rio de Janeiro, que lutaram pela Inglaterra na 2ª Guerra Mundial. Segundo me 

foi informado pela funcionária local, na imagem à direita, na Figura 11, estão registrados também os nomes de 

três irmãos ingleses de Niterói que morreram no conflito.) 

 

 Deve-se ressaltado, porém, que, como o propósito da pesquisa se concentra em torno 

do “Rio Yatch Club Sailing”, não tive tempo para averiguar se houve continuidade ou não na 

prática dos enterros dentro da Igreja Anglicana ou em torno dela. O que sabemos é que esta 

tradição inglesa gerou a preocupação destes migrantes em construírem um local adequado para 

que pudessem enterrar seus mortos. Nesse sentido, podemos entender a ação dessa comunidade 

inglesa, vista até agora por algumas instituições que nos debruçamos em examinar, pelas 

palavras dos pesquisadores Tavares e Colvero (2015: p.7) que colocaram sucintamente da 

maneira como citamos abaixo: 

“(...) Cultores de sua própria superioridade, os ingleses, desde que chegaram ao Brasil, 

mantiveram um hábito de seu país de origem: não gostavam de se misturar. Para 

manter a devida distância dos nativos, dedicaram-se com pertinácia e método, a 

produzir no Rio de Janeiro uma miniatura tropical de sua ilha. Em menos de vinte 

anos, montaram um aparato completo para esquecer que estavam longe da 

“civilização”. Eles liam seu próprio jornal, o Rio Herald, assistiam culto em inglês na 

capela anglicana, empregavam governantas inglesas em suas casas. As crianças 
tinham aulas em escolas próprias, com professores trazidos da Inglaterra; se 

precisavam estudar mais, recorriam à biblioteca inglesa. Quando ficavam doentes, 

internavam-se no hospital inglês e recebiam tratamento de um médico inglês – e até 

os mortos eram convenientemente enterrados no Cemitério dos Ingleses. Era fácil 

encontrar os gêneros e produtos para o dia-a-dia: os membros da colônia equipavam 

suas casas indo às lojas dos patrícios, onde compravam tudo que consumiam em seu 

próprio país (CALDEIRA, 1995, p. 109).” 
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Deste modo, tais instituições, como vimos acima, refletiam um “modo de ser” 

expressivo que apresentava “como parâmetro aspectos constitutivos do éthos dessa 

comunidade, a saber, os elementos continuadores de sua nação – Inglaterra.” 

Adiante, veremos que estes elementos continuadores da pátria de origem manifestavam-

se na colônia inglesa através de seus hábitos desportivos, sobretudo no futebol. Diante deste 

cenário, torna-se impossível falar de tais modalidades sem abordar a origem do “Rio Cricket”, 

particularmente conectado com o futebol por ter sido palco da primeira partida do gênero no 

estado do Rio. 

 

2.3. Os ingleses e os clubes: um breve apanhado do surgimento do “Rio Cricket”.  

O “Rio Cricket Club” foi fundado ainda em fins do século XIX pelos ingleses que 

residiam em Niterói. Ele guarda particular associação com a Inglaterra sobretudo por ter 

recebido membros da própria realeza britânica na ocasião da abertura da sede, na década de 30, 

os futuros reis Eduardo VIII e George VI.  

Além disto, como podemos ver, frequentavam-no somente os que tinham condições para 

tal, uma vez que se tratava de um clube privado e destinado aos ingleses, fechado a outros 

estrangeiros e aos próprios brasileiros por um tempo considerável.  

Foi dito anteriormente que a cidade do Rio de Janeiro não correspondia às expectativas 

dos ingleses quanto à imprescindibilidade que lhes era própria de praticar modalidades 

desportivas, as quais ainda no século XIX eram desconhecidas por uma maior parte da 

população brasileira, sobretudo para os mais desfavorecidos socialmente. 

Diante deste cenário, o sentimento de “nostalgia” tornou-se o principal fator para que 

aqueles sujeitos reproduzissem aqui hábitos já cultivados na Inglaterra. Foi em decorrência do 

estranhamento dos ingleses ao se depararem com a dificuldade da inserção dos esportes no país, 

além de epidemias de doenças associadas ao sedentarismo, que eles se locomoveram para 

Niterói. De acordo com o pesquisador Victor Andrade de Melo (2017: p. 176) “tais agremiações 

“eram tanto uma forma voluntária de reunião com uma intencionalidade específica quanto uma 

estratégia que permitia estabelecer algum controle sobre determinada comunidade”.”. 

Também segundo o mesmo autor (2017: p. 198) “em Niterói, o Rio Cricket and Athletic 

usava também as chácaras de algumas companhias britânicas, entre as quais as das que tinham 

colaborado com a aquisição da nova sede e a utilizariam para alguns de seus eventos (como a 

Leopoldina Railway, London and Brazilian Bank, Western Telegraph)”.  

Como veremos no próximo capítulo, estas empresas também mantiveram vínculos com 

o “Rio Yatch Club Sailing”, patrocinando competições de vela e promovendo outros eventos 
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que envolvessem participação da comunidade britânica ao todo. Diante disto, observamos que 

“a constituição de clubes na cidade fluminense, a princípio, desenvolveu-se depois dos 

imigrantes terem sofrido com problemas no que dizia a respeito do uso de terrenos: a 

apropriação por vezes era cara demais e a burocracia para resolver situações como as que 

envolviam o pagamento de aluguéis eram, não raramente, absurdas.” Assim, foram concebidos 

nessa cidade espaços que comportassem as diferentes expressões de sociabilidade inglesa, que, 

entretanto, reforçavam suas diferenças com os nativos de modo a salientar a superioridade com 

a qual se sentiam quanto aos brasileiros. Alguns deles, como o “Rio Cricket” e o “Yatch Club 

Sailing” permanecem em funcionamento nos dias atuais.  

O primeiro clube se destacou pela junção da prática desportiva às atividades de cunho 

mais sociais. Abarcava aspectos mais pessoais, como, por exemplo, reuniões de famílias, o 

costumeiro chá das cinco, bazares e outras tradições familiares inglesas que ali eram 

relembradas, sem com isso esquecer o propósito de jogarem críquete e futebol (ainda que o 

campo tenha sido moldado de acordo com as exigências do críquete).  

O segundo, por sua vez, era estritamente voltado para a vela e o remo: fora nele onde os 

ingleses encontraram um terreno no qual pudessem exercitar o amor que nutriam pelo mar. Ao 

trazer estes atributos desportivos para o Brasil, e, em se tratando de Niterói especificamente, a 

serem praticadas aqui, colidiam eventualmente contra a convenção conservadora da época 

quanto ao uso do mar e a frequência da praia, não sendo a mesma estimulada até à gestão do 

prefeito Pereira Passos.  

Afinal, o “Rio Yatch Club Sailing” fora arquitetado com o desígnio de velejar, embora 

seu interior, se comparado com o “Rio Cricket”, tivesse poucas acomodações para aqueles que 

desejavam socializar. Segundo informações coletadas pelo pesquisador Carlos Wehrs (2014: 

p.167) a respeito do “Rio Cricket”:  

 

“(...) o mais lembrado empreendimento inglês é The Rio Cricket and Athletic 

Association, hoje recordado com saudade por todos aqueles que frequentavam, 

estrangeiros e nacionais. Situado na rua Fagundes Varela no lado de Icaraí, foi 

fundado por George E. Cox, em dezembro de 1897; este, já em 1872 fundara idêntica 

associação, o Rio Cricket Club, no Rio de Janeiro. Cox foi o primeiro presidente do 

clube niteroiense, tendo permanecido no cargo por uma década. Era pai de Oscar Cox, 

do futebol no Rio de Janeiro, onde fundou em julho de 1902, o Fluminense Football 

Club. A sede de que todos em Niterói se recordam da Rio Cricket Associação Atlética 

foi inaugurada em 1931, que com a larga faixa de terreno gramado que então possuía 

à sua frente, pertencia a acionistas: doze pessoas físicas de nacionalidade inglesa e 
pessoas jurídicas (Wilson Sons, Shell do Brasil S. A., Companhia Souza Cruz, Bank 

of London e British Commonwealth). Não era um clube essencialmente social; as 

práticas esportivas eram sua meta principal: rúgbi, tênis, hóquei, futebol, bolão 

(pesada bola de madeira ou outro material, que, quando lançada, descreve leve curva), 

badminton (espécie de tênis jogado com raquete e peteca) e bilhares.” 
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Abaixo, trazemos o relato da sra Susanne Medley, cuja memória permite esclarecer estas 

diferenças sutis segundo a perspectiva que a experiência pretérita lhe proporcionou formar e a 

qual corrobora o estudo levantado por Wehrs, conforme abordado anteriormente. Em suas 

próprias palavras: 

 

“(...) o Rio Cricket, claro, começou com os ingleses. Eles queriam poder jogar seus 
jogos, (...), cricket, rugby, bowls, etc etc. Mas aos pouquinhos eles foram aceitando 

também os brasileiros que moravam lá, que queriam ser sócios porque eram amigos 

de pessoas que, no caso, eram ingleses que estavam lá, (...) interessados nos esportes 

também. (...) Niterói atraía tanto o pessoal das embaixadas, que nessa época, como 

era pequena a embaixada, [vinham] principalmente domingo...Sábado nem tanto, mas 

no domingo o pessoal da embaixada adorava ir para o clube de Niterói. Atravessavam 

de barca, na época não tinha ponte, e muitos iam lá passar o dia. E também porque 

tinha cricket, e cricket não tem aqui no Rio, acho que nunca teve jogo de cricket no 

Rio, tanto é que Niterói é o Rio Cricket club, né? Hoje em dia já nem tem, 

infelizmente, mas tudo bem. E tinha tudo: tinha rugby nos sábados, futebol, também, 

é claro que tinha; tinha tênis, tinha bowling, o tal do bocha, não sei se conhece, aquele 

jogo de bola no gramado... Aí acabaram vendendo os terrenos lá, que você vê que são 
os prédios lá do clube, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque o terreno 

era muito grande e eles tinha medo de perder aquele terreno todo, o clube inteiro (...).” 

 

A isto, acrescentamos o relato da sra Rosaline Buckley que nos direciona ao 

funcionamento do Cricket no século passado.  

 

“O Rio Cricket hoje em dia não é nem uma sombra do que era antigamente. Era uma 

coisa bem britânica mesmo, o nome, como você vê, Rio Cricket, então, tinha jogo de 

cricket naquele campo, o campo tinha uma faixa de areia comprida no meio que era 

onde eles corriam pra lá e pra cá, e que ficou por muitos anos, mas hoje em dia o 

pessoal que joga o futebol lá [diz que] “ai atrapalha a gente, ninguém mais joga 

mesmo”, então aterraram aquilo. Tinha vários campos de bowling, que é bocha, que é 

onde fica aquele edifício de tijolinhos, aquilo tudo era campo de bocha, de tênis 

também, quadra de tênis também. E se jogava hockey na grama, então era tudo assim 

direcionado pra coisa britânica mesmo. E depois aos poucos, foi tudo aquilo acabando. 
Hoje em dia... minha mãe foi a última representante legítima da comunidade inglesa 

mesmo, porque o resto é só descendentes e a maioria é de famílias brasileiras.” 

 

 

A convergência nestes relatos permite outro diálogo com Wehrs, que é bastante 

esclarecedor em sua pesquisa quanto ao lado social do “Cricket”, sobretudo quanto ao papel de 

instituições no exercício de reunir os imigrantes ingleses em um só espaço.  Aqui, ele cita outros 

sujeitos que, embora pertencentes à mesma classe social dos imigrantes ingleses (sabemos que 

a comunidade britânica de Niterói era formada predominantemente por pessoas 

economicamente abastadas), nos remetem ao “Sailing”, pois liga o “Cricket” à marinha 

também. Segundo este pesquisador (2014: p. 168): 
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“Quando a Guanabara era visitada por navios da Esquadra Real inglesa, enquanto 
fundeada no porto, os membros da tribulação de licença para irem em terra muitas 

vezes passavam o dia no Cricket Club em Niterói a jogarem futebol, rúgbi ou cricket, 

contra o time local. À noite organizava-se pequeno baile, informal, com música de 

discos, ao qual compareciam moças e senhoras para conversar ou dançar com os 

rapazes. Em novembro tinha lugar o bazar em benefício da Igreja Anglicana, 

conduzido pelas senhoras da WDA (Women’s Diocesan Association). Pouco antes do 

Natal, uma gigantesca árvore enfeitada era posta num canto do grande salão, e em dia 

marcado, após a hora do chá (que era servido às 16 horas), chegava Papai Noel, ora a 

cavalo, ou sobre um trenó ou num Jipe, e, certa vez, até... descendo de um helicóptero, 

que pousou no meio do campo de esportes” 

 

A respeito dos bazares feitos por mulheres inglesas ao longo do século XX mencionados 

por Wehrs acima, sabemos que, fundamentados à princípio para a arrecadação da construção 

da Igreja Anglicana em Icaraí, serviam de igual forma para a prática de caridade, e muito do 

dinheiro angariado dali era direcionado tanto aos membros da comunidade que mais dele 

precisavam quanto ao próprio “Rest Home”, asilo que costumava se situar no bairro de Santa 

Rosa e previamente mencionado nesta pesquisa.  

Estes bazares eram realizados tradicionalmente no “Rio Cricket”, confirmando, de certa 

maneira, o ambiente “familiar” que marcou aquele clube. Através da memória relatada pela sra 

Rosaline, veremos com mais clareza como se deu a atuação destes bazares em sociedade, 

dialogando com a citação de Wehrs acima. Segundo ela: 

 

“(...) todo ano tinha os bazares de Natal, lembro que tinha uma associação chamada 

WDA, women’s diaoceses association, eram da Igreja e as senhoras todas pertenciam 

a essa associação, faziam chá, festas de Natal... Empire Day, as olimpíadas no dia das 

crianças e tal... Isso tudo era através dessa associação e também para ajudar orfanatos, 

pessoas pobres, escolas, essas coisas assim”.14 

 

Embora a sra Susanne nos forneça um relato com mais detalhes, veremos que sua 

memória converge com a da sra Rosaline nos aspectos sociais a partir dos quais atuava o clube 

em sua relação com os ingleses residentes de Niterói, conforme explicitou Wehrs na citação da 

página anterior.  Além disto, considerando o contexto da época (girando em torno dos anos 60), 

não há como não perceber em seu discurso o reflexo da distinção de gênero que era reproduzido 

ali. Como vemos abaixo em suas próprias palavras: 

 

 

 

                                                        
14 Entrevista concedida à autora pela sra Rosaline Buckley. O texto íntegro da entrevista se encontra em 

anexo. 
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“A gente misturava muito com os brasileiros, não tinha aquela coisa de ser só 
“ingleses-ingleses”. Era muito engraçado porque, no clube inglês, (...) havia uma mesa 

enorme em frente ao bar, era só pros homens, ai de você mulher se chegar lá... E se a 

gente, criança, queria falar com nosso pai, que tava ali na mesa, a gente ia bem 

quietinho e dizia: “Daddy, me dá um pouco de dinheiro para comprar não sei o que, 

uma coca-cola, sei lá o que era”, entendeu? E (...) a mesa de sinuca, na parte de sinuca, 

era também só os homens. A gente pedia com muita permissão se podia sentar 

naqueles bancos, (...) e era tudo assim. As crianças, no bar, não, só [podiam] do lado 

ali, você não podia ir para a parte central do bar, não. Aquilo era só pros adultos. Tinha 

uma mesa de sinuca para as mulheres, não sei o que aconteceu que desapareceu, (...) 

evaporou. A gente jogava muito naquilo, quando a gente já tinha 18 anos, acho que 

até antes, com 15 a gente já jogava. Agora, sagrada era a mesa dos homens, aquela 
que tinha duas mesas lá, né. Era boa vida, os homens tinham boa vida total. Tudo era 

pros homens. Mas é, faz parte né, da nossa criação. Os homens eram tudo protegidos. 

(...) [E] todo sábado e domingo tinha chá lá no clube, para quem quisesse, é claro, 

você não era obrigado a ir. Organizavam chás, jantares beneficentes, era tudo isso que 

era feito na época.”15 

 

Em termos gerais, poderia argumentar, através dos relatos acima, que o “Cricket” 

proporcionou uma manifestação cultural do agenciamento inglês em Niterói sem muitas 

dificuldades. Entretanto, cabe dizer que, em oposição ao futebol, que perdeu a sua essência 

britânica na posterioridade, prevaleceu no clube a referência britânica tanto na expressão 

desportiva (como nos jogos de cricket, por exemplo) quanto na parte social. 

Vimos, portanto, que neste clube preservaram-se vários hábitos que, em seu âmago, 

foram trazidos da Inglaterra para sua implementação no Brasil. Neste sentido, é importante 

recordar que, no entendimento de Bourdieu (2010: p. 58), isso se dá porque “[os] agentes têm 

uma história, que são o produto de uma história individual, de uma educação associada a 

determinado meio, além de serem o produto de uma história coletiva (...).” 

Seguindo estes raciocínios, foram estas as fundamentações próprias aos ingleses, 

sobretudo por terem-na incorporado a partir da construção de uma mentalidade imperialista. 

Todavia, se dissiparam quando, em virtudes de necessidades externas (principalmente 

econômicas), obrigaram-na a receber diferentes estrangeiros e os próprios brasileiros de modo 

a dificultar que, enquanto colônia, permanecesse fechada em si mesma. 

Entretanto, é de comum acordo entre as duas entrevistadas de famílias inglesas que a 

abertura do clube à sociedade foi causa para que se perdesse aquilo que tornava o clube tão 

inglês em suas regras, atividades e práticas desportivas. O próprio críquete, modalidade pela 

qual fundou-se o clube, não é mais praticado naquele espaço nos dias atuais. 

Quanto a isso, estamos de acordo com Bezerra (2015: p. 217) quando ela propõe 

questionar “(...) em que medida estes dois grupos de imigrantes estiveram abertos ao 

                                                        
15 Entrevista concedida à autora pela sra Susanne Medley.  
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relacionamento social com a comunidade local e de que maneira interagiriam com outros 

grupos de estrangeiros”.  

Por esta ótica, é possível constatar que os ingleses desejavam se manter circunspectos 

em si mesmos, ao se reservarem o direito de preservar e reproduzir seus hábitos nas terras dos 

nativos fluminenses, mas essa aparência pode ser enganadora quando levamos em consideração 

os relatos de Rosaline e de Susanne, senhoras cujas famílias eram amigas e que compartilhavam 

origens similares e frequentavam os mesmos lugares. 

De acordo com a sra Susanne, nem tudo era somente “inglês-inglês”, tendo o clube 

recebido muito bem os brasileiros entre seus sócios. A sra Rosaline compartilha desta opinião 

ao negar a existência de um distanciamento da parte dos ingleses quanto ao tratamento 

dispensado aos brasileiros. 

Apesar disso, havia o “dia da comunidade britânica”. De acordo com Carlos Wehrs 

(2014: p. 167), esta era uma data celebrada em maio, aos sábados, que tinha o costume de reunir 

no clube, como indica o nome, os ingleses residentes em Niterói que compunham esta 

comunidade. Esta festividade também nos remete ao próprio “dia do Império”, ou “Empire 

Day”, no qual os migrantes rememoravam o “commonwealth”, isto é, as colônias que estavam 

sob o jugo do império britânico e que geralmente era realizado no Rio de Janeiro, 

presumivelmente porque lá a quantidade de ingleses residentes era maior aos de Niterói.  

Com os processos de independência das mesmas, esta data foi posta de lado pela 

comunidade inglesa. Sua eventual desconstrução nos remete a interpretação de Hall (2006: p. 

58) quanto aquilo que ele propõe tratar de uma “(...) comunidade imaginada; as memórias do 

passado; o desejo por viver em conjunto, a perpetuação da herança”, uma vez que tanto o “dia 

da comunidade britânica” quanto o “Empire Day” refletem as percepções mencionadas pelo 

autor acima. 

 

2.4. Os Ingleses e os Esportes. 

A fim de melhor entendermos a atuação inglesa em Niterói, sobretudo através da vela, 

é preciso avançar no debate no que diz respeito aos esportes em uma esfera geral e o futebol 

em particular, uma vez que tais modalidades estão atreladas a um denominador comum: os 

imigrantes que constituíram uma colônia inglesa na cidade. 

O impacto gerado na sociedade brasileira com a inserção dos esportes foi grande. Isso 

ocorreu porque o futebol, o rúgbi e o críquete passaram a substituir as brigas de galo e as 

touradas, entretenimentos estes voltados às camadas mais populares, representando, portanto, 

um conjunto de mudanças na comunidade em geral.  
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Todavia, devemos ressaltar que, de um modo geral, até fins do século XIX, os “esportes 

não eram muito praticados (...) pois, para as elites, qualquer forma de esforço físico poderia ser 

associada ao trabalho braçal, e isso lembrava as práticas dos escravos e dos pobres. No mesmo 

período, teorias europeias que defendiam a prática de exercícios começavam a chegar ao Brasil, 

como fortalecedoras do caráter e do corpo.” (Santos, 2015: p. 29) 

Neste sentido, o “Rio Cricket Club” e o “Rio Yatch Club Sailing” desempenharam 

importantes papeis na sociedade brasileira quanto a propagação dos esportes. Sobretudo o 

“Cricket”, que foi palco para a história do futebol no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que 

fora em seus largos campos que a primeira partida futebolística foi realizada. Com isso, 

compreender a atuação do “Cricket” no meio dos imigrantes ingleses e sua relação com os 

brasileiros, com os cariocas em um âmbito geral e com os niteroienses em um âmbito mais 

particular, envolve revisitar a história do próprio futebol.  

Nas palavras de Da Matta (1982: p. 26), “trata-se de estudar como o football association 

dos ingleses passa a ser algo muito mais complexo no Brasil, transformando-se em futebol.” 

Assim, cabe citar o pesquisador Hugo Leonardo Silva do Santos (2015: p. 30), que nos lega 

importante contribuição ao reforçar o elemento inglês que cercava o futebol ainda no início da 

década do século passado. 

 

“O futebol era tão vinculado ao país de origem que até os termos futebolísticos, usados 

pelos ingleses e filhos de ingleses que faziam parte das elites, eram em inglês. "quando 
um jogador de seu time estava com a bola e um jogador de outro time corria para 

toma-la, tinha que avisar: ‘man on you'." (FILHO, 2003, p.30). Um esporte feito para 

ricos e aristocratas, numa terra marcada por extrema penúria e desigualdades, sendo 

fruto da implementação de um capitalismo de forma tardia, que acompanhasse o 

capitalismo que estava em plena expansão pelo globo. Um esporte das elites brancas 

numa sociedade recém-saída do regime escravocrata. O futebol associado ao 

progresso e a industrialização, onde mais da metade do país se encontrava num regime 

predominantemente agrário.”  

