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RESUMO 

 

 O presente trabalho pretende trazer um viés sociológico à influência inglesa na cidade 

de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a qual foi estabelecida através de sua cultura, seus 

hábitos e de como sua história está intrínseca à da cidade. Foram os próprios ingleses os 

atores sociais que contribuíram para que tal ocorresse através da possibilidade de integrar o 

Brasil com a Inglaterra, a fim de tornarem mais estreitas as relações entre os dois países. 

Embora fossem estes seus objetivos, o fator brasileiro se colocou frente aos mesmos como 

uma barreira e como esses imigrantes o transpuseram e se moldaram nele sem, contudo, 

modificar o cerne de sua cultura, é o alvo deste estudo. Como metodologia, temos como base 

dados de entrevistas com alguns membros da comunidade inglesa que se mantém ainda em 

Niterói, bibliografias histórico-sociais remetentes não apenas a imigração em si e ao 

deslocamento do imigrante, mas também ao próprio movimento anglicano em Niterói. A 

análise focará nesta interação sócio cultural que o imigrante foi forçado a passar e a 

importância de deslocar fatores culturais brasileiros para a sua própria a fim de que pudesse se 

incluir em uma sociedade onde tudo lhe fora estranho ao primeiro momento. Como 

consequência da interação entre o imigrante e a sociedade ao qual foi inserido, discutiremos 

as contribuições que até hoje são de grande importância para cidade, tais como as instituições 

que ainda exercem influência em Niterói. 
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ABSTRACT: 

 

This paper explores the immigration of English settlers and their influence on sociological 

factors in the city of Niterói, in Rio de Janeiro. 

The English immigrated to strengthen economic ties with Brazil, but managed to do so in a 

way that preserved the local without losing their own sense of identity. Was this the result of a 

directed effort by the settlers or a by-product of the local environment they found themselves 

in, or maybe a mixture of the two? We explore this question in this essay.  

We do so by fielding interviews with some members of the English community still located in 

Niterói and an analysis of a number of social-history bibliographies that relate both to the 

immigration itself and the resulting Anglican movement in Niterói. The analysis will focus on 

the forced social-cultural interactions as immigrants adjusted while living in a foreign country 

with a large number of very distinctly Brazilian cultural traditions. We then explore the 

consequences of these interactions over time and how they have played an important role in 

shaping the city of Niterói we see today.   
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1. Introdução: 

 

 Este estudo pretende abordar a história da colonização inglesa em Niterói, por meio de 

fatores sociais que contribuíram para o assentamento dos imigrantes na cidade fluminense no 

decorrer da reciprocidade que se estabeleceu entre as culturas inglesa e brasileira. 

 Através das entrevistas com os descendentes de ingleses que ainda se encontram em 

Niterói, puderam ser constatadas as dificuldades, ainda que em menor grau que o esperado, 

que seus familiares passaram enquanto cidadãos de outra nacionalidade, cujos hábitos e 

pensamentos sociais eram diferentes da sociedade que ali escolheram se estabelecer. Os 

documentos históricos, outra fonte usada neste trabalho, colaboraram para atestar que o 

isolamento social por parte dos imigrantes durou pouco, assim verificando-se que 

necessidades sociais deveriam ser supridas, como a manutenção de clubes que antes eram 

restritos apenas a sua comunidade, abrissem para os brasileiros, possibilitando, em suma, uma 

interação entre dois grupos sociais.  

 A princípio, este retraimento por parte dos ingleses é explicado pelo estranhamento 

que eles tinham com a cultura brasileira, contribuindo para que optassem em manter-se longe 

da mesma e cultivando sua própria. Disso, surgem a Igreja Anglicana e clubes como o Rio 

Cricket e o Rio Yatch Club Sailing, os quais, até determinada época, conservaram sua língua 

materna e comemorações de datas festivas da Inglaterra antes de ser possível o acesso aos 

habitantes do município de Niterói. 

 Se, porém, na cidade do Rio de Janeiro, conseguiu ser plenamente mantida a 

identidade inglesa que se perdeu enquanto colônia em Niterói, ainda nos dias de hoje, porém, 

é possível encontrar vestígios da herança britânica na cidade, com a própria Igreja Anglicana 

mantendo cultos em inglês uma vez a cada último domingo do mês. 