 

Wehrs reforça estes vínculos ao informar o britânico George E. Cox como primeiro 

presidente do “The Rio Cricket and Athletic Association”, recordando de seu parentesco com 

Oscar Cox, que, por sua vez, foi quem trouxe o futebol para os trópicos, além de fundar o 

Fluminense Football Club. Sobre a introdução esportiva no país, o pesquisador Hugo Motta 

Bacêllo Mósca (2006: p.55) traz importantes evidências históricas abaixo:  
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“A primeira agremiação destinada à prática de esportes terrestres no Brasil foi fundada 

no Rio de Janeiro, e denominava-se Club Brasileiro de Cricket, cuja sede se erguia no 

local atualmente delimitado pelas ruas Carlos de Campos, De Pinedo e Paissandu, no 

Flamengo. Sua frequência na fase de maior sucesso, de 1880 a 1886, passava de 3.000 

pessoas (NETTO, 2002), um feito para a época. O futebol no Brasil foi oficialmente 

introduzido por Charles Miller, brasileiro descendente de ingleses. Nascido em São 

Paulo em 1874, foi estudar na Inglaterra e retornou em 1894 com duas bolas de 

futebol, dois uniformes completos, uma bomba de ar e uma agulha (RUIZ, 1998; 

NETTO, 2002). Brunoro e Afif (1997) reiteram que, na empreitada para implementar 

o futebol no Brasil, Miller contou também com o valioso e fundamental auxílio de 
dois homens: o professor alemão Hans Noibiling, que, em São Paulo, fundou o 

Germânia, atualmente denominado Pinheiros; e do carioca Oscar Cox, que havia 

estudado na Suíça, cuja iniciativa possibilitou a introdução do futebol no Rio de 

Janeiro (NETTO, 2002). Cox viria a ser um dos fundadores e primeiro presidente do 

Fluminense Football Club. A primeira partida de futebol registrada no Brasil foi 

possível apenas graças à sua persistência, sendo realizada em 01/08/1901, entre um 

grupo de brasileiros comandados por Cox e um grupo de jogadores ingleses, no campo 

da Rio Cricket Athletic Association, em Niterói, e terminou empatado em 1x1 

(NETTO, 2002). O trabalho de Cox, no Rio de Janeiro, e de Miller, em São Paulo, 

promovendo jogos, criando a rivalidade Rio-São Paulo e incentivando a fundação de 

outros clubes e a disseminação do esporte, foi a base desse apaixonante esporte que 
há um século varre o país: o futebol.”  

 

Drummond e Santos (2012: p.30), por sua vez, trazem um importante questionamento 

diante da motivação daqueles que são atribuídos o título de “pai do futebol brasileiro” por 

importarem da Inglaterra a modalidade, Oscar Cox e Charles Miller. Segundo os pesquisadores: 

 
“Seria importante buscar os motivos da devoção ao futebol de Oscar Cox e Charles 

Miller “na tentativa de compreender o movimento que alimentou a consolidação do 

país”? Estariam esses “jovens sportmen” realizando alguma operação? Seria 

realmente o futebol um jogo “fidalgo” ou estariam as camadas populares presentes 

em sua prática desde suas chegadas ao país?”  

 

Os mesmos autores (2012: p. 30) contemplam criticamente as “máximas como o fato de 

Charles Miller ser o pai do futebol, deste ter sido inventado pela elite e passado para o povo, 

entre tantas outras conhecidas por aqueles que costumam acompanhar este esporte no país por 

meio dos mais diversos meios de comunicação.”  

Apesar disso, há quem diga que Cox também foi o responsável por criar o time do 

Bangu. Sendo ele o criador ou não deste time, o fato é que “marinheiros e trabalhadores ingleses 

organizavam jogos como forma de lazer em suas raras folgas, o futebol começa a se desenvolver 

nas camadas mais baixas também. 

 De uma dessas fabricas no Rio de Janeiro em 1904 foi criado o The Bangu Athletic 

Club, conhecido como Bangu, onde os operários jogavam com igualdade com os mestres 

ingleses. (REZER, 2005)” (Santos, 2014: p 5).  Môsca também rompe com a glamourização do 

esporte produzida a partir de um olhar romantizado sobre a importação desta modalidade 

através de uma classe elitista. Ele é conciso ao denunciar as diferentes nuances que pintavam 
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as origens do futebol. Embora este esporte tenha sido fortemente associado aos ingleses, 

principalmente no início, não deve ser esquecido o caráter excludente que o viabilizou. Segundo 

ele (2006: p. 56): 

 

“O futebol era, no início, proibido a negros, mestiços, mulheres e brancos pobres. Sua 

popularização e democratização ocorreram a partir dos anos 1920, quando, para os 

pobres, o sucesso no futebol significava a realização financeira que jamais teriam nos 

seus trabalhos rotineiros, isso nos casos em que tivessem emprego (SANTOS, 2002; 

BRUNORO e AFIF, 1997). O futebol trouxe ao proletário urbano e rural a chave do 

autoconhecimento, habilitando-o a uma ascensão a que o simples trabalho não dera 

ensejo (DRUMMOND, 2002, p.38). Brunoro e Afif (1997) observam que a postura 

conservadora de alguns dirigentes e o racismo embutido em grande parte das elites 

faziam com que o futebol continuasse no amadorismo por muitos anos após sua 
iniciação no Brasil.”  

 

O mesmo autor expõe diferenças no tratamento dos times de futebol quanto aos 

jogadores conforme aumentava o “número de aficionados” pelo esporte (Mósca, 2006: p. 56). 

Utilizava como exemplos os casos do “Fluminense Football Club”, cujas origens, não devemos 

esquecer, recaem sobre Cox, o mesmo fundador do “Rio Cricket Club”, e o Vasco da Gama.  

Em 1918, um jogador do Fluminense chamado Arthur Friedenrich, filho de um alemão 

e uma afrodescendente, “passava gomalina em seus cabelos para alisá-los e ser aceito no 

futebol. [...] por pressões da imprensa, a Federação Brasileira de Sports autorizou formalmente 

os clubes e entidades regionais a aceitarem negros (FOLHA DE SÃO PAULO, 1994, apud 

BRUHNS, 2000).” (Mósca, 2006: p. 56). Santos e Drummond (2012: p. 24), em diálogo com 

Mósca, afirmam que: 

 
“As atas e a correspondência dos clubes não atestam sobre os negros. As leis da 
entidade não faziam nem uma pequena menção às questões de raça, do negro 

propriamente dito. Estas se limitariam a levantar barreiras sociais, proibindo que 

trabalhadores braçais, empregados subalternos, contínuos, garçons, barbeiros, praças 

de pré etc. jogassem futebol em clubes filiados. [Mario Filho diz]: “Eu fui, aos poucos, 

levantando o véu, ouvindo daqui, dali, reconstituindo a tradição oral, muito mais rica, 

muito mais viva do que a escrita dos documentos oficiais, graves, circunspectos, dos 

jornais que não dizem tudo” 

 

Por outro lado, sabemos que, no diz respeito ao Vasco da Gama, seu posicionamento 

quanto a inclusão de jogadores não-brancos em seu time rompeu com as barreiras 

preconceituosas da época, embora o Bangu tenha sido o primeiro a aceitar jogadores negros em 

seu time. De acordo com Santos (2014: p. 6), Vasco foi: 
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“(...) o precursor na colocação de um time racialmente misto em campo. No começo 

o futebol dos grandes clubes era interditado aos negros. Para poderem jogar eles 

usavam toucas para camuflar os cabelos crespos e se maquiavam com pó-de-arroz 

para clarear a pele. Por coincidência o pequeno clube até então Vasco da Gama se 

tornou campeão carioca, com um time composto por negros e brancos pobres, 

trazendo revolta para a grande elite. Para ter uma ideia até meados de 1940 e 1950 

clubes do Rio Grande do Sul não aceitavam negros em suas equipes. (REZER, 2005)”. 

 

Isto foi, em outras palavras, um ato de resistência contra o presidente em exercício à 

época, Epitácio Pessoa, por ter saudado “uma Seleção Brasileira formada apenas por brancos. 

Em 1921 foi proibido, mesmo que não formalmente, que negros integrassem a Seleção 

Brasileira que disputaria o campeonato Sul-Americano disputado na Argentina naquele ano; 

não só no time, como também na delegação que viajou a Buenos Aires” (Mósca, 2006, p. 57). 

Para o pesquisador, a atitude do time auxiliou, ainda que gradualmente, a popularizar cada vez 

mais o esporte. Segundo ele, (2006: p. 57): 

 

“O Clube de Regatas Vasco da Gama teve grande papel na primeira questão, sendo o 

primeiro clube a permitir jogadores negros em seus times. Com a ascensão do time, 

especialmente após a conquista do campeonato carioca de 1923, os demais clubes 

logo perceberam que poderia ser um bom negócio permitir a inclusão da classe mais 

humilde em seus escretes (CALDAS, 1990, apud BRUHNS, 2000). Esta atitude social 
trazia ainda outros benefícios, como uma maior simpatia de poetas, filósofos e 

sociólogos pelo clube (...)”  

 

À época, o futebol era tratado como esporte para amadores, não havia ainda uma 

organização apropriada e era, apesar das mudanças que vinham se observando (como foi dito 

através do exemplo do Vasco) na sociedade, elitista em essência. Para que os times se 

mantivessem ante à desigualdade que figurava nesse meio, Santos (2015: p. 37) explica que: 

  

“O pagamento dos chamados "bichos" era prática comum nos clubes formados por 

atletas de clubes populares, como o Vasco da Gama e Bangu. Esses benefícios 

visavam incentivar e ajudar os segmentos menos abastados da sociedade, nos jogos 
contra os grandes clubes como Fluminense, Flamengo, Botafogo e América. 

Frequentemente tal regulamento era burlado, e os grandes clubes consideravam 

impensável qualquer forma de pagamento aos jogadores.”  

 

O cenário futebolístico mudaria, no entanto, com o advento do Estado Novo. Foi neste 

governo de Vargas que o futebol seria apropriado pelo Estado, também passando a sofrer 

estruturas em um esporte que, até então, era amador. Mósca (2006: p.60) ressalta também que 

“a conscientização do valor do jogador motivou alguns a tentar organizar uma entidade de 

classe, antes mesmo que a regulamentação do profissionalismo dos jogadores de futebol se 

concretizasse.”  Deste modo, entendemos que o surgimento desta consciência de classe em um 
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meio movido por discursos segregacionistas e classistas foi reflexo desta apropriação estatal.  

Assim, segundo Santos (2015: p. 45), somos levados a entender que: 

 
“O esporte passa a ser visto como um elemento legitimador do Estado e que iria dar a 

possibilidade da construção da identidade brasileira, tendo como linha de frente o 

futebol. Na ditadura Varguista, autoritarismo e nacionalismo constituíam-se nos eixos 

fundamentais da política de Estado. O espírito nacional foi potencializado atuando 

diretamente sobre o campo cultural, em especial o esportivo. No campo cultural, esse 

período marca a ascensão do samba e do futebol como elementos definidores da 

identidade nacional, e os mesmos se tornam os principais espetáculos populares, tendo 

meio que uma fusão entre ambos quando o futebol aparece nas marchas de carnaval e 

alguns anos depois os instrumentos carnavalescos, como o surdo e tamborim, 
embalam os gritos de incentivos das torcidas aos seus clubes. A intervenção por meio 

da lei só se dará no ano 1941.” 

 

Tal perspectiva entra em acordo com aquela postulada por Mósca (2006: p. 61), que, 

sobre isto afirma: 

 

“Vargas criou a primeira lei trabalhista, que concedeu algumas garantias para o 

trabalhador. O mercado de trabalho brasileiro passava a ser regulado pelo Governo 

(SANTOS, 2002), que estimulou a extinção do amadorismo no futebol 

(CARVALHO, GONÇALVES e ALCÂNTARA, 2003). O processo de abertura 

política tornava os atletas ainda mais reivindicativos, acelerando a luta pelo 

profissionalismo. O novo momento político, de ruptura com as antigas oligarquias 

rurais elitistas, influenciava o meio do futebol.” 

 

Embora observamos aqui a assimilação de um esporte estrangeiro pelo Estado 

brasileiro, processo que rendeu frutos até mesmo no exterior, tendo em vista que hoje em dia o 

futebol é muito mais lembrado pela prática dos jogadores brasileiros do que pelos ingleses, não 

deve ser esquecido o propósito pelo qual foi trazido aqui. Para o pesquisador Bernardo Borges 

Buarque de Hollanda (2003: p. 30): 

 

“O futebol, subproduto de importação, provinha de uma matriz européia transplantada 

por uma elite anglófila e francófila, ávida por novidades e exotismos. Sob a égide do 

nativismo, do primitivismo e do nacionalismo modernista, o futebol constituía mais 

um fenômeno típico da dependência cultural brasileira e situava-se no mesmo 

processo de formação homogênea de uma sociedade urbano- industrial. A importação 

do futebol representava a adoção de mais um artigo de luxo, com sua linguagem 
integralmente inglesa e seu vestuário britânico desconhecido. Admirado pelas elites 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, o futebol amador dos anos de 1920 proporcionava 

um certo ócio aristocrático de fruição do tempo e do lazer, tanto para os espectadores 

quanto para os seus praticantes. Para a burguesia carioca e paulistana, a prática 

esportiva trazia de forma subjacente os valores positivos da competição, da iniciativa, 

da igualdade de direitos e do aperfeiçoamento individual”.  

 

 

Hollanda também pontua que o futebol era visto como produto da modernidade por 

muitos brasileiros que desejavam estresir o modelo de vida europeia que, para a elite local, era 
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palpada como exemplo a ser seguido. Veremos mais adiante que este pensamento, 

principalmente à época do Estado Novo, condizia com a política eugenista adotada por Vargas 

quanto à imigração. Nesta lógica, passou a ser também um instrumento de controle sobre as 

massas que aderiam rapidamente ao futebol. Segundo Hollanda (2006: pp 46, 47), isto se deu 

também porque: 

 

“(...)a classe operária, ao invés de prover a sua própria organização e de fortalecer a 

sua luta em uma sociedade de classes, descontava sua raiva acumulada na semana em 

um mero jogo de futebol; o trabalhador pobre, ao invés de defender os seus direitos 
contra a exploração diária a que era submetido, cumpria deste modo o papel de 

“palhaço da burguesia”. (..) a cultura de massas se estruturava como um meio de 

inculcação de valores e como uma forma de dominação ideológica, o que dava ensejo 

à manutenção do sistema capitalista.”  

 

Mediante esta discussão, o pesquisador nos lembra que a elitização deste esporte, ainda 

no início do século XIX, propunha-se ao distanciamento dos jogos mais populares.  Em suas 

palavras (2006: p. 51), observamos que:  

 

“Segundo os sociólogos Norbert Elias e Eric Dunning, os esportes se alinhavam ao 

processo civilizador inglês no sentido da ruptura com as formas arcaicas de jogo, 

tomadas como passatempos e divertimentos desinteressados. As alterações nas 

práticas do futebol, do críquete e mesmo da caça às raposas tinham em vista a 

desvinculação dos exercícios físicos oriundos dos dias de trabalhos, dos rituais e das 

festas camponesas.” 

 

De fato, é curioso observar a dúbia inserção de esportes trazidos por ingleses ao Brasil, 

sobretudo o futebol que, embora assimilado pela elite, passou a ser profissionalizado com o 

advento das leis trabalhistas no Governo Vargas. De exercício físico amador, praticado pelos 

homens de classe alta de origem inglesa e os da elite local brasileira, que viram no futebol um 

instrumento de alinhamento à europeização do país, transverteu-se em modalidade popular, 

exercício de resistência das camadas desfavorecidas ante o domínio burguês em uma sociedade 

marcada por altas desigualdades sociais. Hollanda (2006: p. 181) reforça este aspecto ao 

pontuar que:  

 

“Além das transformações desencadeadas pela emergência do profissionalismo, 

como o ingresso sistemático de jogadores negros, mestiços e de origem pobre na 

seleção brasileira e nos grandes clubes que até então cultivavam uma política 

segregacionista do ponto de vista racial e social, a organização das três primeiras 

copas do mundo na década de 1930 vai acionar a idéia de uma unidade nacional que 
tinha a seleção brasileira como uma das instâncias principais de representação 

simbólica, coincidindo naquele período também com um projeto de configuração do 

Estado-nação à Vargas.” 
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Nas palavras de João Máximo (1999: p. 183) podemos entender o futebol, com base no 

que foi examinado até aqui: 

 

 “[Em] fases que refletem o que o esporte vem representando ao longo do tempo na 

sociedade brasileira, sucessivamente como passatempo de poucos, esporte da elite, 

elemento de integração, paixão popular, profissão, meio de afirmação nacional, 
instrumento político, uma arte brasileira e finalmente como negócio milionário e 

global dentro do qual o Brasil representa importante papel.”  

 

Apesar disto, o futebol não foi a única modalidade desportiva trazida ao país pelos 

ingleses, embora certamente tenha sido de longe a mais relevante pelas sucessivas camadas 

históricas que atravessou, assimilado pelos brasileiros como expressão máxima de sua 

identidade nacional. O críquete e o rúgbi também foram inseridos aqui.  

No entanto, nenhum dos dois repercutiu de similar forma como o futebol, embora cito 

aqui minha experiência enquanto estudante de bacharelado em sociologia, quando convivi com 

dois ou três alunos da própria UFF que praticavam o rúgbi e faziam parte de um time próprio 

da juventude universitária.   

Contudo, em decorrência do tempo, não interessava verificar as possíveis ramificações 

a que levou o rúgbi em Niterói, por isso não foi possível confirmar essa informação. Finalmente, 

no capítulo seguinte, veremos os outros esportes que os ingleses se esforçaram em enraizar aqui 

através da criação do “Sailing”, donde examinaremos a presença inglesa em Niterói através da 

instituição da vela. 
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CAPÍTULO 3: INGLESES E O MUNDO NÁUTICO NA CIDADE 

FLUMINENSE. 

Paralelamente ao despontar do “Rio Cricket”, o “Rio Yatch Sailing Club” surgiu a partir 

das buscas por um espaço em Niterói onde os ingleses pudessem velejar. Esse anseio em ter um 

lugar apropriado para tal prática desportiva é resultado de longa relação inglesa com o mar, 

conforme abordado no primeiro capítulo. 

Entende-se, portanto, que as condições geográficas da Inglaterra favoreceram o 

estreitamento deste contato com o mar. Com o advento das grandes navegações que 

catapultaram o sistema capitalista através de novas rotas marítimas visando a exploração 

comercial das Índias por países como Portugal e Espanha, a Inglaterra, que não quis ser 

eclipsada pelo poderio ibérico de outrora, lançou mão das atividades corsárias para obtenção de 

lucro. O mar, neste sentido, serviu-lhe bem. Ao final da era elisabetana, homens como Walter 

Raleigh e Francis Drake saqueavam com a permissão do Estado a fim de obter lucro e maior 

vantagem nas rotas marítimas para a Inglaterra. 

Neste contexto, o Brasil enquanto colônia de Portugal não escapou de sofrer seus 

ataques. Pernambuco e Santos foram os que mais sofreram com os saques ingleses pela alta 

produção de açúcar. Mas o que interessa observar desta presença inglesa no país é a narrativa 

antropológica que, todavia, em seu caráter etnocêntrico remetem à “fase inicial da expansão 

marítima inglesa, que redundaria no extenso e longevo Império Britânico, envolveu também a 

então remota colônia portuguesa na América.”16  

Destas relações antagônicas, observamos a percepção destes sujeitos, segundo Hue e Sá 

(2020: p. 201), como “hereges, saqueadores de igrejas e destruidores de imagens sacras.” As 

mesmas autoras pontuam, a este respeito, que os relatos destes corsários que saqueavam o Brasil 

no início da colonização portuguesa, tinham como propósito “forjar uma ideia de nação, uma 

emergente identidade imperialista, delineando um modelo de nacionalidade”. (Hue e Sá. 2020: 

p. 252).  

Deste modo, com o advento de sua marinha no século XVII, herança daqueles corsários, 

a Inglaterra apropriou-se dos mares como geratriz de um império que a levaria a um processo 

de dominação que se encerraria somente com o final da 2ª Guerra Mundial. Adiante, 

compreenderemos como estes processos históricos ajudaram na constituição das estruturas 

sociais do “Sailing”, refletindo em suas práticas desportivas estabelecidas em Niterói. 

 

                                                        
16 Hue, Sheila; Sá, Vivien Kogut Lessa de. “Ingleses no Brasil. Relatos de Viagem 1526-1608”. P. 198. São 

Paulo: Chão Editora. 2020. 
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3.1. A origem do “Rio Yatch Club Sailing”.  

Diante do que foi apontado anteriormente sobre as condições sociais, históricas e 

geográficas que catalisaram o domínio britânico nos mares, entendemos que, subsequentemente 

à colonização realizada ao redor do globo, os ingleses passaram a importar para suas colônias 

o hábito dos exercícios físicos conforme discutido no capítulo anterior.  

Outrora associados aos ingleses, este costume foi incorporado às colônias a partir de um 

viés etnocêntrico, dado que a perspectiva com a qual observavam a ausência de esportes em 

sociedades como a do Brasil, por exemplo, explicava-se pelo povo ser indolente e que 

desconhecia o benefício que os mesmos poderiam lograr. Segundo Mitidieri (2017: p. 11), isso 

se explicava da seguinte forma: 

 
“(...) a partir do séc. XIX, com o crescimento da classe média urbana masculina (fruto 

do novo sistema capitalista), que dispunha de tempo e dinheiro para gastar com a 

nascente “indústria do entretenimento”, os eventos e os clubes esportivos se 

desenvolveram. Collins ressalta que 50 clubes esportivos surgiram, na Inglaterra, 

depois da “comercialização do esporte”, a partir do final do séc. XVIII, e afirma que 

“a criação dos clubes esportivos foi uma consequência da comercialização da 

organização e do crescimento do esporte, em vez de sua causa” (2013, p. 10-11- 

tradução nossa)” 

 

No caso de Niterói, isso resultou na criação de clubes como o “Rio Cricket”. A isto, 

Mitidieri (2017: p.12) pontua como os surgimentos destas agremiações foram pautadas pela 

ligação que os imigrantes possuíam com sua pátria natal: 

 
“Esta prática organizada dos esportes – e da formação de clubes esportivos - também 

se mostra intensamente relacionada com o Império Britânico - em especial ao longo 

do denominado Segundo Império Britânico. Ao mesmo tempo que o esporte, nas 

colônias, oferecia uma opção de lazer e conectava os cidadãos ingleses à sua terra 

natal, funcionava também como forma de transmitir os valores ingleses às populações 

locais, em especial às elites – responsáveis por apoiar localmente o projeto Imperial.” 