 Tornou-se perceptível, porém, que as particularidades hoje vistas e até mesmo ditas 

como exclusivas de nosso país, vieram da Inglaterra. O futebol, por exemplo, nos dias atuais é 

associado ao Brasil, mas suas origens são da terra da Rainha. Sendo trazido pelo inglês Oscar 

Cox, filho de um dos fundadores do clube niteroiense Rio Cricket, a primeira partida desse 

esporte no estado do Rio de Janeiro ocorreu em Niterói no início dos anos de 1900, em um 

time composto somente por ingleses. O chá também se tornou parte da rotina brasileira, e 

ainda que seu limiar remontasse à Índia, sempre fora atrelado aos ingleses. 



   

 

 

   

 

 No primeiro capítulo será discutido como a Igreja Anglicana se estabeleceu em 

Niterói. Suas origens serão apresentadas, para posteriormente serem discutidas as causas para 

ela ter sido trazida para a cidade. Não houve, a priori, um conflito entre a religião do país com 

a dos imigrantes, mas ficou declarada que a prática da mesma seria restrita aos próprios 

ingleses. 

 No segundo capítulo, abordaremos como eles se adaptaram à sociedade fluminense e, 

no que se concerne a seus hábitos, como foram mantidos. É necessário frisar que, apesar do 

aparente sucesso em continuarem aqui o que antes faziam na Inglaterra, com o tempo seus 

costumes já não eram exclusivos seus, isto é, já haviam sofrido certo grau da brasilidade a que 

começaram a interagir. 

 O terceiro capítulo, por exemplo, será dedicado exclusivamente aos esportes e como 

os mesmos surgiram, por quais motivos foram trazidos de seu país de origem para um local 

onde modalidades como o football, o cricket e o rúgbi não eram praticados. A importância 

social desses esportes levou a criação de clubes como o Rio Cricket e Rio Yatch Club Sailing, 

cujo propósito era forjar laços entre os imigrantes que estavam tanto no Rio de Janeiro quanto 

em Niterói. Tais clubes não somente proporcionavam diminuir a saudade da pátria através dos 

esportes, como também procuravam manter seu próprio padrão cultural a que estavam 

acostumados na terra natal. Constatamos que alguns hábitos permaneceram mesmo depois da 

abertura que esses clubes permitiram aos sócios brasileiros, em particular nas famílias dos 

imigrantes que por aqui ficaram, embora não se possa dizer o mesmo dessas associações 

desportivas, cujas identidades, conforme foi-se falado anteriormente, foram perdendo sua 

essência com o passar dos anos. 

 

2. Capítulo I: A Igreja Anglicana. 

 

2.1. I.I--Uma breve exposição sobre o surgimento do Anglicanismo na Inglaterra: 

uma ‘via média’ entre protestantismo e catolicismo 

 

       A Igreja Anglicana surgiu em um período historicamente conturbado. Com Lutero e 

Calvino na Europa rompendo com a Igreja Católica, não se esperava que a Inglaterra, antes 

tão católica e devota, se juntasse às Reformas Religiosas que assolavam o continente europeu. 

O rei Henrique VIII, porém, via na dissolução de suas relações com Roma um motivo mais 



   

 

 

   

 

político-econômico que religioso: se não fosse obtido o divórcio de seu primeiro matrimônio 

para casar-se com Ana Bolena, ele implantaria uma só Igreja na Inglaterra, cuja autoridade 

cairia em suas mãos e, portanto, tomaria as terras para a Coroa. No entanto, foi somente no 

reinado de sua filha “bastarda”, Elizabeth I, que o Anglicanismo se consolidou.  

Durante a era Elizabetana a nova religião se estabeleceu no país, apesar das diversas 

semelhanças que compartilhava com a Igreja Católica nas orações, no compartilhamento da 

formação do pensamento social, isto é, nas ideologias que em essência se mantiveram. 

Mesmo posteriormente, quando sofreu influências diversas de outros monarcas, seu conteúdo 

permaneceu mais católico que protestante, embora não fosse assim caracterizada por seus 

crentes. 