 

 

 Quanto ao “Rio Yacht Sailing Club”, este clube permanece situado na Estrada Fróes, 

no bairro de São Francisco, em Niterói, desde sua fundação no ano de 1914. Tal agremiação 

foi, em verdade, implantada por ingleses e alemães com a principal finalidade de contemplar a 

prática das regatas. Nas palavras de Mitidieri (2017: p. 10): 

 
“O Rio Yacht Club é um clube dedicado ao iatismo e fundado por ingleses na cidade 
de Niterói (RJ) em abril de 1914, com o nome de Rio Sailing Club. O clube e seus 

velejadores tem e mantêm, há muitas décadas, uma posição de destaque no universo 

do esporte à vela. Entre inúmeros títulos nacionais e internacionais, os atletas do Rio 

Yacht Club conquistaram, por exemplo, 8 das 15 medalhas olímpicas do iatismo 

brasileiro.” 

 



70 
 

Vale ressaltar, em vista do que foi falado acima, que “a primeira regata internacional foi 

disputada em 1851, próximo à Ilha de Wight, e recebeu o nome de Hundred Guineas Cup (...)”, 

embora “na história das Olimpíadas, a vela registra sua primeira participação nos Jogos de 

Paris-1900”17. Mitidieri (2017) também recorda, tendo em vista a proximidade presente com as 

Olímpiadas, que o “Sailing” é reconhecido como instituição a importar competidores para os 

jogos olímpicos, guardando vasta coleção de medalhas que servem como elo ao passado 

prestigioso.  No ano de sua constituição, porém, eclodiu a 1ª Guerra Mundial, conflito bélico 

que opôs ingleses e alemães. Por conta disso, romperam-se os laços entre os fundadores do 

“Sailing”, resultando no assentamento do “Iate Clube Brasileiro”, também situado no mesmo 

bairro e na mesma rua. Segundo os documentos aos quais Mitidieri obteve acesso para sua 

pesquisa, observamos que estes sujeitos migrantes, sobretudo os ingleses, frequentavam o clube 

antes de terem se alistado para lutar pela Inglaterra, contribuindo para que diminuísse a 

assiduidade da prática da vela. Além disto, a autora (2017: p. 15) acrescenta: 

 
“Um dos documentos oficiais mais antigos guardados no Rio Yacht Club, uma ata de 

1920, registra no “Genneral Commitee’s Report 1919-1920”algumas razões pelas 

quais o clube deve se “congratular”, até esta data. Entre os fatos em destaque, estão 

anotadas algumas das primeiras conquistas do grupo de fundadores, como a obtenção 

de um local para sua sede (alugado) e o registro oficial do clube (no Cartório do 3º 

Ofício de Niterói, em 1920). Este documento anota também o retorno de muitos dos 
“antigos camaradas” depois de servirem seus países na Guerra. Na sequência, 

menciona um aumento considerável da comunidade britânica, que acarretou um 

aumento também do número de sócios do clube - já que “muitos dos recé-chegados 

se juntaram ao clube” (traduçao nossa)”. 

 

 

Também segundo Wehrs (2014: p. 168), o “Sailing” se responsabilizava por organizar 

“numerosas regatas, competindo com associações congêneres, comuns naquele recanto da 

cidade, margeando a orla da enseada de Jurujuba”. Mitidieri (2017: p. 12) acrescenta que: 

 
 “[o] processo de fundação do Rio Yacht Club, por ingleses, em 1914, reafirma esta 

faceta do caráter britânico. Assim como ocorreu em várias cidades do mundo, em 

diversas épocas, por razões e com objetivos distintos, de fato, sempre que houve forte 

presença de grupos de expatriados ingleses, eles levaram consigo a tradição da prática 

de esportes e da formação de clubes.” 

 

Cumpre entender o “Sailing” na perspectiva trazida por Bourdieu e Chartieu (2010: 

p.103), isto é, como um clube que se coloca como uma “representação que [...] o grupo [...] tem 

de si mesmo e a representação que tem dos outros” em meio aos “estilos de vida”. Isto é, “a 

identidade social que se percebe através de cada grupo mostra de si mesmo e que se remete à 

                                                        
17 Disponível em: <http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/vela> Acessado no 

dia 13 de julho de 2021. 

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/vela
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incorporação mental coletiva de esquemas de percepção, desemboca na encarnação desta 

identidade social através daquilo que representa este grupo de uma maneira individual ou 

coletiva.” (Bourdieu e Chartier, 2010: p. 103).  

Neste sentido, trata-se de uma instituição preocupada em conservar tradições, hábitos e 

costumes que remetem ao que Stuart Hall conceituou como “inglesidade”, isto é, que guardam 

na reprodução destas estruturas internalizadas pelos ingleses a essência do “ser inglês” em 

oposição a sociedade brasileira que se inseriam. Na ata que cobriu o ano de 1919 a 1920, por 

exemplo, ainda no nascer do clube, o “Sailing” é colocado como entidade própria à comunidade 

britânica. Citamos o trecho que deixa isso claro18:  

 
“É com satisfação que observamos um aumento considerável na comunidade britânica 

e muitos dos seus novos membros já vieram se juntar a nós. (...) Começamos a 

temporada com um total de 96 membros. Nosso número de membros atualmente é de 

138, 13 dos quais são mulheres. (...) O Comitê aponta, porém, que o sucesso do Clube 

depende principalmente do entusiasmo dos próprios membros, de seu interesse nos 

negócios do Clube e sua ajuda individual. Uma vez que tudo isso esteja certo, o resto 
é velejar. Dois encontros de esportes aquáticos de muito sucesso foram realizados 

durante a temporada e tal provou ser grande característica do clube. O primeiro 

transcorreu no dia 9 de novembro de 1919 e a rede procedeu uma equivalência de 

1:579$600 os quais foram remetidos para os fundos do Rei. Tais esportes foram 

arranjados pelo Clube e pelos Camaradas da Grande Guerra em conjunto.”  

 

Em face do que foi exposto até aqui, vale citar a este respeito as pontuações trazidas 

por Bezerra (2015: p. 220): 

 
“(...) os britânicos sentiam uma enorme necessidade de interação social com o seu 

próprio grupo e manifestavam uma forte tendência ao associativismo. Sobre a 

essência do caráter associativo desse povo, destaca-se, em primeiro plano, a vivência 

coletiva na prática de diferentes esportes. A maior prova disso é que, antes mesmo de 

fundarem sua igreja e sua escola, em Niterói, inauguraram seus clubes.” 

 

Ao contrário do “Cricket”, que estava em funcionamento desde 1872, demoraram alguns 

anos para a fundação do “Sailing”. Apesar disso, é importante registrar as diferenças entre os 

clubes. Mitidieri (2017: p. 11) é sucinta quando diz que há que se “(...) distinguir os clubes 

esportivos, dos quais trataremos, dos clubes sociais, originários de associações de nobres ou de 

trabalhadores urbanos, em diferentes períodos da história britânica, com motivações e objetivos 

                                                        
18 No original: “It is with also satisfactory to note the considerable increase there has been in the British 

Community and several of the new comers have already joined us (...). We started the season with a total 

membership of 96. Our present membership is 138 of which 13 are ladies. (...) The Committee would however 

point out that the success of the Club depends primarily on the enthusiasm of the Members themselves, on their 

interest in the Club’s affairs and their individual help. Once this is assured the rest is plain sailing. Two very 

successful Aquatic Sports Meetings were held during the season, and this formed quite a feature of it. The first 

was held on November 9th 1919 and the net procceeds amounted to 1:579$600 which were remitted to the King’s 

Fund. These Sports were arranged by the Club and the Comrades of the Great War conjointly.” 



72 
 

distintos.” Ainda que ambas dividem um passado em comum, fundadas por ingleses e com o 

objetivos de reunir famílias que migraram à cidade no intuito de reproduzir costumes e hábitos 

próprios da Inglaterra em Niterói, cada agremiação foi norteado por princípios diferentes. Como 

nos confirma Mitidieri (2017: pp.13,14): 

 
“Embora, em Niterói, já houvesse um “clube inglês” (o Rio Cricket), desde 1897, a 

prática do iatismo não estava entre as atividades desta instituição – que, inclusive, não 

se situava próxima ao mar. Assim, ainda que frequentassem o Rio Cricket, os ingleses 
interessados por este esporte se associaram a outro clube da cidade aquele que é 

considerado como mais antigo clube de iatismo do Brasil- o Yacht Club Brazileiro 

(YCB), fundado no Rio de Janeiro em 1906 e transferido para Niterói em 1910. Este 

clube, que contava com um significativo grupo de sócios alemães, também contava 

com um expressivo número de ingleses entre seus sócios e diretores, e parte de sua 

primeira diretoria era composta por alguns personagens que viriam a ser os futuros 

fundadores do Rio Yacht Club.” 

 

No “Cricket”, como foi falado, prevaleciam aspectos sociais que contemplavam, além 

do esporte, festas, bazares, jantes, hábitos internalizados por uma elite, embora mais vinculada 

às práticas entendidas como aristocráticas dada a relação com a própria realeza inglesa. 

Observamos isso de maneira concretizada nas imagens abaixo, fotografadas por mim em visita 

ao “Rio Cricket Club”.   

 

Figura 12: Placa comemorativa do “Cricket” de 1931 que registra a presença da realeza britânica. 

 

 
 

(Na imagem acima, lê-se “inaugurado pelas Suas Altezas Reais, o Príncipe de Gales e o Príncipe George. 

8/4/1931”. Refere-se à fundação da sede do clube, realizada naquele ano, pelos futuros reis da Inglaterra. 

Embora o “Cricket” funcionasse desde 1872, foi somente com a abertura da sede que ela adquiriu componentes 

sociais dos quais falamos acima.) 
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Figura 13: Placa de aço “Sala de Cristais, Diana Spencer”. 

Figura 14: A sala de cristais que recebeu o nome da finada princesa de Gales. 

 

  
 

(Acima, vemos a placa feita de ferro para homenagear a Princesa de Gales que morrera em acidente naquele 

ano de 1997. Na imagem seguinte, o salão que leva seu nome. Segundo fui informada pelo “Cricket”, aquele 

espaço era usado para jantares, bailes, outros eventos de cunho social.) 

 

 Deste modo, embora frequentados pela elite inglesa que migrou à cidade de Niterói 

cada clube era direcionado por propósitos diferentes. Assim, o críquete, o rúgbi e o futebol, 

segundo foi falado no capítulo anterior, eram praticados por uma elite mais aristocrática, 

enquanto a vela e suas subsequentes modalidades aquáticas contava a burguesia entre seus 

membros. Tais diferenças, embora sutis, aparecem nos relatos dos entrevistados. Conforme nos 

relata o sr Kenneth Buckley: 

 
“[Meu avô materno] era inglês. E ele tinha barco lá [no Sailing], essencialmente de 

náutica, náutica à vela, tudo barco à vela. Meu avô tava nesse meio, ele participava 

das comissões de regatas, tinha regatas na Baía de Guanabara. Ele era ativo nessa 

questão aí, ele participava muito lá, então minha mãe começou a frequentar como eu 

frequentei o Rio Cricket. Eu fui criado lá. Tenho fotos no colo da minha mãe, ainda 

bebê, e eu frequento ainda até hoje, lá desde que eu nasci, praticamente (...) e ela 

frequentou lá até ter um atrito lá com pessoal mais velho, eles estavam tipo 
“incomodando” os jovens em casa, e aí houve uma imigração em massa do Sailing 

para o Rio Cricket. (...) Eles [os ingleses que frequentavam o Sailing] estavam se 

sentindo incomodados lá, porque os ingleses tem muito isso, né? No Rio Cricket 

também passei por muitas situações assim, eles eram muito rígidos, cobravam muito, 

achando que, sabe, você só podia ocupar determinado espaço, “ah, você não pode 

passar aqui, na varanda, você tem que passar por lá embaixo”.Os ingleses naquela 

época eram bem assim. A colônia aqui, eles eram bem rígidos” 

 

Acrescentamos o relato da sra Susanne: 

 
“Adorava o Sailing, passeava de barco, saía de barco e tudo... Uma coisa interessante 

do Sailing é que o barco que o Grael tem hoje, a família, porque, na verdade, era Pri. 

Smitch que era amigo do meu avô. E ele vendeu o barco ailing para o avô do Torben 

e do Lars Grael, e do Axl e todo mundo. Então nossas famílias estavam conectadas, 

todo mundo tava conectado. Todo mundo se conhecia.” 
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Diante disto, a documentação torna-se valiosa para mapear o quadro de seus 

frequentadores que o clube apresenta e as relações familiares entre os ingleses de Niterói e 

aqueles que residiam em outras cidades, além de nos indicar as diferenças destas relações para 

com os preteridos da elite.  Como veremos mais adiante, as atas de reuniões produzidas em 

meados da década de 20 aos fins da década de 40 assinalam que os sócios que foram aceitos 

como membros do “Sailing” eram em sua maioria funcionários das companhias inglesas 

estabelecidas no Rio de Janeiro ou em Niterói, como a “Western Telegraph” e a “Leopoldina 

Railway”.  Como exemplo disto, trazemos os nomes de alguns sócios indicados por outros 

membros do “Sailing”, as empresas que trabalhavam e o endereço da mesma segundo ata do 

ano de 1930, transcrita a partir de imagem (fotografada diretamente da fonte por mim) abaixo: 

 

Figura 15: Ata de reunião do “Sailing” de 1930. 

 

 

 
“Na figura acima, lê-se os nomes dos sócios que transcrevemos a seguir::  

E.N. Gilbert, British, (...) Wilson’s Sons & Co Ltd, Avenida Rio Branco, 37. 

L.E.N. Ash, British, The Leopoldina Railway Co, Ltd, Caixa Postal 291. 

Chas. G. Gummer, British, The Anglo-Mexican Petroleum Ltda, Caixa Postal 252. 
Ruy N. French, British, (...) Wilson’s Sons & Co Ltd, Avenida Rio Branco, 37. 

H. B. Bilton, British, (...) Moore Grass & Co, Caixa Postal 778. 

C.A. Goodwin, British, H.B. M.  Consul General. 

Miss Swiggs, Rua Moreira Cesar, 213. Nichteroy. 

Miss Parkinson, Rua Octavio Carneiro 86, Nichteroy.”. 

 

Na ata de 1929, verificamos a mesma preocupação do escrevente ao nomear os sócios, 

seus endereços de trabalho e nacionalidades. Transcrevemos a seguir segundo a leitura da 

imagem abaixo: 
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Figura 16: Ata de reunião do “Sailing” de 1929. 

 

 
 

(Na figura 16, fotografada de uma ata por mim, lê-se os nomes dos sócios a seguir:) 

“The following gentleman were elected members: 

Bjorn G. Petersen, Norwegian. c/o Frederick Engerhart, Rua São Pedro nº 9-2º Andar. 

E.S. Thomson, British. (...) Wilson Sons & Co Ltd, Avenida Rio Branco, 37. 

T. H. Williams, British. Leopoldina Railway Co Ltd, Caixa Postal 291. 

A.L.J. Brain, British. Leopoldina Railway Co Ltd, Caixa Postal 291”. 

 

Excetuando-se o caso do norueguês acima, os membros do “Sailing” eram todos 

britânicos e sua maioria era composta por trabalhadores de empresas como a “Wilson Sons & 

Co”19 e a “Leopoldina Railway”, ambas fundadas por ingleses. Vale ressaltar que a “Wilson 

Sons & Co” aparece ainda nas Revistas Náuticas produzidas nos anos 40 com propagandas 

como a imagem abaixo: 

 

 

 

 

                                                        
19 “A Wilson Sons foi fundada por Edward Pellew Wilson em 1837, em Salvador, Bahia. É, portanto, 

uma das mais antigas empresas que atuam no Brasil. Em sua longa trajetória, transformou-se em um 

grupo sólido e diversificado, focado em prestação de serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres e 

hoje é uma das maiores operadoras integradas de serviços marítimos, portuários e de logística do País. A 

companhia detém dois importantes Terminais de Contêineres, o Tecon Rio Grande e o Tecon Salvador. É líder 

absoluto no mercado de rebocagem marítima, com uma frota de rebocadores e PSVs (Plataform Supply Vessel) 

construídos em estaleiro próprio, localizado no Guarujá, em São Paulo. Além disso, a Wilson Sons tem fomentado 

suas ações em torno da Sustentabilidade, Memória e Responsabilidade Social através de projetos como o Criando 

Laços e o Centro de Memória Wilson Sons.” Disponível em: <https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/nossa-

historia>. Acessado no dia 16 de julho de 2021.  

https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/nossa-historia
https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/nossa-historia
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Figura 17: Propaganda de motor fornecido por empresa inglesa. 

 
(Fotografada pela autora) 

 
 

Destacamos igualmente que “a empresa dedica-se ao transporte de carvão da Inglaterra 

e da América do Norte e estabelece representantes em vários países da América do Sul” e 

posteriormente “passa a agenciar o transporte de dezenas de produtos, se desenvolve na área de 

navegação, nos trabalhos de porto e monta seu próprio estaleiro”20. Com isso, entendemos que 

tal companhia financiava os motores dos barcos no “Sailing”, auxiliava no empreendimento das 

regatas e contribuía para as competições de esportes aquáticos dada a relação com a navegação 

desenvolvida posteriormente.  

É possível inferir, portanto, o perfil dos frequentadores do “Sailing” a partir da leitura 

destas fontes, que indicam terem sido cônsules, diplomatas, embaixadores, banqueiros, que 

residiam em áreas prestigiadas tanto de Niterói (o bairro de Icaraí ainda na atualidade é 

vinculada àqueles que possuem considerável poder aquisitivo) quanto do Rio de Janeiro. 

Confirmam, por conseguinte, tratar-se de pessoas ligadas a ofícios marítimos (como foi o caso 

dos funcionários da “Wilson Sons & Co” e dos Comodoros da marinha que costumavam ocupar 

o cargo de presidente do clube), capitalistas, empresários, em suma, componentes de uma classe 

mais prestigiada e abastada frente às demais. 

Igualmente, nos fica claro que estas documentações foram produzidas por ingleses e 

para ingleses que se identificavam membros de uma comunidade britânica que não incluía 

brasileiros ou aqueles que não pudessem custear a filiação ao clube. Neste sentido, cito um 

trecho retirado de uma ata que data do ano de 1934 que nos indica a desigualdade desta relação: 

 

 

 

                                                        
20 Disponível em: <https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/nossa-historia>. Acessado no dia 16 de 

julho de 2021. 

https://www.wilsonsons.com.br/pt/grupo/nossa-historia
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“O sr Thompson relatou que no dia 10, no Domingo, o barman agiu de forma muito 

insolente com ele, e declarou que ele sairia até o final do mês, mas depois disse que 

ele ficaria a serviço do Clube. O Comitê decidiu que ele deveria ser severamente 

repreendido e se não mudasse sua atitude, seria dispensado.” Tradução livre, feita pela 
autora.”21 

 

Em outro trecho, do mesmo ano, observamos similares aspectos na diferença de 

tratamento de classe:  

 

“O honorável tesoureiro pontuou que o jardineiro do clube leva 140$000 por mês, 

incluindo o quarto para seu sustento. Durante a ausência dos residentes, porém, foi-

lhe permitido 60$000 extras para comida. Ele aconselhou ainda que, na ausência de 

residentes, Eugenio foi dado uma pensão de 200$000 por mês. Era de opinião do 

Comitê que as pensões não eram necessárias e que a comida para os funcionários do 

clube continuassem a ser servidos em uma outra conta a despeito de não ter mais 
residentes. O sr Hagen autorizou os senhores Langland e Bilton a conversarem com 

Eugenio a fim de se chegar a algum acordo.” Tradução livre, feita pela autora.”22 

 

 

Segundo Bourdieu (1989: p. 11) essas relações são reflexos da aquisição de um poder 

simbólico, responsável pela diferença que marca o elitismo de uma classe socialmente mais 

avantajada sobre a outra. Em suas palavras, isto significa que:  

 
“(...)as relações de comunicação são (...) relações de poder que dependem, na forma 

e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulativo pelos agentes (ou 

instituições) envolvidos nessas relações e que (...) podem permitir acumular poder 

simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 

de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 

reforço de sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 

assim, segundo expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’.” 

 

De igual modo, podemos deslocar para estas diferenças de classes apresentadas dentro 

do “Sailing” aquilo que Bourdieu e Chartier (2010: p. 91) percebem, embora referindo-se em 

sua fala a um ambiente artístico também aplica-se a esta pesquisa, como sendo a “dimensão 

fundamental das tensões ou dos conflitos dentro deste espaço diz respeito aos limites deste 

espaço e ao direito de dizer quem pertence a este espaço social particular. (...) Segundo a 

                                                        
21 No original, lê-se: “Mr. Thompson reported that on Sunday the 10th, the barman had been very insolent 

to him and had stated that he would be leaving to the end of the month, but later had said that he would stay in the 

Club’s service. The Committee decided that he should be severely reprimanded and that if he did not change his 

attitude, dismissed.” 
22 No original, lê-se: “The Hon. Treasurer advised that the Club gardener had been taken on at 140$000 

per month including a room and his keep. During the absence of residents however he was being allowed 60$000 

extra for his food. He further advised that, in the absense of residents, Eugenio was being given an allowance of 

200$000 per month. It was the opinion of the Committee that these allowances were not necessary and that the 

food for the Club servants should continue to be run on a catering account basis in spite of there being no residents. 

Mr Hagen authorized Messers Langlands and Bilton to speak to Eugenio and come to an arrangement.” 
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posição de cada um, a definição muda”. É a partir disto que devemos pensar que “as lutas de 

classes que regem e organizam o mundo sócio-econômico sempre se traduziram em (...) direito 

de dizer a sua própria identidade ou a do outro (...) definida a partir da posição de dominante e 

de dominado (...).”  

O processo acima descrito implica, por conseguinte, na dominação de uma classe mais 

abastada sobre a mais desfavorecida socialmente, sobressaindo-se no trecho da ata de 16 de 

junho de 1937, no qual lê-se que “(...) nenhum estrangeiro deve ser eleito a nenhum cargo 

executivo, embora seus serviços possam ser disponíveis sempre a ajudar a Liga quanto a 

qualquer problema técnico”23.  