Observam-se, nessas similaridades, que a cruz tem o mesmo significado em ambas as 

religiões por ser um símbolo comumente cristão, assim como fazem o sinal da cruz ao entrar 

na Igreja e invocar a Trindade; a valorização dos santos é mais comum na Igreja Católica, mas 

na Igreja Anglicana, ainda que existam santos, as imagens não são idolatradas. A Virgem 

Maria tem seu lugar de destaque tanto na Igreja Católica quanto a Igreja Anglicana, porém, 

nesta última mantêm-se os dogmas de “Imaculada Conceição” e “Assunção”. A Bíblia e a 

Tradição são instrumentos valorizados pelas duas instituições, mas com certa diferença. 

Enquanto que no Catolicismo são vistas com igualdade, no Anglicanismo, há uma hierarquia 

a ser respeitada: Bíblia, Tradição e Razão. 

 É conservado o tríplice ministério: bispos, presbíteros e diáconos, mas na Igreja 

Anglicana, as mulheres são ordenadas nessas três Ordens e o celibato é opcional. A respeito 

da liturgia, no Anglicanismo, é usado o Livro de Oração Comum, enquanto no Catolicismo  é 

empregado o Missal romano. O matrimônio pode ser repetido na Igreja Anglicana, mas na 

Católica, somente se tiver sido anulado. 

         Quanto às autoridades religiosas, elas são governadas por bispos, porém, na Igreja 

Católica, a liderança já é mais concentrada no Papa, enquanto que no anglicanismo, ainda que 

o monarca seja o chefe da Igreja, há uma descentralização devido à autonomia das províncias.  

E é devida a ligação que tem com o monarca que a Igreja Anglicana passou a 

desemprenhar um papel social ao ser associada, muitas das vezes, ao Estado. No desenrolar 

deste trabalho, veremos de que forma esses laços foram mantidos quando os imigrantes 

ingleses deixaram sua terra natal para se estabelecerem em Niterói.  



   

 

 

   

 

2.2. I.II- Abordagem sobre o Anglicanismo no Brasil e em Niterói por uma 

perspectiva histórica. 

 

A doutrina da Igreja Anglicana é pouco difundida no Brasil, o que dificulta o estudo 

acerca desta Instituição, apesar de ser a mais antiga igreja não católica romana do país. Em 

1810, os anglicanos celebraram, pela primeira vez em solo brasileiro, sua liturgia. Contudo só 

em 1890, surge a primeira Igreja Anglicana voltada para os brasileiros, em Porto Alegre, 

fundada por dois missionários americanos: Lucien Lee Kinsolving e James Watson Morris, 

esses missionários estavam vinculados à Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos da 

América. Dessa forma, a Igreja não era conhecida como ‘Anglicana’, e sim, como ‘Igreja 

Episcopal’: 

 

 

Os contados desse grupo com os imigrantes britânicos eram bastante esporádicos e 

superficiais. O primeiro bispo brasileiro (Athalicio Theodoro Pithan) só foi sagrado 

em 1940, mas o controle da igreja ainda era dos norte-americanos. A Igreja 

Episcopal do Brasil só adquiriu sua autonomia em 1964. A partir de então é que 

foram tecendo acordos com a Igreja da Inglaterra para incorporação das capelinas e 

paróquias britânicas. (Calvani, 2005: 40) 
 

 

 Com a sua autonomia em 1964, a Igreja Episcopal do Brasil foi reconhecida pela 

Comunhão Anglicana enquanto igreja nacional. Assim, a Instituição passou a ter liberdade de 

criar seus próprios regulamentos, foi pioneira, por exemplo, na aprovação da ordenação 

feminina (1985) antes mesmo da Inglaterra.  

 

 Cabe ressaltar o caráter também migratório dessa Igreja por esta ser ‘nacional’, assim 

sendo, a instalação do anglicanismo no Brasil, passa a ter influencia com a migração inglesa, 

como demostra Carlos Calvani: 

 

Em 1810, Portugal e Inglaterra estabelecem um tratado comercial que incluía a 

permissão para o estabelecimento nos territórios do reino de Portugal de cemitérios, 
hospitais, clubes e igrejas, desde que essas realizassem os cultos em inglês, fossem 

freqüentadas apenas por britânicos e não tivessem aparência exterior de templo. 