Em outras palavras, entendemos que, nas competições, e mais provável fora delas, 

nenhum estrangeiro era aceito para cumprir funções dentro do clube, a menos que fosse para 

desempenhar funções técnicas como reparo de velas, ou outros barcos, garantindo um abismo 

entre os ingleses e os demais estrangeiros, destes últimos incluindo os brasileiros. Eram os 

mesmos igualmente excluídos do acesso ao “Sailing”, já que não era nada econômico fazer 

parte dele. Como consequência disto, reforçou no isolamento do clube na sociedade fluminense 

e no estereótipo conhecido de que os ingleses eram “nariz em pé” e “frios”. 

Apesar do prestígio e do classismo que marcavam a “inglesidade” do “Sailing” como 

vimos acima, não podemos deixar de reparar, porém, que o clube foi afetado com a política 

nacionalista de Vargas no Estado Novo, cujas restrições sobre os estrangeiros marcaram o 

período de 1935 a 1945, o qual será abordado com mais profundidade no próximo capítulo. 

Conforme nos confirma Mitidieri (2017: p. 29): 

 
“Em 1938, por exemplo, o Decreto-lei nº 383, de 18 de abril, que vedava a estrangeiros 

a atividade política no Brasil e dava outras providências, chamou a atenção dos 

diretores do clube, que recorreram ao embaixador britânico, em busca de apoio. A ata 

da reunião de 11 de maio deste mesmo ano registra o debate sobre o tema dos Decretos 

- os membros do clube citam também um novo decreto, que proibiria a publicação de 
livros e jornais em idioma estrangeiro - e menciona que “providencias diplomáticas 

estão sendo tomadas” e que os membros da diretoria deveriam obter “todas as opiniões 

legais possíveis” (traduções nossas)”  

 

A própria escolha do nome do clube tornou-se um problema por não existir, na 

gramática brasileira, palavra equivalente a “Sailing”. Para que fosse aceito este termo, foi 

alterado para “Rio Yatch Club”, o que foi, de acordo com a documentação utilizada por 

Mitidieri, prontamente aceito, embora “algumas mudanças ainda poderiam ocorrer, mediante 

                                                        
23 No original: “(...) no foreigners should be elected to any executive position, although their services would always 

be available to assist the Liga in any technical matter”. 
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aprovação do Ministério de Justiça, em reposta à uma petição apresentada pelo clube em 

setembro de 1938.” (2014: p. 20). 

A seguir, veremos como estas adequações do clube às medidas varguistas afetaram a 

participação feminina na condução do clube e na sua subsequente inserção nos esportes em um 

contexto enviesado pelo preconceito de gênero característico da época.  

 

3.2. A Inserção Feminina Na Vela: Uma Breve Análise Sobre a Influência Das 

Mulheres No Mundo Náutico.  

Como foi falado previamente, o “Sailing” desde suas origens foi marcado pela ligação 

com a marinha e a indústria naval, contando em seus sócios estreitos laços com a elite britânica 

e também a local. À época do “Estado Novo” de Vargas, porém, conforme o presidente instituía 

medidas que buscavam nacionalizar os estrangeiros que residiam no país, foi registrado 

monitoramento das autoridades brasileiras sobre o funcionamento do clube e suas atividades, 

tendo com isso afetado particularmente as mulheres.  

Devido à sua “natureza”, e poder-se-ia indagar que natureza seria essa, Mitidieri aponta 

que elas foram proibidas de praticar determinadas modalidades que fossem contra o que 

podemos interpretar como o papel da mulher de acordo com o pensamento predominante de 

outrora. Ainda de acordo com a autora (2017: p. 20): 

 
“O Decreto-Lei 3199, de 14 de abril de 1941, pregava em seu artigo 54 que “Às 

mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de 

sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos (CND) 

baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país (...) Dentro da longa 

lista de restrições, este Conselho proibia especificamente o beisebol, o futebol 

(campo, praia e salão), o halterofilismo, o Rugby, o Waterpolo, as lutas em geral, os 

saltos (triplo e com vara) e o polo, além de restringir de diversas formas outras práticas 

esportivas permitidas. No entanto, o iatismo estava fora da lista dos esportes 
“proibidos” para as mulheres”  

 

Apesar disso, as mulheres puderam dar prosseguimento aos esportes aquáticos que 

praticavam, atuando também nos papéis sociais do clube, em eventos tanto solenes quanto 

informais. Se havia a preocupação em conservar vínculo com a aristocracia sem, com isso, 

alterar a essência burguesa que movia a constituição do clube, ela era transferida igualmente 

para as mulheres de mesma classe. Com isso, citamos um trecho interessante de uma ata datada 

do ano de 1925 referente a cooperação da mulher aristocrata com o andamento de copas e 

competições de iate, que demonstra esta questão: “(...) H.E. Senhor John Tilley e a Senhora 

Tilley, que graciosamente consentiu em comparecer, ambos presentes, com lady Tilley 
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gentilmente presenteando os prêmios a conclusão da Reunião”24. Notamos aqui o 

embelezamento de adjetivos usados para ressaltar a feminilidade daquela que era uma senhora 

casada e esposa de um diplomata britânico feito cavaleiro. Há aqui o reforço aos atributos 

logrados a uma mulher de elite: graciosidade, gentileza e suavidade dos traços que reforçam 

aspectos esperados a alguém desta posição. 

A respeito da reunião mencionada naquela fonte, seu propósito pareceu consistir em 

discutir sobre os campeonatos de vela a serem realizados pelo clube, mencionando igualmente 

a gratidão pela assistência material fornecida por companhias que mencionamos anteriormente 

como a “Leopoldina Railway” e a “Wilson & Sons. 

No ano de 1927, encontramos em um registro de vencedores da copa “Polly” nomes 

femininos, indicando que nesta competição o gênero iatista (entendido como tal a partir das 

denominações “Classe I” e “Classe II”) era somente praticado por mulheres com claras 

determinações voltadas para elas nas regras que especificavam que barcos deveriam ser 

utilizados para tais ocasiões.  

 

Figura 18: Lista de vencedores da copa “Polly” de 1927. 

 

 

(Fotografada pela autora) 

 

 

 

 

                                                        
24 No original: “(...) H.E. Sir John Tilley and lady Tilley, who had graciously consented to attend, were 

both present, lady Tilley kindly presenting the prizes at the conclusion of the Meeting. (...)”. 
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Figura 19: Lista dos vencedores da copa “Truman” (1942-1956) 

 

 
 

(Acima, na imagem fotografada por mim, vê-se os nomes das vencedoras na competição de vela intitulada 

“Truman Memorial Cup”, segundo as categorias dos iates por elas utilizadas. Embora os anos contemplados 

vão de 1942 a 57, é interessante reparar na constante participação feminina nestes eventos.) 

 

Estas competições náuticas, de acordo com Mitidieri (2017: p. 18), contavam com “a 

participação ativa dos membros do clube na organização das primeiras competições de vela 

interclubes no Brasil”, incluindo também a feminina. Por surpreendente que isto possa parecer, 

dado o decreto mencionado anteriormente, é significante que isso tenha ocorrido logo na década 

de 20 do século passado. 

 
“Em 1921, Rio Yacht Club já organizava regatas femininas e, nos anos que se 

seguiram, o clube permaneceu incentivando a participação das mulheres no esporte a 

vela, por meio da organização de eventos, com prêmios específicos, como as taças 

Ladies Challenge e “The Polly Cup” (oferecida por E. D. Truman, desde 1927/1928) 

- troféus que eram disputados em regatas que tivessem mulheres timoneiras. O clube, 
desde os anos 1930, esteve também envolvido na formação das principais entidades 

(associações, ligas esportivas etc.) ligadas ao iatismo no país. 

 

Mais adiante, ao longo da década de 40, nos deparamos com o registro de uma copa 

feminina chamada “Florence Memorial Cup”, a qual, segundo a fonte, tratava-se de uma 

homenagem à esposa de Thomas Barnes Thompson, Florence Thompson, que veio a falecer no 

dia 20 de outubro de 1943. De acordo com o registro, ela era “membro e uma vez Comodoro 
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do Clube, que será sempre lembrada por sua gentileza e bom gosto por seu trabalho com os 

jardins do Clube. Ela era também membro dedicada e bastante ativa do WDA, do qual fez 

muitas vezes parte do comitê”. Vale recordar que falamos sobre o “WDA” no capítulo anterior, 

uma vez que o “Women’s Diocese Association” (“Associação das Mulheres da Diocese”) 

surgiu com a Igreja Anglicana de Icaraí e passou a assumir funções sociais exercidas pelas 

mulheres inglesas dentro da comunidade britânica.  

A copa que recebeu o nome desta senhora foi criada com a intenção não somente de 

homenageá-la, mas para dar espaço às mulheres que desejassem participar de competições de 

fragatas segundo um determinado modelo de barco. Abaixo, fotografia retirada por mim da 

fonte que nos informa sobre a “Florence Memorial Cup”.  

 

Figura 20: Ata registrando a história da “Copa Florence”. 

 

 
(Fotografada pela autora). 

 

 

Ainda na mesma década, chama a atenção uma pequena reportagem chamada “A Regata 

das Moças” com fotografias de senhoras que também velejavam. Embora escrita em português 

a uma revista chamada “Yatching Brasileiro” produzida também no mesmo idioma, é 

interessante notar a atuação feminina nesta modalidade, contemplado a participação ativa em 

tais eventos.  
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A reportagem realça, e as fotografias mostram isso, a proatividade feminina quanto a 

manutenção das velas e o preparo para as disputas marítimas. Entretanto, salientamos que eram 

mulheres de famílias abastadas, burguesas, uma vez que o custo dos barcos costuma ser muito 

alto. Nas documentações primárias, isso é bastante evidente, e apesar da importância do 

protagonismo feminino neste meio fora do convencional arquétipo de esposa e mãe que se era 

esperado cumprir sobretudo nas décadas de 30 e 40, não devemos esquecer que as regatas 

costumavam se restringir àquelas que possuíam poder aquisitivo. 

 

Figura 21: Reportagem de 1946 sobre as regatas femininas. 

 

 
(Acima, imagem fotografada por mim da revista mensal “Yachting Brasileiro”, no qual consta em uma de suas 

várias páginas uma reportagem dedicada às competições femininas de vela.) 
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Todavia, outro evento desportivo realizado também ao longo da década de 40 chama 

nossa atenção por conter, em suas regras, um detalhe peculiar: as senhoras que desejassem 

participar da copa deveriam ser casadas. Como vemos na imagem abaixo: 

 

 
Figura 22: Regras da copa “Memorial Truman”. 

 

 
(Fotografada pela autora) 

 

No item 2, lê-se que a “competição é aberta a todos os iates das classes Hagen e Sharpie 

que sejam propriedades dos membros do Rio Yacht Club”, conquanto no seguinte pontua que 

para participar da copa “Helmamen recomenda-se que fosse uma senhora, esposa de um 

membro [do clube], uma sócia, ou parte da família deste sócio, e aprovada pelo comitê de vela”. 

Em outras palavras, em um espaço predominantemente masculinizado, o agenciamento 

feminino ainda era bastante permeado pelo papel social que lhe era atribuído, isto é, a de uma 

mulher ligada ao lar. 
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3.3. Um Breve Estudo Sobre Os Ingleses e Os Esportes Aquáticos. 

Como sabemos, este clube surgiu a partir das demandas dos sujeitos britânicos voltadas 

à prática da vela, instituindo, a grosso modo, sua própria “inglesidade” na sociedade para a qual 

imigraram. Embora atualmente esta modalidade seja atribuída aos descendentes de 

dinamarqueses que aqui fincaram raízes, à época do surgimento desta agremiação sua 

associação era fortemente vindicada aos ingleses, já que foram estes seus fundadores. Diante 

disto, citamos Mitidieri (2017: p. 28): 

 
“Nos primeiros 20 anos da fundação do Rio Yacht Club, a prática deste esporte era 

pouco difundida no Brasil e não havia, no país, competições oficiais (a primeira 

competição nacional aconteceu em 1935, organizada pelo Clube Veleiros do Sul) ou 

federações e entidades organizadas. O iatismo era classificado como uma atividade 

recreativa, o que contribuía para que o Rio Yacht Club não fosse reconhecido como 

uma entidade esportiva – o que traria benefícios como, por exemplo, algumas isenções 

de impostos. Assim, depois de uma fracassada tentativa de se associar à existente 

Federação de Remo, desde 1934, o Rio Yacht Club esteve envolvido (a convite do 

Fluminense Yacht Club) na constituição da Liga Carioca de Vela e Motor, 

considerada como a primeira entidade do tipo no Brasil. No entanto, por sua condição 

de “estrangeiros”, os membros do clube participavam apenas como conselheiros 

(HIGGIN et al., 2014, p.26-72).”  

  

Apesar disto, entende-se que o “Sailing” não se isolou enquanto espaço voltado para o 

iatismo. Nas atas de reuniões dos anos 30 e 40, foram registrados convites (alguns dos quais 

estavam grampeados às folhas das atas encadernadas) de outros clubes. Ressaltamos aqui as 

relações diretas com duas agremiações de origem inglesa: o “Fluminense”, como foi 

exemplificado acima e que também voltava suas atividades para fragatas, e o “São Paulo Yacth 

Club”.  

Estas relações, estreitas segundo o interesse comum que as une, isto é, a vela, podem 

ser entendidas à luz da interpretação do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1989, p.10) como 

resultados de um “produto coletivo e coletivamente apropriado”, os quais “servem interesses 

particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do 

grupo.”   

Deste modo, o pressuposto de que as regatas seriam popularizadas é, em verdade, um 

constructo de que “a cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das 

outras classes) (...) para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das 

distinções (hierarquias) e para a legitimação destas distinções.” (Bourdieu, 1989: p. 10). 

Em se tratando de uma elite que, conforme discorremos ao longo desta dissertação, 

buscava conservar as estruturas da “inglesidade”, em concordância com a exposição de Hall 

sobre o assunto, é interessante constatar que nas interações de agremiações fundadas por 
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ingleses como vimos acima,  a “cultura que une (intermediário de comunicação), é também a 

cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as 

culturas (designadas como subculturas) e definirem-se pela sua distância em relação à cultura 

dominante.” (Bourdieu, 1989: p 11). Em outras palavras, procedia-se preservar uma cultura 

inerente à comunidade britânica mediante eventos voltados para uma elite que não dialogava 

abertamente com outras camadas da sociedade brasileira.   

Em Niterói, havia vinculação de igual modo com o “Rio Cricket”, cujo nome apareceu 

mais de uma vez nas atas de reunião referentes à década de 30, ainda que fossem constatados 

convites de uma agremiação a outra para jantares ou outros eventos.  Esse vínculo aponta mais 

uma vez para os fortes laços entre instituições e imigrantes, refletindo a configuração de uma 

colônia.  No diálogo entre os ingleses de Niterói e os que optaram por residir no Rio de Janeiro, 

observamos que, quanto ao “Fluminense Yatch Club”, em carta dirigida aos membros do 

“Sailing”, um destes sócios ocupava cargo de vice-presidente na liga náutica desportiva. Como 

no mundo náutico os ingleses traziam consigo referências internalizadas de sua pátria, vemos 

na prática a conceituação que Seyferth positivamente colocou conforme citado anteriormente. 

Mitidieri em sua pesquisa encontrou descobriu que, nas duas primeiras décadas desde 

sua fundação “(...) eram praticados também outros esportes aquáticos- em especial a natação - 

e organizadas competições e eventos que reuniam a comunidade inglesa das cidades de Niterói 

e do Rio de Janeiro, além de autoridades (embaixadores e outros) e visitantes ingleses(...)” 

(2017: p. 16) 

Como a autora acima demonstrou, verificava-se, de fato, massiva presença inglesa no 

“Sailing”. Conforme falamos anteriormente, estes embaixadores britânicos, marinheiros, 

comodoros estavam somente de passagem por aqui e normalmente se hospedavam no lado 

oposto à Baía de Guanabara. Isto se dava porque, tal como o “Cricket”, o “Sailing” tinha o 

costume de receber bastantes ingleses, uma vez que a comunidade em Niterói mantinha laços 

com a do Rio de Janeiro, a qual era, por si só, mais larga numericamente.  

Quanto aos embaixadores em particular, sua figura era simbólica, pois ao ocupar o cargo 

de presidente honorário do “Sailing”, tinham como propósito prestigiar ainda mais o clube dada 

as “determinações sociais que definem as posturas ideológicas” do clube (Bourdieu e Chartier, 

2010: p. 89).  Estas determinações podem ser vistas por meio dos esportes citados previamente 

ligados aos eventos sociais, os quais eram promovidos através de solenidades dedicadas à 

comunidade britânica em Niterói. Naqueles mais solenes, como na comemoração de datas 

especificamente inglesas (como o chamado “Empire Day”, dia do Império, referente ao outrora 
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império britânico e suas colônias denominadas ‘Commonwelth’.), o ambiente desportivo cedia 

espaço para a socialização entre os sócios e outros que fizessem parte da comunidade.  

Cabe resgatar que o “Empire Day”, data que consistia na celebração do domínio 

britânico sobre o globo e que se dissipou quando o império se desmantelou, aparece nas 

documentações através de uma entidade “representante” britânica e pomposa de nome “The 

Royal Empire Society” (Tradução livre: “Sociedade do Império Real”), que, especificamente 

no ano de 1937, convidou o “Sailing” para festejar no “Jockey Club” no Rio de Janeiro. Havia 

igualmente o “King’s Funds” conforme mencionado anteriormente, para o qual se dirigia parte 

dos fundos do clube e que provavelmente era coletado para a “sociedade” que devia tomar parte 

das comemorações referentes ao dia do império. Wehrs (2014) refere-se ao “Dia da 

Comunidade Britânica, celebrado em um sábado do mês de maio”; todavia o mesmo era 

comemorado no “Cricket”. 

Afora uma ou outra menção ao “Empire Day”, nas fontes que cobrem os anos 30 aos 40 

não há nada com o qual possamos nos deparar. Sua existência, entretanto, nos remete aquilo 

que Freyre (1977: p. 130) comentou, embora com relação aos comerciantes, a respeito dos 

ingleses buscarem “(...) guardar, quanto possível, o ambiente do seu país de origem.” Para Hall, 

(2006: p. 53, 54) esta data comemorativa “representa o que a ‘Inglaterra’ é, dá sentido à 

identidade de ‘ser inglês’ e fixa a ‘Inglaterra’ como um foco de identificação nos corações 

ingleses (e anglófilos)”.  

Igualmente, havia, ainda que menos formal, o “Sports Day”, que, “no Rio Yacht Club, 

por se tratar de um clube prioritariamente voltado para os esportes aquáticos, era chamado de 

Aquatic Sports Meeting.” Disto, depreende-se que este universo marítimo não se circunscreveu 

exclusivamente à prática da vela. Segundo o livro comemorativo do clube, “100 anos do Rio 

Yatch Club”, seu espaço era utilizado para que outros desportes aquáticos fossem praticados, 

além de diferentes modalidades dentro da própria vela. Citamos como exemplo water polo, e 

tilting. Havia também “regatas e das provas de natação, (...) competições de water polo e 

tilting.25”, explorando as relações dos imigrantes com o mar e com os nativos. Vale notar que: 

 

“Desses esportes, o menos conhecido e mais disputado era o tilting. De provável 

origem escandinava, o jogo consistia em um confronto entre dois competidores de pé 

na proa de seus caíques munidos de “lanças” com pontas acolchoadas, tentando ambos 

derrubar seu oponente, lembrando as justas da Idade Média(...). O water polo era 

disputado por equipes de clubes ou de firmas inglesas.” 

 

                                                        
25 Mitidieri, Maria Cristina de Azevedo. “100 anos do Yatch Club”. 2017. p. 16 
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A este respeito, notamos que os troféus e as equipes de competição, das quais Midieri 

menciona em sua pesquisa, receberam patrocínio de empresas inglesas, dentre elas a “Shell” e 

a “Light”. Segue abaixo algumas das imagens das taças. 

 

Figura 23: Fotografias da taça doadas nos anos de 1925 e 1935. 

 

 

    
(Acima, taça fornecida pela “Western Telegraph”, ano de 1925. Fotografada pela autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 24: Fotografia de três taças para copas de vela de 1945. 

Figura 25: Propaganda de empresa britânica. 
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(Acima, fotografias das taças, ano desconhecido. Logo em seguida, três troféus, um dos quais do ano de 1945, 

registrados nas atas. E a última imagem à direita, fotografada diretamente da revista “Yatching Brasileiro” de 

1946 ilustra uma das várias propagandas de empresas britânicas que atuavam no Brasil. Esta é interessante 
porque coloca os ingleses como portadores da tecnologia de ponta a levar a outros lugares. A legenda abaixo, 

“The Best Outboard Motor In the World”, isto é, “O Melhor Motor de Popa do Mundo” os coloca como 

melhores fabricantes). 

 

Já reparamos anteriormente que parte dos sócios do “Sailing” foram, de acordo com as 

fontes dos anos 20 aos 40, majoritariamente compostas por trabalhadores de empresas 

relacionadas aos assuntos de navegação, como foi o caso do “Wilsons & Sons”. As propagandas 

das revistas náuticas da década de 1940 também fazem referência às companhias inglesas que 

atuam nestes meios.  

Elas promoviam competições entre equipes que, em princípio, faziam parte do “Sailing” 

antes de abarcar, como foi dito, times de outros clubes que também exercitavam o iatismo e 
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outras modalidades de cunho aquático. Beneficiavam-se diretamente deste contato pelo lucro 

arcado através das diversas copas de regatas mediadas por estas empresas. Em suma, o 

patrocínio dado por tais companhias as colocava como financiadoras do “Sailing”, à época já 

isenta de pagamento de impostos.  

Não deve ser esquecido, porém, que estas ocasiões são realizadas em meio às medidas 

cautelosas adotadas por Vargas no Estado Novo quanto à presença estrangeira do país, 

conforme veremos adiante com mais detalhes. Neste sentido, o náutico passou a ser ferramenta 

sútil para que o elemento inglês não se dissolvesse mediante crescente nacionalismo no país. 

Com isso, cumpre citar a perspectiva de Seyferth (2000: p. 162), segundo o qual podemos 

inserir o “Sailing” da seguinte forma: 

 
“Enquanto espaço construído pelos imigrantes (...) e preservado por seus 

descendentes, a colônia é definida como uma comunidade étnica dentro do território 

brasileiro. Tem, pois, uma vinculação primordial com uma nação ou pátria de origem, 

mas seus membros, naturalizados ou nascidos no Brasil, são cidadãos brasileiros. Tais 

pertencimentos ou lealdades não eram vivenciados como conflitantes, e até o inicio 

da campanha de nacionalização do Estado Novo, em 1937, festejavam-se nas colônias 

as datas e heróis nacionais dos respectivos países de origem, sem prejuízo de 

manifestações de patriotismo em relação ao Brasil”  

 

Enquanto espaço de expressão de práticas e hábitos que refletem o pertencimento do 

imigrante ao seu lugar de origem, verifica-se que os ingleses mobilizaram estruturas 

internalizadas para acionar sua identidade frente ao nacionalismo de Vargas, que vinha se 

colocando como obstáculo até mesmo para a condução do “Sailing”. Atualmente, porém, a vela 

em nosso país é praticada com mais afinco por descendentes de dinamarqueses, cujos principais 

vencedores dentro desta modalidade, Torben e Lars Grael, são niteroienses e representantes do 

país nas competições internacionais.  

 

3.4. Getúlio Vargas e os Ingleses do “Estado Novo”. 

Pretendemos investigar sociologicamente o impacto da política imigracionista do 

mandato de Vargas sobre a colônia inglesa em Niterói no geral e no “Sailing” em particular, 

uma vez que ao longo do Estado Novo sua administração flertava com o nacionalismo 

exacerbado, o qual se achava em voga na Europa da mesma época. 

Interessa perceber como os ingleses enquanto grupo social se compreendiam enquanto 

“comunidade” organizada, referindo a si mesmos nas atas examinadas previamente como 

“comunidade britânica”. Estreitando os laços com a elite local, não estava isenta de sofrer 

influências externas, sobretudo da política interna que marcou o Brasil no período entre as duas 

guerras mundiais, nos anos que marcaram a década de 30. Nas palavras de Freyre (1947, p.7), 
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se entenderia “pela integração do particular ou do individual na situação total, no ambiente, na 

atmosfera, sem implicar tal integração sacrifício do pessoal ao social. Apenas no 

reconhecimento de que nem as personalidades se desenvolvem no vácuo nem os fatos 

acontecem se não em ligação com o complexo das situações a que pertencem.”  

Como vimos anteriormente, as fontes primárias utilizadas para embasar a pesquisa 

foram produzidas neste período, de 1929 a 1939, situando historicamente o momento político 

delicado pelo qual passava nosso país e localizando os imigrantes na sociedade fluminense, 

mapeando sua atuação nela a partir do “Rio Yatch Club Sailing” pela prática da vela.  

A fim de entendermos melhor de qual maneira deram-se as relações intrínsecas entre os 

ingleses de Niterói e o Estado dado tal contexto político, resgatamos neste capítulo fatores 

sócio-históricos que, a longo prazo, concorreram para a abertura do “Sailing” aos brasileiros 

suavizando o elemento inglês associado ao clube, também visto como “inglesidade” conforme 

o entendimento de Hall abordado no primeiro capítulo.Torna-se preciso, portanto, lembrar que 

no ano de 1930 eclodiu no Brasil um movimento político arquitetado pelo sulista Getúlio 

Vargas para quebrar o monopólio político e econômico dos estados de São Paulo e Minas Gerais 

que intercalavam seus políticos a serem eleitos à presidência do país durante a “República 

Velha”.  

Em face destas conjunturas, nas palavras de Alzira Alves de Abreu (2009)26, “[as] novas 

forças sociais, principalmente as camadas médias e as massas urbanas, começaram a exigir uma 

participação política que até então lhes fora vedada. As reivindicações e pressões dessas novas 

forças levaram à contestação do Estado oligárquico, na medida em que este era incapaz de 

absorver suas demandas”. Este período no qual observam-se rupturas de natureza social, 

sobretudo no âmbito político-econômico, é caracterizado como “Revolução de 30”, o qual 

impulsionou o surgimento do “Estado Novo”. Segundo a conceituação trazida por Brasil (2018: 

p. 202), podemos compreender este relevante momento histórico da seguinte forma: 

“A “Era Vargas” foi o período da implantação do Estado Novo, também consagrado 

como Estado Nacional, em que se estabeleceram políticas de restrição de entrada dos 

estrangeiros e que também os orientassem na sua localização no território brasileiro, 
assim como racionalizassem o fenômeno das migrações internas. Foi um período de 

mudança nas normativas relativas à naturalização, bem como ampliação da vigilância 

e da fiscalização do estrangeiro, com uma forte preocupação em torná-lo assimilável” 

                                                        
26 Disponível em:  << http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-

3>>. Acessado no dia 10 de junho de 2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
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Para Lúcia Lippi de Oliveira (2009)27, a implementação do governo provisório pós-

revolução de 30 resulta na introdução à “Era Vargas”, ressignificando, portanto, a narrativa que 

levou o presidente ao poder, uma vez que: 

 
“[O] discurso ideológico que valorizava o do Estado Novo — o reforço de autoridade, 
o ideal de ordem e de justiça, o caráter construtivo — procurava mostrar como este 

regime tivera origem ou só fora possível porque antes tinha havido o movimento de 

1930. A revolução teria sido assim o momento de ruptura com o velho regime, 

significando a fase de destruição. A nova fase, a de construção, se realizava com o 

regime de 1937.” 

 

 

A mesma autora (2009) alicerça seu argumento da seguinte forma: 

 
“Os intérpretes do Estado Novo procuraram demonstrar que este regime conjugava 
aspectos pertencentes às verdadeiras tradições socioculturais da vida brasileira e 

também inaugurava uma nova fase, moderna, no encaminhamento da política 

nacional. O processo de centralização no nível federal da tomada de decisões, antes 

partilhada com os estados, bem como o de concentração no Executivo de atribuições 

anteriormente partilhadas com o Legislativo eram sempre justificados por estas duas 

vertentes: tradição e renovação. (...)Para os doutrinadores do regime, o Estado Novo 

significava a realização do projeto revolucionário de 1930.” 

 

 

Suely Braga28 contribui com o debate acima ao pontuar que “com a promulgação da 

Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado governo provisório instaurado com a vitória 

da Revolução de 1930.  A nova Constituição (...) introduziu no país uma nova ordem jurídico-

política que consagrava a democracia (...)”. Sendo assim, a autora salienta que:  

 

“(...) em 10 de novembro de 1937, foi outorgada de uma nova Constituição, idealizada 

e redigida pelo ministro da Justiça, Francisco Campos. A nova Carta incluía vários 

dispositivos semelhantes aos encontrados em constituições de regimes autoritários 

vigentes na Europa, como as de Portugal, Espanha e Itália. Com o Congresso Nacional 

fechado e com a decretação de rigorosas leis de censura, Vargas pôde conduzir o país 

sem que a oposição pudesse se expressar de forma legal. Para os construtores de novo 

Estado, era preciso deixar para trás aquilo que seria o causador de todos os males da 

nação-- o liberalismo. Para eles, a decretação do Estado Novo era o complemento de 
Revolução de 1930, cujos ideais estavam sendo traiçoeiramente atingidos pela 

Constituição liberal de 1934.” 

 

Apesar disto, o Estado Novo é visto com ambiguidade, como demonstraram Luppi e 

Braga, mas o que nos importa trazer do seu governo é o entendimento de sua responsabilidade 

em propagar “a difusão do sentimento de nacionalidade e de amor à pátria, a promoção do 

ensino e uso da língua nacional em todos os órgãos públicos, além do cultivo da história do 

                                                        
27 Disponível em: << http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-

3>> Acessado em 10 de junho de 2021. 
28 Disponível em: << https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo>> Acessado em 

10 de junho de 2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/revolucao-de-1930-3
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo
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Brasil e de incutir todos os meios que possam contribuir para a formação de uma consciência 

comum de identidade nacional.” (Brasil, 2018: p. 206).  

Pensando nisto, é importante examinarmos com cuidado um dos aspectos deste governo, 

a política imigracionista, que, embora tenha afetado ainda mais os grupos de camponeses 

germânicos e italianos que imigraram ao Sul do país neste período, em um grau menor não 

deixou de impactar os imigrantes britânicos em Niterói e na sua subsequente diretriz do 

“Sailing”. É ao salientar as diferenças entre estes grupos de imigrantes que buscamos mapear 

em um âmbito geral os direcionamentos de tais medidas voltadas aos imigrantes. Sabe-se que 

o estímulo à imigração surgiu ainda nos tempos do império, especialmente diante das tentativas 

de findar o regime escravocrata em voga para substituí-la pela mão de obra imigrante europeia. 

Conforme nos diz Seyferth (1999: p. 199, 200): 

 
“No contexto de amplo criticismo sobre a política de colonização com imigrantes 

implementada antes de 1930, a partir de 1937 foram tomadas medidas coercitivas 

visando a atingir as organizações comunitárias étnicas produzidas pela imigração, em 

nome da tradição de assimilação e mestiçagem demarcadoras da nacionalidade. (...) 

A política imigratória do Império privilegiou a ocupação de terras devolutas, 

principalmente no sul do país, produzindo um modelo de colonização cuja unidade 

básica era constituída pela pequena propriedade familiar.” 

 

Tal norteamento apresentava motivação liberal no campo econômico, em voga ainda no 

século XIX e influenciando ainda a década de 30. Segundo Rodrigues e Lois (2013: p. 3), estes 

direcionamentos em cima dos quais a “imigração foi fomentada através de subsídios estatais 

que a dirigia às atividades agrícolas. Nota-se que a promoção da imigração desejada foi 

incentivada através de políticas públicas[...] instruídas por critérios acerca do tipo de imigrante 

considerado desejável.” As mesmas autoras a isto acrescentam o seguinte (2013: p. 6): 

 
“Na “política de colonização estrangeira”, colono e imigrante conformavam 

praticamente uma categoria única, o que induziu à ausência do uso da categoria 

imigrante e, ao mesmo tempo, a equivalência entre colonização e civilização sob o 

signo do “colono civilizador”. Contudo, não denotou a completa aceitação do 

estrangeiro nesse período, que foi considerado também como o “colono indesejado, 

politizado - estrangeiro, problemático, desqualificado como comunista”. Por seu 

turno, a categoria imigrante emergiu somente em meados de 1840, associada ao 

povoamento do território e a crescente contraposição do trabalho livre ao escravo. 

Logo, a designação abrangente de colono europeu, foi acrescida de outras 

qualificações consideradas relevantes para ser um “bom trabalhador”, para 
exemplificar, “robusto, saudável, diligente no serviço de que se encarrega” 

(SEYFERTH, 2008, p.7-8).”  

 

Tendo isto em vista, Leonardo Medeiros (2019: pp 10, 12) evidencia que a 

implementação desta política imgracionista sofreu forte influência inglesa, a qual era bastante 

direcionada por uma hegemonia econômica: 
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“(...) a intromissão inglesa feria a honra nacional. Desde 1810, quando o mercado 

brasileiro foi invadido pelos produtos ingleses por cláusulas excepcionais, reiteradas 

em 1826, foi despertado um sentimento de xenofobia inglesa na população local, que 

via essa “invasão” como a causa de todos os males, gerando até mesmo revoltas. (...)  
Quando o governo brasileiro aprovou a Tarifa Alves Branco em 1844, aumentando as 

taxas alfandegárias sobre os produtos importados ingleses, com tributações de 30% 

até 60%. O governo inglês, por outro lado, aprovava em 1845 o Bill Aberdeen, onde 

os navios britânicos estariam autorizados a apreender qualquer navio brasileiro 

suspeito de contribuir com o tráfico de escravos. A marinha inglesa muitas vezes 

cometia punições severas, desrespeitando as águas brasileiras e causando agitações 

tanto nas câmaras dos deputados quanto na população. 

A mão de obra imigrante, que a princípio seria uma alternativa para substituir os 

escravos, era muito escassa e não havia incentivos para que os imigrantes se 

interessassem pelo Brasil. Ainda não havia um sistema organizado para conduzir a 

imigração.” 
  

  

Sobre a xenofobia inglesa da parte da população brasileira, Freyre (1977: p. 157) explica 

que a causa para isto reside nos “privilégios exagerados concedidos à Inglaterra no Brasil em 

grande parte, ao que parece, (...) [para] estancar precisamente isto: o começo, no Brasil, de 

atividade industrial e de comércio inter-regional unido a um começo (...) de policultura”. Tais 

privilégios são pontuados abaixo pelo mesmo autor (1977: p.164), segundo suas próprias 

palavras: 

 
“Foi o que de ordinário sucedeu no Brasil invadido pelos ingleses em 1808: a invasão 

(...) tomou aspectos de substituição radical dos hábitos e estilos de vida, de construção, 

de habitação, de alimentação, de transporte e de recreação aqui encontrados pelos 

invasores (...), pela introdução não só de valores puramente materiais como de hábitos 
ou costumes de vida doméstica ligados a tais valores.”  

 

 

O sociólogo também pontua (1977: p 8) que os ingleses, sobretudo do século XIX, eram 

“condicionados, em suas personalidades, por uma situação comum: a de súditos de S.M. 

Britânica, isto é, de um poder nítida e, às vezes, arrogantemente imperial em suas relações com 

o Brasil(...)”. A xenofobia, neste caso, poderia ser interpretada como uma reação “ao mesmo 

processo por meio de outros processo—submissão, acomodação, insubordinação (...)”. (Freyre, 

1977: p. 10). O autor mostra outra expressão desta xenofobia a partir de apelidos pejorativos. 

Segundo ele (1977: p. 28): 

 
“(...) [Os ingleses] comportaram-se aos olhos da gente do povo com um ar antipático 

de donos egoístas não só dos mais possantes navios, dos mais poderosos barcos e da 

mais adiantada técnica ou ciência do mundo, como das próprias águas do mar e de 

todos os seus peixes, a começar pelo bacalhau. Comida de brasileiro pobre em cujo 

comércio enriqueceu muito inglês ou muito brasileiro ou português, contratante de 

navios ingleses especializados no transporte do nauseabundo peixe seco. Alguns 

desses ricos ficaram para sempre conhecidos como Fulano ou Sicrano Bacalhau.”  
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Ela resume, portanto, a dominação inglesa nos mares, colocadas por Freyre (1977: p. 

29) como “águas inglesas—como que roubadas do domínio de Iemanjá”. A despeito disto, foi 

neste contexto que surgiu a conhecida expressão “para inglês ver” já que a interferência destes 

sujeitos nas questões internas refletiu o peso econômico com o qual arcariam negativamente se 

o Brasil prosseguisse com o sistema escravocrata.  

Em 1850, alguns anos depois da Tarifa Alves Branco ser implementada, temos a 

promulgação da Lei de Terras, cujo objetivo, dentre outros, visava a exploração de propriedades 

agrícolas. Como resultado, temos a chamada “Grande Imigração”. Nas palavras de Paula 

Zambelli Salgado Brasil (2018: p. 197): 

 
“O segundo período de intenso fluxo de chegada de estrangeiros no Brasil, conhecido 

por “A Grande imigração”, começa a se desenvolver a partir de 1850 com a Lei de 

Terras e ganha vulto em 1870, desenrolando-se até o início do século XX. 

Desencadeia-se principalmente quando a escravidão deixa de ser interessante 

economicamente e os negros não foram totalmente absorvidos como mão de obra 

assalariada, momento em que se passou a optar por preencher essa lacuna laboral por 

imigrantes brancos, europeus. Foi um período que contou com políticas de 

direcionamento de imigrantes processadas com o apoio oficial do governo, para fins 

de povoamento dos espaços territoriais vazios, mas foi pautado por uma perspectiva 

diferenciada da implementada anteriormente com o regime escravista, pois tem como 

objetivo a promoção do branqueamento e a europeização da sociedade brasileira. Foi 

a “saída encontrada para uma situação colonial que contara com o trabalho escravo de 
africanos e indígenas” e que teve forte subsídio do governo imperial na promoção do 

adensamento populacional.” 

 

 

 

Deste modo, recordando que a ideologia eugênica estava em voga na Europa, ao longo 

da Primeira República optou-se por seguir uma política deste cunho com a intenção de 

europeizar o Brasil, esforçando-se por se desvincular da presença indígena e africana no país e 

criando subsequentemente um modelo de imigrante que adequasse a tais propósitos que 

cumpriam agradar à elite de outrora. 

Com isso, ao propor um tipo ideal de trabalhador desejável, excluía-se os “indesejáveis” 

que não se enquadravam no padrão de branco, loiro e olhos claros. Em outras palavras, isso 

queria dizer que “(...) a política migratória embutia a exclusão de grupos locais que não se 

encaixavam no tipo ideal humano, relegando-os, ou perpetuando a exclusão dos camponeses 

pobres do interior, das populações descendentes de africanos e remanescentes de indígenas.” 29 

                                                        
29 ALMEIDA, Paulo Roberto de; BORGES, Alexandre Walmott; CÂMARA, Fabiana Angélica Pinheiro. 

A Política Migratória do Período Vargas (1930-1945) e o projeto de colonização de Andreas Thaler na 

Região de Treze Tílias, Santa Catarina. 2017.p 4. 
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Segundo Brasil (2018: p. 198), tal tipo ideal registrava a forma pela qual “a imigração 

foi pensada com o propósito de promoção da colonização e consolidação territorial, mas desde 

que permanecesse possível o abrasileiramento das pessoas que aqui chegassem”. Entendendo 

assimilação como aspecto prioritário no incentivo à mobilidade estrangeira ao país, vê-se que 

sua movimentação era regida pelo prisma laboral.  

Aqui, o imigrante era visto preponderantemente como aspecto econômico que 

enriqueceria a cultura do Brasil a partir de sua “branquitude”, como foi ressaltado acima. Esta 

perspectiva ainda vigoraria muitos anos depois do Estado Novo, prevalecendo no tratamento 

do imigrante quase ainda nos dias atuais. Em meio ao contexto de predileções que inclinavam-

se aos europeus brancos, acrescenta, portanto, Koifman (2017: p.73): 

 

 
“A política imigratória seletiva de inspiração eugenista estabelecia restrições para a 

concessão de vistos para imigrantes idosos, bem como aos compreendidos como 

deficientes físicos ou que possuíssem alguma característica que fosse identificada 
como indesejável. Desse modo, os serviços consulares brasileiros no exterior eram 

orientados a observar os “aspectos físicos e morais” dos estrangeiros que pretendiam 

se dirigir ao Brasil (Koifman, 2012, p. 283-312). Os aspectos físicos de um modo 

geral eram extensivos a qualquer nacionalidade ou origem étnica, 

indiscriminadamente. Já os “aspectos morais” referiam-se especialmente à opção de 

religião, à origem étnica e a um leque extenso e subjetivo de estereótipos associados 

a certos grupos humanos, características essas que seriam para os eugenistas 

condicionadoras de conduta social, profissional e até ideológica. Ambos os critérios 

eram apresentados e chancelados por um discurso que pretendia esclarecer tais 

restrições no âmbito da ciência – como era vista então a eugenia – e da racionalidade, 

não do preconceito, do racismo ou da intolerância (Koifman, 2012, p. 283-373).” 

   

Lembrando que a eugenia tinha como embasamento o “darwinismo social”, ideologia 

surgida ainda nos fins do século XIX segundo a qual buscava-se atestar a superioridade 

caucasiana sobre as demais raças. Sobre isto, é importante salientar o quanto foi pautada pela 

política brasileira no contexto estudado. Nas palavras de Brasil (2018: p.203), entendemos da 

seguinte forma:  

 

“Passou-se a adotar ideias eugênicas, por meio das seleções raciais ou médico-

sanitárias na admissão dos estrangeiros. Objetivando-se o fortalecimento da proteção 

do trabalhador nacional, instituiu-se uma política de cotas, amplamente discutida na 

Assembleia Constituinte (1933-1934), que eleva à categoria de norma constitucional 

tal tema, ao estabelecer que:  

‘A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessárias à 

garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, 

porém, a corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por 
cento sobre o número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os 

últimos cinquenta anos. É vedada a concentração de imigrantes em qualquer ponto do 

território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e assimilação do 

alienígena.’ 
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Na tentativa de assimilá-los ao país, viram-se frustrados tais esforços quando foram 

formadas colônias que se fecharam em si mesmas, dando continuidade no exercício de costumes 

que não dialogavam com os dos brasileiros. Apesar disso, houve um contínuo esforço neste 

processo conforme nos informa Seyferth (1999: p. 210): 

 
“(...) a apregoada necessidade de assimilação, de caldeamento de todos os alienígenas 

aqui estabelecidos e até nascidos, sob pena de comprometimento da integridade, da 

unidade, da nação, que trazia como corolário a desqualificação e ilegitimidade dos 
grupos étnicos produzidos pela imigração. Antes mesmo de iniciar-se a imigração em 

massa, em meados da década de 1880, a assimilação era uma questão nacional tão 

importante quanto a colonização do território.”  

 

Na construção de uma narrativa que almeja conceber uma “nação” idealizada, 

privilegia-se uma reestruturação interna, contemplando estrangeiros em contraposição aos 

brasileiros concomitantemente à valorização de hábitos, costumes e pensamentos inerentes ao 

país. Como resultado, não há espaço para a expressão da cultura imigrante. No âmbito do 

nacionalismo que será exaltado no governo de Vargas, cabe aqui citar outra vez Koifman (2017: 

p.73), cujos apontamentos indicam que: 

  
“(...) em razão das características da população, os modelos europeus e norte-

americanos da eugenia precisaram ser adaptados, tendo boa parte dos eugenistas 

brasileiros encontrado, especialmente na política imigratória seletiva, a melhor forma 
de colocar em prática as suas propostas de “aperfeiçoamento da composição étnica”. 

O povo brasileiro poderia ser “branqueado” e melhorado se imigrantes devidamente 

selecionados fossem aqui recebidos e se miscigenassem ao “elemento nacional” 

(Koifman, 2012, p. 67-84). A vinda de novos imigrantes selecionados a partir de 

critérios eugênicos passou a ser vista como a solução para o que era apontado como 

um problema. Dentro dessa lógica, os novos imigrantes considerados brancos 

poderiam se casar com os brasileiros não brancos e dessa forma “melhorar” a 

composição étnica da população, dando assim continuidade ao projeto anterior de 

“branqueamento”,(...)” 

  

   

Do mesmo modo, Brasil (2018: p. 206) corrobora a perspectiva do autor citado acima. 

Em suas palavras, observamos como isto se deu: 

“Na Revista de Imigração e Colonização, publicação oficial do Conselho de 

Imigração e Colonização do Governo Vargas, justificou-se a intervenção do Estado 

nos movimentos migratórios, enfatizando a necessidade de planificar, selecionar e 

dirigir as “correntes humanas” a locais que viabilizassem o contato social com os 

brasileiros, que constituía condição essencial para o progresso nacional e permitisse a 

assimilação étnica dos estrangeiros. Neiva e Lima Câmara, ao tecerem conclusões do 

primeiro “Relatório da viagem às zonas desnacionalizadas”, propunham que o 

processo de nacionalização deveria ser cuidadoso e menos visivelmente agressivo, 
com ações suaves e sem alardes de xenofobia, “de modo a não colocar o país em uma 

situação difícil frente a Estados estrangeiros, pela aplicação de medidas violentas que, 

eventualmente, pudessem provocar qualquer choque de soberanias””  
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Com isso, ante os constantes empenhos da parte do Estado para embranquecer uma 

sociedade e ditar, portanto, parâmetros étnicos e sociais sobre a mesma segundo as relações 

estabelecidas entre os povos que ocupavam o território brasileiro, vemos surgir aparente 

conflito entre a sociedade nativa e os estrangeiros. A nuance de uma tensão entre os imigrantes 

que desejavam reproduzir no Brasil sua cultura e seus hábitos e as autoridades do Estado que 

produziam um discurso nacionalista de assimilação não foi resolvida ao longo da República 

Velha. Ao contrário, ela persistiu ao curso da governança de Getúlio Vargas. 