Assim, em 1819, foi inaugurada em solo brasileiro a primeira capela não-católica 

romana, a Christ Church (localizada até hoje na Rua Real Grandeza, em Botafogo, 

RJ) e posteriormente a St. Paul’s (São Paulo), Holy Trinity (Recife), St. George 

(Salvador), St. Mary (Belém), All Saints (Niterói), Capela dos Marinheiros (Santos) 



   

 

 

   

 

e a Capela da Companhia de Mineração (São João Del Rey, MG). Várias outras 

foram se estabelecendo durante a primeira metade do século XIX. Eram capelas 

freqüentadas por britânicos, com clérigos enviados diretamente da Inglaterra para 

atendimento das famílias e jurisdicionadas a dioceses britânicas. Muitas delas até 

hoje celebram missas em inglês e não têm qualquer preocupação proselitista por 

entenderem que católicos romanos ou evangélicos devem buscar seu crescimento 

espiritual nas próprias igrejas de origem. Contentam-se com a auto-reprodução 

familiar, mas são abertas a acolher pessoas que queiram se integrar ao grupo. 

(CALVANI, 2005: 40) 

 

 Essa falta de proselitismo do anglicanismo foi notória em uma entrevista realizada por 

nós, concedida por um membro da Comunidade Anglicana Brasileira em Niterói – Janete W. 

(ver anexo): 

                                  

 Para arrecadar fundos, já que somos um grupo pequeno, nós alugamos o local para 

outras igrejas protestantes. É uma pena porque, por conta disso o templo perdeu 

símbolos como a bandeira anglicana que ficava hasteada aqui dentro [do templo] 

junto às bandeiras brasileiras e inglesas. Eles colocaram teclado no altar, 

descaracterizando o ambiente, mas enfim, não podemos fazer nada. 
 

         Percebemos por ela que o interesse da igreja dela não era o de conversão, e sim, o de 

preservar a memória daquela comunidade. Sobre a edificação dessa Igreja em Niterói1, a 

mesma foi idealizada em 1914 pelos empregados da Western Telegraphic, da Estrada de Ferro 

Leopoldina Railway e da Companhia Cantareira (Niterói: Patrimônio Cultural, 2000)2. A 

influência inglesa em Niterói ocorre desde o século XIX, principalmente com a vinda da 

Família Real Portuguesa para o Brasil Colônia (1808), desse modo, é percebida essa 

influência tanto no (i) âmbito econômico (investimento financeiro) - com a construção da 

Estrada de Ferro Leopoldina, por ex. -, quanto no âmbito cultural- religião, esporte, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

1 O templo é tombado e se constituí enquanto patrimônio material. 

2 Livro pertencente a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Niterói, editado pela SMC/Niterói Livros em 

2000. 



   

 

 

   

 

3. Capítulo II- Análise da Comunidade Inglesa e da Igreja Anglicana em Niterói 

por um viés sociológico: o processo entre o sujeito moderno e o sujeito pós-

moderno  

 

          O ‘modo de ser’ desses imigrantes ingleses – uma imigração ainda moderna - que 

vieram para Niterói é o cerne desse trabalho. O objetivo traçado foi o de observar essa 

comunidade de imigrantes de origem britânica, tendo como parâmetro aspectos constitutivos 

do éthos dessa comunidade, a saber, (i) os elementos continuadores de sua nação – Inglaterra. 

Tendo em vista que este trabalho é pioneiro nessa área, tal proposta não pôde ser concluída 

devido ao tempo limitado que tivemos e a escassez de material. 

 Sendo assim, faremos uma breve explanação a cerca dessa comunidade tendo como 

base por um lado, (i) dados de entrevistas, (ii) algumas bibliografias referentes ao movimento 

anglicano no Brasil e a (iii) história da imigração inglesa, e por outro lado, (iv) teóricos que 

abordam o processo de modernização das cidades como Jacques Le Goff e (v) teóricos pós-

modernistas como Stuart Hall e seus interlocutores, entre eles Iain Chambers, que aborda 

sobre o processo de deslocamento do imigrante, além do filósofo e sociólogo Alfred Schütz, a 

partir da compreensão desse estrangeiro como ator social em uma sociedade a ele externa:  

                                    

(...) O termo 'estrangeiro' deverá significar um individuo adulto do nosso tempo e 

civilização que tenta ser permanentemente aceito ou ao menos tolerado pelo grupo 
ao qual  ele se aproxima.  