Não obstante as incontáveis tentativas de assimilar e “abrasileirar” os estrangeiros de 

maneira a “promover o progresso da região”, preocupava o uso constante da língua estrangeira 

e de hábitos naturais de sua pátria no Brasil, por isso foram ambos restringidos pelo governo, 

que não via com bons olhos esta reprodução classificada como “alienígena” pelo estado.  Diante 

disto, Seyferth (1999: p.223) é congruente ao afirmar que “a assimilação, imaginada como um 

dos processos de construção da nação, tornou-se sinônimo de erradicação, extirpação de 

quistos étnicos ou raciais”. Esta perspectiva é corroborada também pela pesquisadora Paula 

Zambeli Salgado Brasil (2018: p. 204), pois, segundo ela: 

  

“Progressivamente, desapareceram as publicações em outras línguas, que não a 

portuguesa, foi proibido o uso de línguas estrangeiras em público, inclusive nas 

atividades religiosas, algumas sociedades recreativas, esportivas e culturais que não 

aceitaram as mudanças foram fechadas. A ação direta do Exército impôs normas de 

civismo e o recrutamento dos jovens para o serviço militar num contexto 

genuinamente brasileiro, longe dos núcleos a que pertenciam (...). [O] sentimento de 

comunidade entre os imigrantes, marcado pela manutenção da língua, hábitos e 

tradições culturais (de isolamento), provocado pela forma implementada de 
colonização (com a formação de núcleos coloniais), pela vida no campo, “estava em 

processo de dissolução, dada a aceleração do processo de urbanização e 

industrialização na sociedade brasileira naquele período. (…) A urbanização, a 

formação das classes e a industrialização são formas objetivas da aculturação dos 

imigrantes. 

  

 

Tais eram as complicações da política migratória que buscava povoar o território 

brasileiro em concomitância com o enbranquecimento de sua população, refletindo concepções 

geradas de acordo com a mentalidade de outrora. Em virtude do que foi falado, “(...) o ideal de 

branqueamento tornou-se evidente nas especulações sobre o poder branqueador da 

miscigenação herdado dos tempos coloniais e imaginado como processo seletivo de mistura 

racial próprio do meio social brasileiro, suposto como “tendência” dos mestiços para o 

casamento com pessoa mais clara e que poderia produzir brancos em três gerações.” (Seyferth, 

1999: p. 211) 
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Além disto, “a esta suposta tendência os teorizadores do branqueamento associaram os 

dados estatísticos da imigração europeia, lembrando que tal tese foi elaborada no período de 

maior intensidade do fluxo imigratório e a ela estava associada a crença absoluta na eliminação 

progressiva das raças consideradas inferiores após a abolição” (Seyferth, 1999: p. 211). 

Havia também a questão religiosa: preferia-se que os imigrantes fossem católicos já que 

o país era profundamente enraizado nas matrizes culturais e sociológicas propagadas pela Igreja 

Católica desde a colonização portuguesa em fins do século XVI. Este ponto é abordado por 

Freyre, que ressalta as diferenças religiosas entre os ingleses e os brasileiros, algumas das quais 

foram identificadas no primeiro e no terceiro capítulos. Segundo o sociólogo (1947, p.95): 

 
“Aspectos da religião ou do culto cristão houve que foram no Brasil mais valorizados 

depois que se verificou o contato entre o catolicismo brasileiro e o protestantismo 

britânico. (...) Representou talvez o desenvolvimento dos dois cultos, no Brasil, uma 

forma dos ortodoxos da terra economicamente invadida pelos ingleses resistirem à 

influência dos invasores e deles se diferenciarem, ao menos no tocante à religião, 

considerada pelos negociantes da Bahia em sua representação de 1808 contra o 
estabelecimento de ingleses no Brasil como negociantes, “esta baze solidíssima dos 

Impérios”. E a religião pura dos brasileiros não devia ser manchada de modo algum.” 

 

Não surpreende, portanto, que os ingleses que migraram para o Brasil se deparassem 

com obstáculos para o exercício de sua fé, sobretudo na construção de paróquias anglicanas que 

respondessem a sua demanda para praticá-la, conforme debatido no capítulo anterior. Neste 

sentido, como herança do período mencionado acima, embora o Brasil republicano se colocasse 

como “laico”, prevalecia a cultura cristã de origem católica no direcionamento político do país.  

O que nos importa contemplar, porém, a partir do que foi debatido sobre a política 

imigracionista no “Estado Novo” é como estas medidas refletiram na condução do “Yatch Club 

Sailing”? Antes mesmo de Getúlio Vargas ser democraticamente eleito à presidência do Brasil, 

os ingleses em Niterói já enfrentavam atribulações quanto ao propósito de fundar um clube 

voltado à prática da vela na cidade e o reconhecimento da prática da vela pela federação 

responsável por fiscalizar esta modalidade.  

Como isso foi debatido com profundidade no capítulo anterior, cumpre relembrar que 

os primeiros obstáculos vieram com os nomes, dado que “Yatch” não existia no vocabulário 

português, mas “Sailing” foi logo aceito. Além disto, havia o uso do idioma inglês que, após as 

medidas decretadas por Vargas e o ministro Francisco Campos, passou a ser, aos poucos, 

substituído pelo português. Foi neste período que as documentações do clube, sobretudo 

àquelas redigidas entre os anos de 1937 e 1940, mostram restrições aos estrangeiros na direção 

de clubes e outros ofícios que ocupassem no país. Isto nos é confirmado por Seyferth (1999: p 

221):  
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“[...] a partir de 1939, a interferência na vida cotidiana atingiu outras instituições 

comunitárias e culminou com a proibição de falar idiomas estrangeiros em público, 

inclusive durante cerimônias religiosas. O Decreto nº 1.545, de 25-8-1939, no seu art. 

16, diz que todas as prédicas religiosas deverão ser feitas em língua nacional, e 
incumbe o Exército de fiscalizar as “zonas de colonização estrangeira”. As 

associações culturais e recreativas tiveram de encerrar todas as atividades que 

pudessem estar associadas às respectivas culturas nacionais.” 

 

Esta fiscalização pontuada por Seyferth, confirmando o que dissemos anteriormente, se 

concretizou a partir dos decretos promulgados pelo presidente em questão, das quais citamos 

algumas abaixo, com particular ênfase ao artigo 3º, no qual torna-se possível ler um 

direcionamento mais específico quanto aos clubes. 

 
“Art. 3º: É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, beneficentes ou de 

assistência, filiarem-se a clubes e quaisquer outros estabelecimentos com o mesmo 

objeto, bem assim reunirem-se para comemorar suas datas nacionais ou 

acontecimentos de significação patriótica. Parágrafo 1º: Não poderão tais entidades 

receber a qualquer título subvenções, contribuições ou auxílios de governos 
estrangeiros, ou de entidades ou pessoas domiciliadas no exterior.  

Parágrafo 2º: As reuniões autorizadas neste artigo não serão levadas a efeito sem 

prévio licenciamento e localização pelas autoridades policiais.  

(...) Artigo 5º: Das entidades a que se refere o art. 3º não podem no entanto fazer parte 

brasileiros, natos ou naturalizados, e ainda que filhos de estrangeiros. Os que 

infrigirem o disposto neste artigo perderão (...) os cargos públicos que possuirem e 

ficarão inabilitados, pelo prazo de cinco anos, para exercer cargo dessa natureza além 

de incorrerem nas penas constantes da primeira parte do art. 10. 

Art. 6º: As entidades referidas nos arts 3º e 4º não poderão funcionar sem licença 

especial e registro concedido pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, na 

forma do decreto-lei nº 59, de 11 de dezembro de 1937 e do regulamento aprovado 
pelo decreto nº 2.299, de 30 de dezembro de 1937, cujas disposição lhes são 

aplicáveis. 

(...) Art. 8º: O Ministro da Justiça e Negócios Interiores poderá ordenar a interdição 

das sedes e de todos os locais em que se exerçam as atividades que ficam veladas por 

esta lei, bem como, a qualquer momento, vetar a realização de reuniões, conferências, 

discursos e comentários, e o emprego de qualquer meio de propaganda ou difusão, 

desde que os considere infringentes das disposições desta lei. Pelo mesmo motivo, 

poderá suspender, temporária ou definitivamente, quaisquer jornais, revistas e outras 

publicações e fechar as respectivas oficinas gráficas.” 

  

 

Nas atas de reuniões do clube em questão, produzidas ainda em língua materna de seus 

frequentadores, ou seja, em inglês, a preocupação com estas medidas aparece suavizada. Mas é 

preciso um olhar bastante cauteloso na análise sócio-documental sobre tais fontes, pois há 

mudanças delicadas no registro destas atividades dentro do clube que, ao contrário do que um 

exame superficial poderia sugerir, refletem interferências internas das políticas brasileiras, das 

quais já mencionamos, e, em um grau menor, das externas. Como exemplo, o ano de 1939 viu 

eclodir a 2ª Guerra Mundial, opondo novamente ingleses e alemães no campo de batalha na luta 

contra o nazismo, ideal que levou tantos judeus e outras minorias aos campos de concentração.  
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Diante de assustador cenário, sobressaiu-se em uma determinada ata uma apreensão 

levantada de um sócio inglês, cujo nome não foi possível identificar, a respeito de um imigrante 

alemão que frequentava o clube: deveria a comissão responsável pela condução moral e ética 

do clube vir a exonerá-lo de ser sócio do “Sailing”?  

Ao final, foi decidido que o tal sujeito permaneceria sócio. E como consequência disto, 

aqueles ingleses que se responsabilizavam por debater assuntos referentes aos assuntos do clube 

(como falamos, havia comissões dividias em sessões para isto) em reuniões compiladas em atas, 

registraram que deveria evitar falar de política naquele ambiente.  

 

Figura 26: Ata de reunião do “Sailing” de 1939. 

 

 
 

(Acima, trecho de uma ata de reunião do “Sailing” data de 1939. No final do parágrafo, lê-se que o “ministro 

da justiça aprovou os estatutos do clube e o nome do “Rio Yacht Club. Houve certa dúvida sobre a palavra 

“Yacht”, mas foi finalmente permitido. A legislação recente em respeito ao esporte no Brasil inclui as 

atividades do clube, mas até agora não estamos ciente da extensão com a qual possamos ser afetados, com isso 

não podemos fazer comentários sobre isso. É muito provável, porém, que as regulações serão publicadas antes 

da data da próxima reunião geral e o próximo Comitê irá com toda a probabilidade adaptar as atividades do 

clube com os novos requerimentos”). 

 

 
Figura 27: Ata de reunião do “Sailing”. 

Figura 28: Ata de reunião do “Sailing” de 1939. 
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(As imagens acima, fotografadas por mim, ilustram dois casos a serem analisados pelo comitê de ética do clube 

quanto a um austríaco e a um alemão que são sócios do “Sailing” durante a 2ª Guerra Mundial. O trecho 

referente a este exemplo inicia-se na Figura 27 e termina na Figura 28. Traduzido para o português, lê-se: “Em 

vista da situação internacional existente, o Comitê discutiu a posição do mordomo e de dois membros do clube, 

de nacionalidade alemã. Com respeito ao mordomo do clube, foi declarado que ele foi agora naturalizado 

brasileiro e foi decidido que não haveria objeção a continuar seus serviços ao clube, providenciando que toda 

questão política seria rigorosamente evitada. Com relação aos dois sócios em discussão, foi colocado que um 

estava retirando papeis para naturalizar-se brasileiro e o outro era austríaco. Ficou decidido, portanto, que 
nenhuma ação seria tomada da parte do Comitê”.) 

 

Contudo, a própria política aparece nestes documentos. A começar, pela intimação 

recebida da polícia para se apresentarem na delegacia, embora não ficasse explícito o motivo 

para esta ocorrência. De mesmo modo, o acompanhamento de um detetive policial sobre as 

atividades do clube indicava conduta de vigilância estatal, pois na ata em que consta sua 

presença, verifica-se que ele havia pedido os nomes dos sócios do clube.  

Além disso, outra figura militar é registrada nestas atas: a do comandante Amaral 

Peixoto, que ofereceu retrato do presidente Vargas para um dos sócios ingleses do “Sailing”. 

Segundo consta em uma das atas de 1938, Amaral Peixoto30 foi convidado a ser sócio do clube, 

                                                        
30 Ernani do Amaral Peixoto (1905-1989) foi um político militar brasileiro que “em 1930 deu apoio ao 

movimento político-militar que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Em seguida, ingressou no Clube 

3 de Outubro, organização criada com o objetivo de dar maior coesão aos setores políticos que defendiam o 

aprofundamento das medidas tomadas pelo novo regime” (...) e “em novembro de 1937, poucos dias antes da 

implantação da ditadura do Estado Novo, foi nomeado interventor federal no estado do Rio de Janeiro”. Foi 

também casado com a filha do presidente Getúlio Vargas, Alzira Vargas. Disponível em:  << 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/ernani_amaral_peixoto>>  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/ernani_amaral_peixoto
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estendendo-o ao próprio Vargas, a quem também especulou-se um almoço. Não há nenhuma 

confirmação ou registro se este almoço ocorreu. Abaixo, imagem referente a este evento: 

 

Figura 29: Ata de reunião do “Sailing de 1938.”. P 103. 

 

 
 

(Acima, ata de reunião de 23 de novembro de 1938. Traduzindo o trecho para o português, lê-se: “O Comodoro 

informou na reunião que havia a possibilidade do Dr. Vargas visitar o Clube para almoço em futuro próximo. 
Foi sugerida 19 de novembro como boa data.31 Todos os arranjos foram deixados nas mãos do Comodoro e do 

Vice-Comodoro.”) 

 

 

 

 

Figura 30: Atas de reunião do “Sailing” de 1938. P 104. 

 

 
(Acima, trecho da ata de reunião do mesmo ano. Lê-se em português: “O Comodoro informou à reunião que ao 

escrever ao Interventor para acusar recebimento da fotografia de Dr. Vargas, ofereceu a ele [ao interventor] a 
filiação honorária ao clube. Esta ação foi aprovada unanimemente.”) 

 

                                                        
31 Nota: À época em que este documento foi redigido, no governo Vargas, 19 de novembro era feriado 

nacional, no qual se comemorava o dia da bandeira.  
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(Acima, podemos ler em português o trecho referente à intimação policial recebida pelo clube: “Uma intimação 

foi deixada ao clube pelo coletor de impostos ordenando que nós produzíssemos um registro de “vendas e 

consignações” e selos. Aos membros do Comitê, pediu-se que buscassem opiniões legais sobre a questão.”) 

 

 

Figura 31: Ata de reunião do “Sailing” de 1938. P. 105. 

 

 
(A fotografia acima, tirada por mim, mostra uma ata de reunião de 3 de novembro de 1938. Interessa-nos, 

porém, o conteúdo referente às “questões que surgiram em cima da hora” (“Matters arising out of minutes”), 

cujo trecho é traduzido aqui livremente para o português a lê-lo da seguinte forma: “(...) O Comodoro reportou 

ter visitado a polícia e lhe foi avisado com cinco dias de aviso prévio que as reuniões serão acompanhadas por 

um detetive. Foi-lhe pedido também que o resultado de nossa petição ao Ministério da Justiça fosse comunicada 

à política. Nenhuma reunião foi ainda marcada com Dr. Accurcio Torres, mas estamos na esperança de 

arranjar um em breve.”) 

 



105 
 

Esta interferência militar em agremiações ou outros espaços conduzidos por 

estrangeiros, segundo o entendimento de Seyferth (1999: p. 221) explicava-se da seguinte 

forma:  

“A partir de 1939, a interferência na vida cotidiana atingiu outras instituições 

comunitárias e culminou com a proibição de falar idiomas estrangeiros em público, 

inclusive durante cerimônias religiosas. O Decreto nº 1.545, de 25-8-1939, no seu art. 

16, diz que todas as prédicas religiosas deverão ser feitas em língua nacional, e 

incumbe o Exército de fiscalizar as “zonas de colonização estrangeira”. As 

associações culturais e recreativas tiveram de encerrar todas as atividades que 
pudessem estar associadas às respectivas culturas nacionais.”   

 

No trecho da documentação reproduzida a seguir, datada de uma reunião realizada no 

dia 18 de agosto de 1939, percebemos o receio dos ingleses quanto ao decreto do presidente 

mediante as interferências militares que Seyferth pontuou acima. Por se tratar de uma ata muito 

longa, não caberia colocá-la inteiramente aqui, por isto coloco apenas uma parte dela tal qual 

lê-se abaixo32: 

 
 “O comitê achou muito difícil acompanhar a legislação referente aos clubes e 

estrangeiros, especialmente no Estado do Rio. Seria ridículo ignorar tal legislação e o 
comitê se viu obrigado a tomar medidas legais para acertar a situação do clube. 

Questões duvidosas foram esclarecidas, com exceção à licença da venda de cigarros, 

o qual deverá ser encurtado em breve, e na posição do clube sob o decreto de nº 383.” 

 

 

Disto se depreende, a partir das leituras das fontes, uma possível colaboração com as 

políticas de outrora a fim de evitar provável perda dos privilégios do clube, tanto na isenção de 

impostos quanto a continuidade nas atividades internas do clube. O convite às figuras militares 

pode ser interpretado como um acordo velado da parte dos sócios a fim de não serem afetados 

pelas medidas políticas de outrora. 

Entretanto, é relevante observar, de 1939 em diante, determinadas alterações na conduta 

do clube. Algumas delas incluem a transcrição das atas na língua portuguesa, obrigatoriedade 

que se encontra nos decretos expostos acima por Vargas e Francisco Campos, a abertura do 

clube a outras nacionalidades, a inserção de brasileiros nas competições de vela, ainda que se 

trate da elite local já que o acesso ao “Sailing” requisitava poder aquisitivo.  

O padrão endógamo de suas relações sociais, concomitantemente imiscuindo-se nas 

relações econômicas e culturais do país, fruto de suas históricas incursões, porém, diminuiu 

posteriormente, acompanhando a dispersão de seus sócios. Cada vez mais foi observado nas 

                                                        
32 No original: “The Committee had found increasingly difficult to keep pace with legislation regarding 

Clubs and foreigners, especially in the State of Rio. It was ridiculous to ignore such legislation and the Committee 

had been obliged to take their legal assistance to straighten out the Club’s situation. All doubtful matters had now 

been cleared with the exception of the license to sell cigarettes, which would shortly be in order, and the position 

of the Club under Decree Nº 383.” 
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fontes o regresso à Inglaterra dos sócios, ou a transferência laboral de outros para diferentes 

países.   

 

3.5. Capitalizando o mar: Henrique Lage, a vela e os ingleses. 

Ao curso da pesquisa que nos levou a produzir esta dissertação, nos deparamos com 

múltiplas relações sociais estabelecidas entre os imigrantes que residiam em Niterói e atuavam 

neste ambiente, e o Estado brasileiro através de figuras que agiam em seu nome. Conforme 

veremos adiante, abordaremos apenas algumas que saltaram aos olhos por intermédio do acesso 

obtido às documentações desta época. 

Uma vez que a prática da vela restringia-se à elite local, já que a obtenção de um barco 

e sua manutenção, seja para o simples passeio ou para velejar propriamente, arcava altos custos, 

vale lembrar que até os anos 1930, pelo menos, o banho de mar não era visto com bons olhos, 

dificultando o próprio acesso ao mar. 

Tais fatores eram percebidos como obstáculos para velejar pelos imigrantes, acarretando 

em dificuldades quanto às práticas de vela e de outros esportes deste gênero. No decorrer das 

décadas de 20 e 30, vemos um esforço para contornar a situação através do contato com outros 

clubes que foram inaugurados também por ingleses com semelhante finalidade. 

Chama-nos a atenção a comunicação feita, como dissemos anteriormente, entre os 

clubes desportivos fundados por imigrantes ingleses, principalmente no que diz respeito às 

competições de vela, polo aquático ou outras categorias, uma vez que as taças dadas aos 

vencedores nestas ocasiões eram entregues aos clubes por homens de considerável prestígio 

socialmente.  

E um desses troféus guardados no “Sailing” com o qual me deparei comprova esta 

constatação através de um singular nome que saltou aos meus olhos na documentação: Henrique 

Lage. E para entender sua associação, é importante resgatar da história sua atuação empresarial 

no país, intrínseca aos ingleses que migraram para o Brasil. Tal relação reflete, ainda que em 

grau menor, na doação feita por ele no ano de 1937 de uma taça em duas partes ao clube.  
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Figura 32: Fotografia da taça “Henrique Lage” emprestada pelo mesmo. 

 

 
 

(A imagem acima, fotografada por mim, foi retirada da fonte referente aos registros das copas, campeonatos de 
iate. Ela indica a relação estreita que o clube tinha com Henrique Lage. Lê-se, em tradução livre: “Este troféu 

foi doado pelo senhor H. Lage em 1937 em duas partes (...)”.) 
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Figura 33: Lista com o registro dos vencedores da copa “Henrique Lage”. 

 
 

(Acima, o nome dos vencedores da copa “Henrique Lage”, os anos e o tipo de barco usado para a competição 

nomeada em homenagem ao homem que doou o troféu do clube em 1937 que, devemos salientar, foi também o 

ano em que se deu início a este evento.) 

 

A relação de Lage com os ingleses deu-se início ainda no século XIX, quando estes 

últimos vieram ao Brasil junto à família real. Afinal, foi a marinha britânica que prestou socorro 

a D. João na transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Neste período, enquanto a 

família Lage construía suas empresas, a atuação empresarial concentrava-se nas mãos de Irineu 
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Evangelista de Souza, o barão de Mauá. De acordo com informações providas pelo “Sindicato 

Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore”33: 

 
“Em 1846, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, inaugurou o primeiro 

estaleiro do País, em Ponta da Areia, Niterói (RJ). Construído com capital privado de 

terceiros em uma modelagem de captação próxima ao Project finance moderno. O 

estaleiro é considerado um marco do processo de industrialização do país. Construiu 

cerca de um terço dos navios de guerra utilizados no conflito com o Paraguai. Em 

1905 o estaleiro foi incorporado pela CCN – Cia. Comércio e Navegação. No 

segmento de construção naval ocorreram curtos períodos de atividade, especialmente 

na década de 1930, relacionados a encomendas pontuais e de curta duração” 

 

Admitindo-se o incentivo capitalista de Mauá no processo de industrialização do país à 

época do Império, Wilson Benvindo de Souza (2014: p.11, 13, 14.) pontua que: 

 
“Somente a um estaleiro localizado na Ponta da Areia, em Niterói, de propriedade do 

Barão de Mauá, a Marinha encomendou, entre 1849 e 1883, doze navios do tipo vapor, 

cruzador/corveta, canhoneira, galeota e patacho. No estaleiro Miers & Irmãos Co., em 

1857, foram encomendados dois cascos de navios. (...)Como é sabido, o país ainda 
não tinha uma indústria pesada internalizada no seu território, capaz de sustentar uma 

moderna construção naval, pautada no ferro e na mecânica pesada. As rápidas 

mudanças que ocorreram nas bases industriais nos países centrais, como o advento da 

“segunda revolução industrial”, ancoradas na grande indústria pesada, química e 

elétrica e no capital financeiro, alteraram a forma e a magnitude da indústria da 

construção naval. O velho navio de madeira a vapor tinha ficado para trás. Portanto, 

o Brasil só poderia progredir na indústria da construção naval mediante avanços na 

sua base industrial.” 

 

 

 Como foi colocado acima, o Estaleiro Ponta de Areia produziu uma boa quantidade de 

navios, ao todo 72 somente no Segundo Império em comparação com o AMC (Arsenal de 

Marinha da Corte). (Filho, 2011: p. 318).  

Segundo Souza (2014: p.15), em 1905, “o estaleiro foi incorporado pela CCN – Cia. 

Comércio e Navegação. No segmento de construção naval ocorreram curtos períodos de 

atividade, especialmente na década de 1930, relacionados a encomendas pontuais e de curta 

duração.” Estes navios eram produzidos na Inglaterra e levados ao Brasil, e isto continuou ao 

longo do século XX.  

A este respeito, como exemplo, recuperamos o relato do sr Kenneth Buckley cujo avô 

fazia parte da marinha mercante inglesa antes de atuar na Costeira. Para ilustrar esta relação 

anglo-brasileira nos mares, podemos percebê-la através de suas palavras, reproduzidas abaixo: 

 

 

                                                        
33 SINAVAL. Disponível em: <http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/Balanco-Historia.pdf>. 

Acessado em 10 de fevereiro de 2021. 

http://sinaval.org.br/wp-content/uploads/Balanco-Historia.pdf
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“Meu avô era comandante de navio mercante e teve um ministro da fazenda na época, 

que era o Henrique Lage. Muita gente não lembra dele, mas ele teve um papel muito 

fundamental na economia do Brasil. Ele encomendou navios ingleses e meu avô foi 

contratado para trazer um desses navios quando ficou pronto. E meu avô já tinha 

experiência, né, na navegação. (...)  

 

 

A isto, acrescentamos o relato de sua irmã, a sra Rosaline Buckley, que foi mais precisa 

em suas memórias. De acordo com ela, seu avô chegou ao país ainda na década de 20 com toda 

a família e por contrato temporário. 

 
“(...) os navios ITA eram construídos lá na Inglaterra, então quando um ficava pronto, 

ele era um dos comandantes que vinham trazer esses navios pra cá. Então ele não 

morava no Brasil, ficava indo e vindo. Depois em 28, ele resolveu vir e ficar, e veio 

com minha família, veio com minha mãe pequena... E aí quase todos os outros 

comandantes eram ingleses e aí eles passaram a trabalhar para a costeira e faziam as 

navegações pela costa do Brasil com os mesmos navios ITA. E quando veio Getúlio, 

aí é que veio a confusão porque ele queria nacionalizar tudo, aí disse que não podiam 

os comandantes ser estrangeiros, então eles todos se naturalizaram e aí depois mesmo 

de naturalizado, ele resolveu não aceitar, e aí eles foram aposentados 

compulsoriamente.” 

 

 

Ambos os relatos dialogam com o estudo levantado por Ribeiro, cujos comentários 

elucidam a relação marítima com os ingleses no Brasil, tangenciando nosso entendimento para 

a atuação do avô da família Buckley conforme nos informaram seus netos. Aqui, o autor trata 

da seguinte forma (2007: p.44): 

 
“(...) a Costeira traz durante o primeiro ano de vida dois novos vapores da Europa, 

mais precisamente da Inglaterra, denominados Itaqui e Itapoan, que chegam ao Rio 

de Janeiro respectivamente nos dias 7 e 22 de dezembro. Começa, então, a ser formada 

a mais conhecida frota da marinha mercante brasileira, a dos famosos Itas, que durante 

anos ligaram os portos brasileiros levando passageiros e cargas. Sobre o porquê da 

utilização da palavra Ita - que em tupi significa pedra - no início da denominação de 

cada navio, apesar de não ser oficial, a explicação mais plausível é que seja em função 

da similaridade entre pedra e o sobrenome da família, Lage.” 

 

 

Para entendermos melhor o funcionamento da Costeira, é preciso destrinchar sua 

criação, a qual está ligada às empresas da família Lage, as quais cooptavam capital financeiro 

de investidores da Inglaterra, uma vez que tratavam com a produção de carval proveniente de 

Cardiff, região do País de Gales e incorporada ao Reino Unido. Essa companhia foi promovida 

por Antônio Lage Filho em 1891. Segundo Ribeiro (2007: p. 91): 
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“Sobre a relação existente entre a Costeira e a Lage Irmãos, Antonio Lage, então 

presidente da Costeira, em Assembléia Geral realizada no dia 13 de julho de 1915 

afirma: “[...] acrescentarei agora que a firma Lage Irmãos tem mantido com esta 

Companhia as mais íntimas e estreitas relações, formando com a mesma como que 

uma só e única empresa.” Observa-se, assim, que a Lage Irmãos é, na ocasião, a 

avalista das negociações da Costeira, dando, como principal gerenciadora da 

formação do capital da família Lage a garantia necessária aos credores. Com relação 

ao aumento do capital social, a solução encontrada pela diretoria é a subscrição das 

ações pela Lage Irmãos, através da passagem de bens e dinheiro para a Costeira” 

 

Ribeiro (2007: p. 39) aponta outros fatores para a inauguração e a relevância da 

Companhia Nacional de Navegação Costeira no país. Segundo suas palavras: 

 
“(...) no Brasil, a navegação de cabotagem é o principal meio de ligação entre as 

regiões econômicas situadas junto ao vasto litoral, sendo complementada pelas linhas 

fluviais e principalmente as ferroviárias, que ligam os portos ao interior. A 

importância da cabotagem no país pode ser creditada principalmente aos fatores 

geográficos, como a extensa costa, poucos rios navegáveis e limitações de vias para o 

interior devido às serras.Além disso, o início mais efetivo do processo de 
industrialização no Brasil é, também, outro ponto que favorece as empresas de 

navegação, pois, embora ainda de forma tímida, as primeiras indústrias estabelecidas 

provocam o crescimento da população urbana nas cidades, surgindo então a 

necessidade do intercâmbio de mercadorias entre as regiões brasileiras.”  

 

 

O trinômio “carvão, ferro e navio” alavancado por Henrique Lage reforçaria os laços 

já forjados com os ingleses pelos seus antepassados já no século XIX, como visto 

anteriormente. Diante disto, citamos Ribeiro (2007: p. 42), que pontua: 

 
“(...) à fundação da Costeira, esta é criada com a finalidade de prestar serviços de 

navegação entre o Porto do Rio de Janeiro e os demais do Sul do Brasil, bem como os 

do Rio da Prata. Como primeiro presidente é eleito Luiz Augusto Ferreira de Almeida, 
e os acionistas elegem ainda, como diretor-gerente, Antônio Martins Lage Filho, e, 

como diretor-secretário, Hugh H. Brooder.”  

 

 

A finalidade da Costeira, para além da patrulha da costa do país, recorria também à 

prestação de “serviços de navegação entre o Porto do Rio de Janeiro e os demais do Sul do 

Brasil”, principalmente Porto Alegre, que curiosamente foi a primeira cidade pela qual passou 

o avô de Kenneth e Rosaline Buckley, já que ele trabalhou na Costeira por um período como 

foi falado antes. De acordo com o mesmo autor (2005: p.3):  

 

 
“Diversos são os fatores que favorecem, naquele momento, a formação da Costeira, 

tais como: as facilidades previstas na primeira Constituição republicana, que 

estabelece o monopólio da cabotagem nacional por navios brasileiros; as medidas 

econômicas adotadas pelo então ministro da Fazenda Rui Barbosa, que facilitam a 

formação de sociedades anônimas; a importância da navegação de cabotagem, 

principal meio de ligação entre as regiões litorâneas; e o início mais efetivo do 

processo de industrialização brasileiro, que promove o crescimento da população 

urbana, e daí a necessidade de circulação de mercadorias entre as regiões.” 
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E com o advento da república, acelerou-se o processo da modernização marítima, da 

qual a navegação costeira não fugiria à regra.34 À época da 1ª Guerra Mundial, entretanto, a 

dependência dos navios trazidos e produzidos da Inglaterra custaram alto preço para o país, pois 

conforme nos diz Ribeiro (2007: p. 93, 94): 

 
“(...) em 23 de julho de 1915 o governo inglês autoriza a saída das embarcações, sob 

condição de fiança inicialmente fixada em 60.000 libras e reduzida, posteriormente, 

para 30.000 libras, e que deve ser paga ao soberano Jorge V, seus herdeiros e 

sucessores. Além da fiança, existem outras exigências como as que, durante a guerra, 

os navios não podem ser empregados direta ou indiretamente no serviço ou no 

comércio com qualquer inimigo da Grã-Bretanha, bem como carregar gêneros 

procedentes ou destinados a qualquer desses países inimigos. Às exigências já 

descritas, incorpora-se a que obriga o navio a ter o comandante e um telegrafista 

inglês, o que contraria a legislação do Brasil, que estabelece que uma embarcação 

tendo como capitão um cidadão estrangeiro perde a condição de brasileira. 

Outra questão é o termo “para com o seu soberano” utilizado no acordo, e que 

coloca o comprador como súdito da realeza britânica, praticamente 

subordinando a Costeira ao governo inglês. Diante das exigências, a Companhia 

recorre ao ministro das Relações Exteriores, solicitando interferência do governo 

brasileiro para a liberação dos vapores. Finalmente, em outubro de 1915 chega o vapor 

Itagiba e, no final do ano seguinte, o Itaberá. Esses vapores ficam penhorados aos 

construtores, até o pagamento total da dívida.”  

 

 

 

A despeito da desigualdade que recaiu, outra vez, sobre os brasileiros, em uma relação 

que favoreceu economicamente a Inglaterra, a Costeira foi primordial para o fortalecimento na 

atuação do comércio marítimo brasileiro. Segundo Angela Castro Gomes, a Ilha Vianna, onde 

os Lage tinham uma casa até a década de 1930, serviu como “palco” para diversas empreitadas, 

uma das quais a própria Costeira. Em suas palavras: 

 
 “(...) é na mesma Ponta da Areia que, nos anos 1910, Ernesto Pereira Carneiro, futuro 

conde papal e proprietário do Jornal do Brasil, estabelece uma grande companhia de 

navegação, nos rastros de Mauá, e manda construir uma das maiores e mais modernas 

vilas operárias de sua época. A Vila Pereira Carneiro, inaugurada em 1918 com cerca 

de 400 casas, torna-se um dos bairros mais tradicionais de moradia de operários e 

imigrantes, portugueses e italianos, e um local referencial de sociabilidade e de 

memória para a cidade de Niterói até os dias de hoje.” (Gomes, 1999: p.6) 

 

´ 

                                                        
34 “(...) na ocasião, o investimento em infra-estrutura e o controle dos serviços são dominados, 

principalmente, por investidores e firmas de capital inglês, tendo, na maioria das situações, o rendimento garantido 

pelo governo brasileiro que, em contrapartida, promove o controle das tarifas. As empresas de navegação não 

fogem a essa regra, o que facilita ao comércio de importação e exportação feito por firmas britânicas, pois ao levar 

os produtos brasileiros para o exterior aproveitam para trazer os manufaturados da Inglaterra” Ribeiro, Carlos 

Alberto Campello. “Henrique Lage e a Companhia Nacional Costeira: A História da Empresa e Sua Inserção Social 

(1891-1942).” p. 40. Rio de Janeiro. 2007. 
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A pesquisadora a isto acrescenta curiosa questão que, em diálogo com Bezerra, remonta 

a Niterói proletária de outrora, sobretudo porque na mesma Ilha situava o Sindicato dos 

Operários Navais, cuja atuação à época de Getúlio foi de grande relevância pelo pedido da 

entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial.35  

 

3.6.  Aspectos identitários em torno do “Sailing”. 

Considerando a política imgracionista norteada por uma ideologia de cunho eugenista 

ao longo do “Estado Novo” que favoreceu a entrada de imigrantes brancos, foi percebido que, 

embora os ingleses se beneficiassem de certo modo por se enquadrarem neste arquétipo 

(caucasianos, provenientes de uma classe mais abastada e com fortes ligações com a marinha 

britânica que, segundo vimos anteriormente, estreitou seus vínculos com a indústria naval 

brasileira), o clube precisou se adaptar às medidas de Vargas conforme falamos previamente. 

Uma dessas adaptações mais explícitas refere-se à adoção da língua portuguesa nas atas de 

reunião e na condução dos assuntos internos, ainda que o clube restringisse a presença brasileira 

as suas dependências. Apesar da vigilância militar neste período, observamos esforço deste 

grupo em preservar a identidade inglesa. 

A vela tem papel relevante a cumprir nesta questão identitária, dado seu histórico 

atrelado à Inglaterra e por ter sido trazido pelos ingleses à Niterói, cujos barcos foram 

exportados de sua pátria. A fim de compreender melhor esta relação, interessa-nos, portanto, 

analisar sociologicamente como estas identidades foram mobilizadas por estes sujeitos. 

Sabemos que encontraram no “Rio Yacht Club Sailing” um ambiente propício para a prática da 

vela junto à colônia britânica local a fim de reproduzirem hábito tradicional de velejar, o qual 

já foi tratado no capítulo anterior.  

Deste modo, o conceito de “habitus” trazido por Bourdieu pode nos auxiliar a 

compreender a diferença nas relações inglesas com os brasileiros. Vale citar novamente, 

portanto, o sociólogo francês (2010: p. 62): 

 
“(...) o habitus não é um destino (...), trata-se de um sistema aberto de disposições que 

estará submetido constantemente a experiências e, desse modo, transformado por 

essas experiências. (...) há uma probabilidade (...) inscrita no destino social associado 

a determinada condição social, de que as experiências venham a confirmar o habitus; 

ou, dito por outras palavras, as pessoas terão experiências em conformidade com as 

experiências que formaram o habitus dessas pessoas. (...) O habitus—por ser um 

sistema de virtualidade—só se revela em referência a uma situação. (...) É na relação 
com determinada situação que o habitus produz algo.”  

 

                                                        
35 Recomendamos a leitura de “A época dos operários navais” de Angela Castro Gomes. Niterói. 1999.  
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 E nesse mesmo clube veremos a grosso modo, segundo a percepção trazida por 

Bourdieu (2010: p.27), uma “luta entre interesses diferenciados” com a política assimilacionista 

promovida na primeira gestão de Vargas uma vez que o “abrasileiramento” eventual desta 

agremiação resultou das medidas restritivas das quais falamos anteriormente, e que podemos 

entender, na perspectiva de Freyre, se tratar daquilo que o sociólogo coloca como 

“interpenetração cultural”. É aquilo que ele coloca, em suas palavras, da seguinte forma: 

 
“Essa preponderância econômica dos britânicos não poderia deixar de transbordar, 

como transbordou, noutras zonas ou esferas de influência. É desse conjunto de 

influências—influências de cultura de toda espécie, tanto imaterial como material—

que se encontram (...) aspectos e detalhes porventura significativos. E reconstituídos 

e interpretados dentro do critério geral já anunciado: o de interpenetração de culturas. 

(...) Do contato dos britânicos com a sociedade brasileira resultaram também 

influências brasileiras sobre a cultura do povo imperial.” (FREYRE, 1977: p. 12) 

 

Todavia, não devemos esquecer que nestas relações desiguais entre as duas partes, o 

inglês, como vimos ao longo da dissertação, era o principal agente de importação de sua cultura, 

responsável por propagar o “elemento inglês” que lhe é propriamente característico e que Stuart 

Hall o categoriza como “inglesidade”.  

A este respeito, vale resgatar novamente as pontuações de Freyre sobre o agenciamento 

britânico nestas questões, pois, de acordo com ele, a imigração inglesa “foi sempre pequena em 

número, embora importante do ponto de vista técnico e econômico.” Para o sociólogo, essa 

imigração era composta por um “pequeno número” no qual “estavam mecânicos, banqueiros, 

negociantes, médicos, técnicos, engenheiros, escasseando os homens do campo que Scully (...) 

não teve o gosto de ver se estabelecerem no Sul no mesmo número que os alemães mais dados 

que os ingleses às aventuras de fundação de lavoura em terras estranhas.” (Freyre 1977: p. 47). 

Freyre (1977: p. 56) afirma que estes eram “os agentes da penetração britânica no Brasil 

na sua fase mais ativa, isto é, de 1808 a 1914”, incluindo “indivíduos de uma variedade de tipo 

que inclui o Padre Tilbury (...) e o naturalista Bates. Todos eles concorreram para essa 

penetração, cada um a seu modo e por motivos diversos.” De modo que o autor continua ao 

qualificar e nomear os agentes britânicos em nosso país: 
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“Só por conveniência de método é lícito simplificarmos aquela variedade em técnicos 

e aventureiros, em engenheiros e comerciantes. Os missionários, os cientistas puros, 

as governantes, os artistas, os acrobatas, os fidalgos ricos que apenas vieram ao Brasil 

conhecer as matas tropicais e caçar onças, dificilmente se ajustam a essa simplificação 

angulosa, hostil às curvas das vocações ou atividades mais complexas ou delicadas 

que as puramente técnicas ou puramente comerciais. Ou que as aventuras dos piratas 

mais crus (...) cujos marinheiros pilharam a vila de Santos no ano remoto de 1591. Ou 

as desventuras dos pesquisadores de tesouros mais conradianos como Knight ou como 

aqueles irmãos Stammers, ingleses moradores na quieta cidadezinha paulista de 

Lorena (...). Dos próprios engenheiros ferroviários alguns foram mais que 
engenheiros, do mesmo modo que dentre os cônsules, os ministros, os comerciantes e 

os padres ingleses ou britânicos no Brasil alguns foram mais do que cônsules ou 

comerciantes ou padres. Burton, por exemplo—Sir Richard Burton—é lembrado 

menos pelos papeis que assinou como Cônsul de S.M.B. em Santos do que pelo livro 

que escreveu sobre o Brasil (...). Já o Rev. Walsh, tendo sido capelão da colônia 

britânica no Rio nos princípios do século XIX, deixara-nos um livro interessantíssimo 

sobre nosso país. (...) Mas de todos os aspectos da influência mister no Brasil talvez 

o mais merecedor de estudo seja a ação do engenheiro civil. Tanto o ferroviário como 

Wells ou Dent como o portuário: Sir John Hawkshaw, por exemplo, ou Charles Neat, 

que dirigiu os trabalhos de modernização das docas do Rio de Janeiro, descritos por 

Borja Castro em interessante quarto ilustrado, aparecido na capital do Império em 
1877.” (FREYRE, 1977: pp, 57, 58, 59). 

 

Ao nos indicar quem foram estes britânicos que promoveram a “inglesidade” no país, 

Freyre é sucinto na afirmação que citamos abaixo: 

 
“Os ingleses estão ligados como nenhum outro povo aos começos de modernização 

das condições materiais de vida do brasileiro: das condições de produção, habitação, 
transporte, recreação, comunicação, iluminação, alimentação e repouso entre nós. Só 

nos últimos tempos é que eles vêm sendo igualados e, em certos pontos, superados 

pelos alemães e, principalmente, pelos norte-americanos, fabricantes de máquinas e 

motores, hoje famosos em toda a parte e desejados por quase todo o mundo.” 

(FREYRE, 1977: p. 59) 

 

A “inglesidade” a qual referimos posteriormente, e já abordado no primeiro capítulo 

desta dissertação, é característica ao “elemento inglês” que atua como marcador da diferença 

na relação anglo-brasileira. Ainda que Freyre tenha identificado entre seus promotores agentes 

de classes diferentes, sobretudo no século XIX que mapeia seu trabalho, eram ainda 

caracterizados pela mentalidade imperialista da época, e mesmo o operário inglês no Brasil não 

se relacionava com o brasileiro de igual forma, pois o mesmo autor pontuou que em nossas 

terras ele encontrava oportunidade de crescimento econômico. Deste modo, a “inglesidade” 

enquanto conceito sociológico tratado por Hall propõe explicar uma mentalidade construída 

com base no império britânico e na sua subsequente soberania sobre os diversos povos nos 

quais impôs seus próprios hábitos e costumes.  

Para Hall (2006: p.49), ela é plural e abrange os mais diversos significados que marcam 

as diferenças dos ingleses para com os países por eles colonizados, sobretudo através de 

instituições criadas que incorporam estruturas que ressaltam tal “inglesidade”. Isto resultou da 
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própria reprodução endêmica com a finalidade de disseminá-la globo afora como Freyre 

comprovou acima. Embora possamos detectá-la no âmbito geral nas práticas aparentemente 

corriqueiras como o hábito de tomar chá ou o apreço às velhas tradições, nos interessa pontuá-

la no ato de velejar.  

Institucionalizadas pelo “Rio Yatch Club Sailing”, as competições de fragatas 

exemplificam a união da tradição, através do valor histórico dado ao esporte, ao prestígio da 

presença de seus frequentadores (como exemplo, os embaixadores britânico, os comodoros dos 

navios à vapor, marinheiros). Retomo aqui o que foi falado no item a respeito das origens do 

“Sailing”, no qual mencionei as taças (ver imagens) para determinados campeonatos de vela, 

doados por empresas e companhias britânicas (tais como a “Western Telegraph Company”) e 

homens como Henrique Lage.  Uma vez que a vela era praticada muito mais pelos britânicos 

do que pelos brasileiros em geral, é no mínimo curioso constatar que, através do tempo, perdeu-

se o caráter inglês que lhe era associado.  