(...) Como um conveniente ponto de partida vamos investigar com o padrão cultural 

de vida do grupo apresenta-se para o senso comum do homem que vive seu 

cotidiano dentro do grupo em meio a seus semelhantes. (...). (SCHUTZ, Alfred. O 

Estrangeiro: Um Ensaio em Psicologia Social. 118.) 

 

 Assim sendo, os imigrantes ingleses que vieram trabalhar em companhias como: 

Western Telegraph, The Leopoldina Railway, Rio de Janeiro Traction, Light and Power, Bank 

of London, entre outras, na tentativa de ‘estar em casa’ se instalaram no estado do Rio de 

Janeiro, buscando agregar elementos da sua nação – Inglaterra – à sua nova vida. Para isso 

desenvolveram uma teia de empreendimentos de lazer e cultura para manter a identidade 

cultural da comunidade anglicana. Foi assim que apareceram, em Niterói, as primeiras 

instituições: a "Chácara dos Ingleses" - que serviu de alojamento aos funcionários da Western 

Telegraph e o "Rio Cricket" - clube de inverno da colônia. No verão, o espaço mais 

freqüentado era o Yacth Clube Salin; os idosos tinham seu pouso garantido no Niterói Rest 



   

 

 

   

 

Home. E no que diz respeito às crianças e adolescentes, havia a "British Scholl", que 

imprimia uma rígida educação à maneira inglesa. (Niterói: Patrimônio Cultural, 2000).  

     

          Em outras palavras, é possível afirmar que o inglês que conseguiu se adaptar bem ao 

país, não o fez somente por trazer sua cultura para o local onde estava começando a se 

familiarizar, mas por conseguir dialogar com o novo meio social a que se inseriu de forma que 

interiorizasse com outros costumes diferentes dos dele. 

Como esse trabalho partiu de uma intuição - uma tentativa de conhecer e entender (se há) a 

influência inglesa em Niterói-, ao nos depararmos com o contexto histórico, antes 

desconhecido por nós, percebemos que o diálogo com a sociologia nos permitiu criarmos essa 

estratégia de comparação. 

 

Bem, partiremos agora para uma análise da entrevista realizada por Cida Golin com a 

russa Mary Kler Tostes, ex-estudante do colégio British Scholl em Niterói: 

 

C.G: Quais são as suas lembranças do Rio de Janeiro em 1925? 

M.K.Tostes: O Rio de Janeiro era uma cidade pequena. (...) Fomos 

morar em Niterói, e lá eu estudei no colégio inglês. 

C.G.: Então sua formação também é britânica? 

M.K.Tostes: Tenho um pouco de influencia britânica sim (...).  

C.G: A senhora se chama Mary? 

M.K.Tostes: Eu sou Maria, mas no colégio inglês virei Mary, com y. 

(...) 

C.G: No colégio a pequena Maria foi alfabetizada em inglês? 

M.K.Tostes: Fui alfabetizada em russo, em inglês e em português (...). 

C.G.: Esse colégio era em Niterói? 

M.K.Tostes: Sim, ele se chamava British Scholl (...). 

C.G.: Gostava então da vida ao ar livre, dos acampamentos... 

M.K.Tostes: A sede do nosso grupo, ligado ao colégio, era no Clube 

dos Ingleses em Niterói, um lugar muito bom. O Clube ainda existe, 

acho que o colégio também, apesar de não estar no mesmo lugar. A 

colônia inglesa, no meu tempo de criança, era muito grande e 



   

 

 

   

 

influente. O colégio tinha uma programação típica e professores 

ingleses para que os filhos dos britânicos pudessem continuar os 

estudos na Inglaterra, quando voltassem para casa, home, como eles 

diziam. Quando eles falam na Inglaterra, falam em home (...). 