No livro produzido pelo próprio clube, “100 anos do Rio Yacht Club”, criado com o 

propósito para rememorar o surgimento desta instituição, observamos, por exemplo, a 

preocupação dos autores com a preservação da história local paralelamente a construção de uma 

narrativa inclusiva que contemplasse uma equidade econômica e socialmente. 

Afinal, a memória é recurso para a construção da identidade do clube. Ela contempla 

uma “(...) reconstrução do discurso da identidade (...)” a qual “envolve a valorização da origem, 

a recuperação dos vestígios do passado(...)”36, ainda que esta memória tenha sido resgatada 

pelos brasileiros que frequentam e atuam sobre a instituição desportiva. Nessa reconstrução, 

observamos sutilmente as nuances de um pretérito prestigioso, mas mais interessante faz-se 

notar os eventos que transcorriam no clube a partir da vela.  

Embora o clube voltasse suas principais atividades para as regatas, uma vez que o 

próprio terreno era (e ainda é) localizado próximo ao mar, outros eventos transbordavam em 

torno do mundo náutico. Bailes, jantares, festas de aniversários, e até mesmo confraternizações 

eram realizadas em conjunto às competições. Todavia, o acesso a estes eventos circunscrevia-

se aos que podiam ter acesso e, como já foi falado ao longo deste trabalho, seus frequentadores 

                                                        
36 No original: “A reconstrução do discurso da identidade galega, assim como da italiana, envolve a 

valorização da origem, a recuperação dos vestígios do passado, legitimada pela situação da Galícia hoje.” Oliveira, 

Lippi Lúcia. Os filhos de Santiago em Terras Brasileiras. In: “Nós e Eles, Relações Culturais entre Brasileiros e 

Imigrantes”. pp. 39. Rio de Janeiro: FGV. 2006. 

Embora a autora se concentre especificamente na imigração galega em comparação com a italiana em 

determinada região no país, seus apontamentos são pertinentes para esta pesquisa uma vez que traz ricas 

considerações para o campo da sociologia da imigração. 
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eram embaixadores, membros da marinha naval (usualmente britânica), famílias inglesas que 

vieram residir em Niterói.  

Esta perspectiva entra em diálogo com Bezerra (2015: p. 220), que, neste aspecto, 

ressalta que “é importante não ignorar que havia, sobretudo nos segmentos superiores da 

colônia britânica, uma convivência com a elite niteroiense nos clubes, eventos esportivos e 

sociais e nos espaços de lazer públicos da cidade. A par dessas exceções, a comunidade inglesa 

mantinha-se comumente destacada do conjunto da sociedade local.” 

Contudo, como a maior parte destas famílias veio, segundo nos informou a sra Buckley, 

por contrato de trabalho, não é de se admirar que sua estada aqui fosse breve e, portanto, aos 

poucos se esvaindo do próprio clube. Nas documentações, isso era visível, ainda que 

discretamente. Ao final da página de uma ata, por exemplo, registrava-se os nomes dos sócios 

que retornavam à Inglaterra, embora não se esclarecesse o motivo por conta disso, salvo o caso 

do embaixador britânico, cuja partida fora registrada, causada por transferência a outro país da 

América Latina. 

Diante disto, assim como ocorreu ao “Rio Cricket”, o “Sailing” eventualmente abriu aos 

brasileiros que se interessavam em fazer parte do clube, conforme salientado pelas 

documentações primários que todo brasileiro que desejasse ser sócio do clube era bem-vindo. 

Ao longo do Estado Novo, vimos que as medidas trazidas por Vargas e implementadas sob o 

aval do ministro da Justiça Francisco Campos impunham, dentre outros quesitos, a 

obrigatoriedade da língua portuguesa aos estrangeiros. 

 Sabemos, como foi mostrado no capítulo anterior, que os decretos publicados pelo 

“Diário Oficial” tinham como finalidade combater o enquistamento étnico. Não se 

recomendava o uso do idioma materno dos forasteiros e como reflexo dessa adoção obrigatória 

à língua portuguesa, as atas passaram a ser escritas tanto em inglês quanto em português.  

 E como resultado disso, Mitidieri afirma (2017: p. 22) que: 

 
“(...) o caráter inglês do clube foi se misturando às influencias dos sócios de outras 

nacionalidades, especialmente os brasileiros. As atas e documentos, por exemplo, já 

passaram a ser escritos em português, desde 1968. O Rio Yacht Club, ao longo das 

últimas 5 décadas, vem reafirmando a sua importância no cenário do iatismo nacional 

e internacional, por meio da constante participação em competições, nas associações 
esportivas e da organização de regatas.”  

 

 

A obrigatoriedade do uso do idioma português demonstra exatamente esta imposição, 

ainda que “a conservação da língua inglesa, por exemplo, era essencial para que esses clubes 
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passassem a ideia de delimitar a colônia britânica somente a seus compatriotas nas primeiras 

décadas do século passado.”37 

Por outro lado, Stuart Hall (2006; p.48) traz pertinentemente noções acerca de 

identidades nacionais, que, segundo ele, “(...) não são coisas com as quais nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação”. A perspectiva cultural tem força em 

seu trabalho, uma vez que, em suas palavras: 

 
“A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização 
universais para criar padrões de alfabetização universais, generalizou uma única 

língua vernacular como o meio dominante de comunicação em toda a nação (...). (...) 

a cultura nacional se tornou uma característica-chave da industrialização e um 

dispositivo da modernidade. (Hall, 2006: p. 50) 
 

As tentativas de abrasileirar a cultura estrangeira impactaram na expressão das 

identidades estrangeiras e em como foram acionadas por elas.  No “Rio Yacht Club Sailing” 

através da vela, legitimou a apropriação de seu espaço pela colônia britânica, uma vez que ali 

passou a ser o ponto de encontro da comunidade que gostava de interagir com seus próprios 

membros.  A este respeito, citamos outra vez Bezerra (2015: p. 220): 

 
“(...) os britânicos sentiam uma enorme necessidade de interação social com o seu 

próprio grupo e manifestavam uma forte tendência ao associativismo. Sobre a 

essência do caráter associativo desse povo, destaca-se, em primeiro plano, a vivência 

coletiva na prática de diferentes esportes. A maior prova disso é que, antes mesmo de 

fundarem sua igreja e sua escola, em Niterói, inauguraram seus clubes.”  
 

Na prática das regatas, em torno das competições desta modalidade, a presença inglesa 

neste período, não obstante as medidas restritivas de Vargas, era grande e significativa.  

Todavia, uma vez que se tornou imperativo submeter o elemento inglês que movia o 

funcionamento do clube ao abrasileiramento promovido pelo Estado Novo, o mesmo se perdeu.  

A vela, tal como se deu com o futebol, passou a ser associada a outras famílias e a outros 

descendentes de estrangeiros que não fossem os ingleses. Entretanto, por não ser tão praticado 

pela camada popular do país, seria irreal contemplar seu “abrasileiramento” ao todo. Apesar 

disto, as relações não foram unilaterais. Ainda que este discurso fosse contemplado sobretudo 

na esfera cultural, no âmbito sócio-econômico, recaía sobre os ingleses a concentração do 

capital. Como foi falado antes, os navios eram fabricados na Inglaterra e trazidos ao país pela 

marinha mercante de lá, uma vez que no Brasil tal produção era escassa.  

                                                        
37 Monteiro, Larissa Mary Merecci. A imigração inglesa na cidade de Niterói: uma análise sociológica de 

sua contribuição para a comunidade fluminense. Niterói. 2015. 
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Nas atas das reuniões do clube, notamos pequenos registros a respeito destes navios, 

como por exemplo o “H.S.M. York”, que é mencionado mais de uma vez. Tratava-se de um 

navio líder da classe de dois cruzadores pesados, construídos pela Marinha Real em 1920. Uma 

pequena pesquisa a este respeito informará os altos custos desfavoráveis para o Brasil em sua 

aquisição.  

É provável que o motivo de ter sido mencionado nas atas tenha relação com o interesse 

dos sócios, uma vez que reuniam-se no “Sailing” pelo comum apreço ao mundo náutico, tanto 

quanto pelos marinheiros que foram convidados a comparecer no clube. A tudo isto, somos 

levados a crer que as relações entre a comunidade britânica em Niterói com seu lugar de origem 

não foram rompidas de modo algum. Ao contrário, indica que, não obstante a política do Estado 

Novo, foram reforçadas. 

Neste sentido, contemplamos o esforço na preservação de hábitos e costumes que lhes 

eram próprios, reunidos no iatismo. Através de sua ligação com outros clubes, igualmente 

ingleses em suas origens, buscaram fazer da fragata esporte, não obstante o elemento 

estrangeiro que lhe era característico, uma modalidade abrangente.  

É possível especular que na implantação da vela no Brasil, em âmbito geral, e em 

Niterói, em âmbito particular, reforçaram-se os laços não somente entre os ingleses que aqui 

fixaram residência, mas entre outros que estabeleceram colônias em outras cidades como foi o 

caso com o “São Paulo Sailing Club”.  

Quando percebemos a atuação inglesa nos mares, voltamos nosso olhar não somente 

para a criação do “Sailing”, como na estratégia economicamente traçada para a concentração 

de capital que recaía à Inglaterra diante dos incontáveis navios à vapor incorporados à Costeira 

na década de 20 e 30 do século passado. Dependência essa, todavia, que já se apresentava desde 

o século XIX.  

Contudo, esse discurso de “ser inglês” foi construído segundo a representação de sua 

autopercepção do exercício de um imperialismo além-mar. No entanto, em Niterói, esta 

mentalidade cai em desuso conforme uma identidade “nacional”, singularmente, é acionada 

pelo Estado. À medida que se adapta, o elemento estrangeiro se perde.  

Se antes o “Sailing” recriava uma “(...) comunidade imaginada; as memórias do passado; 

o desejo por viver em conjunto, a perpetuação da herança”38, com as restrições de Vargas, era 

preciso que se moldasse a uma nova realidade. Abria-se, deste modo, para a integração. No 

entanto, assim como ocorreu com o “Cricket”, também no “Sailing” se perdeu a “inglesidade”. 

                                                        
38 Hall, Stuart. “A identidade cultural da pós modernidade”. p.58. 10ª edição. Editora DP&A. 2006. 
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Como se espelhasse o desmantelamento do império britânico, também foi se dissolvendo a já 

pequena comunidade na cidade de Niterói. 

 O prestígio de outrora empoeirou-se e o que era inglês, tornou-se brasileiro. Na 

atualidade, poucos são de fato os que reconhecem que os súditos da rainha passaram pela pacata 

Niterói.  Se a Igreja Anglicana não é mais anglicana, que dizer dos clubes “abrasileirados”? Tal 

qual o futebol, cuja identidade máxima não é mais inglesa, mas brasileira em decorrência da 

arte popularizada pelo mundo inteiro. 

Essa dissolução da presença inglesa em Niterói, resultado da política varguista do 

“Estado Novo”, confirma os estudos de Hall, afinal, tradições são reinventadas e identidades 

são construídas e desconstruídas a todo o instante. Que há uma troca desigual neste meio é 

certo, mas igualmente o é sua fluidez e a certeza de que o atemporal eventualmente será 

temporal e, portanto, apagado, pois assim as sociedades se constroem e desconstroem a todo 

instante. Niterói, como se vê, não foi exceção. 

 

 

Considerações finais.  

Ao longo desta dissertação, procuramos examinar a presença inglesa na cidade de 

Niterói através do clube “Rio Yatch Club Sailing”. À luz de uma sociologia que busca 

inspiração e métodos de trabalho na história, nos propositamos a assinalar por meio das 

documentações primárias produzidas entre os anos 1929 e 1939 as relações que estruturam a 

vida dos ingleses em Niterói a fim de investigr os propósitos que os levaram a criar o “Sailing”. 

Diante disto, as entrevistas com três membros de duas famílias de imigrantes inglesas, 

os irmãos Kenneth e Rosaline Buckley, e Susanne Medley, foram essenciais para compreender 

este “mundo” inglês dentro de Niterói. Através da reconstituição de memória de cada um dos 

entrevistados, convergindo em vários pontos com a bibliografia levantada sobre o tema, foi 

possível explorar as múltiplas relações entre os ingleses e os brasileiros, principalmente no 

contexto histórico abordado. 

Em vista disso, em cada capítulo escrito nesta dissertação procuramos examinar os 

vieses que trouxeram os ingleses a Niterói. Em diálogo entre a empiria e a teoria, logo no 

primeiro capítulo explorar os fatores sócio-históricos da presença inglesa no Brasil a partir das 

contribuições de Gilberto Freyre e Stuart Hall. Se captamos sua intromissão nos assuntos 

concernentes à política do país, também analisamos a extensão de sua atuação em nosso dia-a-

dia, como na absorção de nossa gramática aos vocábulos ingleses e o hábito de tomar chá, por 

exemplo.  
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Embora a relação anglo-brasileira certamente tenha ocorrido em via dupla, isto é, um 

lado influenciando o outro, não por isso tenha sido menos desigual. Hall foi bastante importante 

ao demonstrar como o império britânico construiu por meio de suas instituições a mentalidade 

de superioridade responsável por colonizar espaços cujas culturas lhes eram diferentes. Neste 

ambiente que comportava tal relação de poder, ainda que se trate de um grupo pequeno de 

britânicos que residiam em Niterói, a “inglesidade” peculiar destes sujeitos refletiu na 

construção de instituições voltadas para atender suas necessidades sociais.  

No capítulo segundo, foi possível investigar melhor o surgimento destas instituições, 

constatando o abrasileiramento de umas, como foi o caso da Igreja Anglicana cujo espaço foi 

apropriado pela Betânia e dos clubes “Rio Cricket” e “Sailing” que já não oferecem mais 

eventos tipicamente ingleses (tais como a celebração de datas voltadas a feriados da Inglaterra, 

aniversários da realeza, entre outros), e o desaparecimento de outras, como foi observado pelas 

escolas britânicas e o asilo “Rest Home”, que não sobreviveram ao alvorecer da década de 60.  

O “Cricket”, também fundado por ingleses, foi palco do nascer do futebol, que, 

entretanto, ainda era praticado amadoramente e por sujeitos de classes mais altas. Este esporte, 

que atualmente é muito mais vinculado a concepção de “ser brasileiro”, repudiava ainda em 

suas origens a presença brasileira. Times como “Flamengo” e “Vasco”, por exemplo, 

contemplavam entre seus jogadores membros da classe operária e as minorias da sociedade 

como negros, indígenas e outros que não fossem caucasianos. Resgatar o surgimento destes 

clubes futebolísticos é bastante importante para compreender a popularização do esporte e a 

resistência do operariado ante a restrição de um esporte praticado pela elite local. 

No capítulo seguinte, averiguamos como se operou em Niterói a prática da vela no “Rio 

Yacht Club Sailing” e exploramos o mundo náutico do qual fazia parte, transposto da Inglaterra 

para Niterói. Verificamos que as competições de regatas à época do “Estado Novo” guardavam 

relações bastante significativas com capitalistas como Henrique Lage, estendendo esta 

associação à atuação britânica sobre a Costeira mediante a importação de navios produzidos na 

Inglaterra e trazidos ao país pelos Comodoros ou outros agentes da marinha britânica. Estes 

sujeitos também frequentavam o clube, assim como trabalhadores de companhias como a 

“Western Telegraph Co” e a “Wilson & Sons”, que ajudavam na promoção de copas e outros 

eventos internos, fornecendo motores aos barcos, gasolina e suporte financeiro para custear as 

competições ou outras solenidades que transcorriam naquele espaço.  

Diante disto, cabe ressaltar a importância do acesso às fontes primárias deste período, 

que ilustraram as complexas teias de relacionamento entre os ingleses de Niterói e aqueles que 

residiam em outras cidades do país, como nas do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como com 
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os brasileiros e outros estrangeiros. Com isso, a documentação do clube, sobretudo as atas de 

reunião referentes ao final dos anos 20 até 1939, ajudou a reaver as relações desiguais marcadas 

entre estes imigrantes e os nativos. Ademais, foi de mesmo modo frutífero no entendimento da 

vela enquanto instrumento social para acionar a identidade inglesa em um contexto fortemente 

marcado por medidas nacionalistas da parte do governo.  

Na leitura das atas, tornou-se viável a percepção da articulação da elite inglesa na 

sociedade fluminense através de eventos como campeonatos de regatas e outros esportes 

aquáticos, e demais formalidades como jantares, bailes e celebrações de datas particularmente 

inglesas como o dia do Império, por exemplo, que visava recordar o auge do império britânico.  

Ao verificar a autopercepção deste grupo de imigrantes mediante o uso do termo 

“comunidade britânica” pelos ingleses do “Sailing” para se referirem à ideia de uma mesma 

classe que compartilhava concepções, ideais, práticas e hábitos comuns, as atas permitiram 

perscrutar uma identidade que, embora pertencente a uma elite, enquadrava-se à “inglesidade” 

que lhe era própria, suportada por um “temperamento bisbilhoteiro”, usando o termo de Freyre 

(1977: p. 299), uma vez que se imiscuíam-se com frequências nos assuntos econômicos do país 

desde os tempos da colonização lusitana. 

Essa “comunidade britânica”, vocábulo que apareceu algumas vezes nas 

documentações, concretizava-se de igual modo pelo vínculo formado com outros clubes 

fundados por britânicos. No Rio de Janeiro, citamos como exemplo o “Fluminense Football 

Club” que aparece como “Fluminense Yacht Club”; e em Niterói, ressaltamos o “Rio Cricket 

Athletic Association Club”. Mas é neste último, palco do despontar do futebol no Estado do 

Rio de Janeiro, que observamos as relações se estreitarem, sobretudo diante do impasse que se 

encontravam quando foi publicado no “Jornal Oficial” no ano de 1938 que somente aos 

brasileiros eram permitidos dirigirem agremiações desportivas.  

Nas competições de vela, principalmente na doação de troféus, destacamos o prestígio 

econômico como principal norteador de tais eventos. Foi citado o nome de Henrique Lage, 

responsável pela Companhia Costeira, que recebia capital inglês e importava da Inglaterra 

navios da mais alta estirpe. Aqui, as atas foram relevantes para localizar esta elite e sua relação 

com os empresários como Lage, que eventualmente o desfavoreceu economicamente. Como o 

clube recebia Comodoros, embaixadores, capitalistas, além de trabalhadores de empresas que 

financiavam aquelas competições não era de se admirar que se defrontassem diretamente com 

as medidas protecionistas de Vargas.  

Apesar das constantes vigilâncias militares sobre o clube, não podemos afirmar que 

aquele grupo de imigrantes sofreu sanção recriminatória tão violentas quanto as sofridas pelos 
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alemães ou italianos que fundaram suas colônias ao sul do país no mesmo período. 

Identificamos, todavia, uma restrição maior na atuação feminina nos esportes, tendo em vista a 

concepção da época de que qualquer prática física, salvo algumas exceções que incluíam as 

regatas, era contra a “natureza” da mulher. Não obstante, ainda aí, falamos de uma mulher 

inglesa inserida na classe burguesa que tem contato direto com conhecimentos de vela que uma 

de outra classe não desfrutaria de similar acesso ao esporte. Neste caso, as diferenças dos 

ingleses do “Sailing” para os brasileiros de Niterói são ressaltadas por estas discrepâncias.  

Os certificados de casamento, produzidos entre as décadas de 20 e 40, referentes às 

uniões realizadas na paróquia anglicana “All Saint’s Church” (“Todos os Santos”), também 

possibilitaram mapear quem foram esses ingleses que residiram em Niterói durante este 

período. Ao registrarem os nomes, profissões e endereços dos noivos e seus parentes, foi 

possível montar o perfil e localizar socialmente estes imigrantes, cuja colônia era movida por 

uma reprodução endógama.  

A documentação histórica similarmente detectou as diferenças de classe de modo a 

assessorar na captação das motivações econômicas entre os ingleses e os brasileiros e 

subsequentemente inferir a extensão sociológica da atuação de uma elite migrante na cidade em 

âmbito menor e no Brasil, em esfera maior. Este estudo é relevante para compreendermos as 

relações de poder envolvidas no período do “Estado Novo” de Vargas, beneficiando a ambos 

de forma desigual, e em se tratando dos assuntos da marinha, o Brasil foi a parte que mais arcou 

com os custos do domínio marítimo da Inglaterra.  

O mais interessante desta pesquisa foi constatar que, em comparação com os dias atuais, 

o sentido de uma “comunidade britânica” enquanto grupos de ingleses e escoceses que se 

reuniam para a celebração da cultura proveniente do Reino Unido, perdeu-se, pois se uma boa 

parte das famílias se deslocou para o Rio de Janeiro, e citamos como exemplo a própria família 

da entrevistada, a sra Susanne Medley, a outra regressou à pátria. O sr Kenneth Buckley nos 

esclarece a este respeito, quando, em suas próprias palavras, afirma que “a comunidade hoje 

praticamente não existe. (...) A colônia, ela foi se esvaindo por vários motivos, né, e nós somos 

guerreiros, estamos aí até hoje”.  

Trata-se, portanto, de contemplar as múltiplas relações assinaladas a partir de estudo 

feito sobre as regatas propulsionadas pelo clube de vela construído por ingleses que vieram 

residir em Niterói. No entanto, não deve ser esquecido que, no estudo destas relações, 

identificamos os frutos de um império decadente, cujas estruturas ainda refletiam no 

agenciamento inglês, por breve que o mesmo tenha ocorrido aqui. Vale recordar também que, 

como sua presença na cidade foi majoritariamente impulsionada por empresas de setores 
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industriais e marítimos, a maior parte veio por contrato, o que contribuiu para que a colônia 

inglesa não perdurasse por bastante tempo, sobretudo após a construção da ponte Rio-Niterói 

em 1968. 

Atualmente, a despeito do esvaziamento dos ingleses da cidade de Niterói, os clubes por 

eles fundados, tanto o “Cricket” como o “Sailing”, seguem em funcionamento. O “Sailing” 

também é responsável por importar diversos campeões olímpicos nas várias categorias de vela, 

como os vencedores mundiais Lars e Torben Grael, e, mais recentemente, Martine Grael, que 

são descendentes de dinamarqueses. Não foi possível verificar no clube, de um modo geral, se 

ainda há aspectos que remetem à presença inglesa. O que podemos dizer é que foi legado a esta 

instituição as regatas, os passeios de barco, as competições que, como foi falado, alavancaram 

vários campeões nestas modalidades mundo afora. Mas, assim como transcorreu com o 

“Cricket”, o elemento essencialmente inglês esvaziou-se e o abrasileiramento tornou-se 

inevitável. Todavia, o prestígio característico do clube ainda hoje permanece e seu acesso 

continua restrito aos pagantes, privilegiando, dessa maneira, uma relação baseada em 

recomendações que, desde os tempos de sua fundação, foi observado nas atas de reuniões. 
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