(GOLIN, 1999: 58-62) 

 

A construção desse colégio em Niterói, bem como esses espaços de lazer, constituiu 

possivelmente numa tentativa de manter a identidade inglesa por parte dos imigrantes que 

vieram para Niterói. Vemos que na entrevista a ex-estudante narra que os filhos dos membros 

da comunidade inglesa se referiam a Inglaterra como home, ou seja, ‘casa’, o lugar que eles 

reconheciam de fato como sendo deles, além de se constituírem enquanto uma ‘comunidade’, 

ou seja, uma unidade, o que contrapõe a ideia de diáspora pós-moderna proferida por Stuart 

Hall: 

 

A alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de 

‘pertencimento cultural’, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da 

semelhança e da diferença – que estão transformando a cultura no mundo inteiro. 
Esse é o caminho da ‘diáspora’, que é a trajetória de um povo moderno e de uma 

cultura moderna. Isso pode parecer a princípio igual – mas, na verdade, é muito 

diferente – do velho ‘internacionalismo’ do modernismo europeu. (HALL, 2003: 47) 

 

Mas será que esses imigrantes ingleses não tiveram também que se adequarem às 

condições sociais, econômicas, climáticas e culturais do Brasil? Será que é possível criar essa 

barreira de impedimento para a fusão de elementos da nação da qual o imigrante agora 

pertence? Entendendo que o Estado do Rio de Janeiro, principalmente sua capital, buscou 

modernizar seu cenário urbano para se adequar aos padrões europeus (principalmente 

franceses), mas e quanto aos imigrantes? Estes não tiveram - além desse papel ‘civilizador’ -, 

que adequar seu modo de ser ao ‘novo’ país tropical? Se pensarmos nessa perspectiva, 

veremos que essa comunidade inglesa, não só influenciou nossa cultura, como também, 

inevitavelmente, teve influencia dessa ‘brasilidade’. 

         O que se configurou em Niterói entre os séculos XIX e XX pode ser entendido como um 

processo de ‘internacionalismo’ moderno Europeu, uma tentativa de modernizar e adequar o 

Brasil aos moldes eurocêntricos vigentes na época.  Sobre a modernização das cidades Le 

Goff infere que: 

 



   

 

 

   

 

A revolução do moderno data do século XX. A modernidade, analisada até então 

apenas no plano das ‘superestruturas’, define-se, daqui em diante, em todos os planos 

considerados importantes pelos homens do século XX: a economia, a política, a vida 

cotidiana, a mentalidade. (LE GOFF, 1996: 192). 

 

 

 

  



   

 

 

   

 

       Partindo dessa premissa econômica temos que em Niterói tanto os poderes público quanto 

privado fizeram “investimentos em reformas urbanas através das quais se tentava fabricar um 

modo de vida que seguisse os padrões da Inglaterra e de outras nações “civilizadas” (Niterói: 

Patrimônio Cultural, 2000)”. 

 

Sobre a Igreja Anglicana de Niterói, devemos por fim fazer uma ressalva, já que - 

apesar de ter sido construída com materiais oriundos da Inglaterra e ter sido edificada no 

processo de influencia econômica inglesa, como dito anteriormente -, esta não possuía, na sua 

formação, vínculos diretos com a Igreja Anglicana da Inglaterra, o que só ocorreu em 1964 – 

Ressalte-se que o anglicanismo parte do vinculo direto com o Estado, se constituindo 

enquanto Igreja Nacional. Conquanto, ela passou a ser um símbolo da presença inglesa em 

Niterói, como é possível perceber na entrevista que segue abaixo em anexo. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

   

 

Capítulo III: Uma análise sociológica do esporte em Niterói: o surgimento do futebol, 

rúgbi e críquete na cidade fluminense através da imigração inglesa. 

 

 Quando se estabeleceu uma colônia inglesa em Niterói em fins do século dezenove a 

preocupação dos ingleses, comum a todo estrangeiro em uma terra desconhecida, foi num 

primeiro momento a de como se adaptar em termos culturais e sociais a esta nova sociedade. 

 A saudade da pátria tornou-se um fator primordial para que os ingleses, e fez com que 

eles constituíssem hábitos que já cultivavam na Inglaterra antes de migrarem para o Brasil. Os 

esportes se tornaram o principal elemento para o enraizamento desses ingleses em Niterói. 

Mas a prática desportiva, na verdade, acabaria por se concretizar graças a estes imigrantes, os 

quais haviam estranhado no comportamento dos brasileiros a ausência de quaisquer exercícios 

de natureza física a despeito do próprio clima que dificultava a inserção dos esportes no país, 

e da epidemia de doenças associadas ao sedentarismo. Como vemos abaixo: 

 

(...) Como em outros grandes centros, a presença de estrangeiros logo imporia a 

convivência de diferenças culturais: se a superioridade técnica dos imigrantes e o 

domínio econômico de seus países e origem sobre o Brasil sugeriam, de um lado, 
uma relação de imposição de valores, e, de outro, aculturação, o que se viu aqui foi 

um exercício de assimilação mútua, com contribuições de ambas as partes. O 

estranhamento inicial era inevitável. Os brasileiros custaram a se acostumar com o 

falar baixo, com o rigor e a disciplina nos negócios e nos horários, e com a 

valorização de ofícios tidos então como desprezíveis. Os ingleses sentiam falta de 

muitos aspectos de sua cultura, como a culinária, o clima, a pontualidade, o hábito 

de frequentar social clubs... Mas nada, no entanto, parecia incomodar mais do que  

ausência de esportes. ("Rio Cricket e Associação Atlética: Mais De Um Século De 

Paixão Pelo Esporte"; IORIO, Patricia; IORIO Vitor; Arte Ensaio. Rio de Janeiro 

2008. Primeira edição). 

 

 

 Entretanto, tais atividades físicas também eram vistas como símbolos da modernidade. 

Sob esse pretexto, os imigrantes enxergaram uma oportunidade de modernizar o Brasil através 

de modalidades esportivas, pois, assim, estariam conectando o país com a Europa, já que os 

esportes estavam em alta por lá. Além disso, tornou-se importante elemento para a 

constituição da colônia instituída em Niterói, a qual funcionava como uma sociedade à parte. 

 No trecho abaixo, veremos a importância social que esses esportes tinham, para 

observadores externos: 

 



   

 

 

   

 

(...) Vale destacar que os esportes foram sempre encarados, em vários sentidos, 

como divertimentos "úteis". Eram claramente concebidos como uma forma de 

identificação com o "mundo civilizado europeu", de demonstração de avanço, ou 

constatação de atraso social. (...). ("Sport: História. Vida Divertida: Histórias do 

Lazer no Rio de Janeiro") 
 

 Posteriormente, o impacto que os imigrantes ingleses trouxeram ao inserir os esportes 

para o Brasil, não se restringindo ao Rio de Janeiro e a Niterói, foi grande. Nesse sentido, isso 

ocorreu porque os britânicos se viam como um povo importador, prestando-se sempre a 

inserir seus valores sociais, culturas, navios, entre outros em diferentes sociedades com quem 

trocavam contatos. Consequentemente, o futebol, o rúgbi e o críquete passaram a substituir as 

brigas de galo e as touradas, entretenimentos estes voltados à população, representando, 

portanto, um conjunto de mudanças na sociedade em geral. Como podemos ver no seguinte 

fragmento retirado do livro "Sport: História. Vida Divertida: Histórias do Lazer no Rio de 

Janeiro (1830-1930)": 

 

Neste mesmo cenário, cada vez mais o esporte seria apresentado como um substituto 

para as antigas práticas tradicionais da população, entre as quais a briga de galo, as 

touradas, a capoeira. Consideradas como bárbaras e violentas, passaram a ser tidas 

como indignas para um país que se pretendia moderno. Tal processo de 'saneamento' 

foi semelhante ao que aconteceu em alguns países europeus. 

 

 

 Assim se iniciava uma configuração social mais ampla, graças à inserção dos esportes 

na sociedade estudada, onde hábitos locais começavam a girar em torno dessa nova moda e a 

substituir velhos conceitos presos à escravidão pelo desejo dos brasileiros de se equipararem à 

Europa moderna, onde a bandeira do progresso estrava atrelada à liberdade. O que só nos leva 

a crer como as modalidades aqui importadas pelos ingleses remodelaram de dentro para fora o 

corpo social onde agora também eram os principais atores. 

 A constituição de clubes na cidade fluminense, a principio, 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. No Rio de Janeiro, apesar 

de alguns terem conseguido se fixar, mantendo sua essência até nos dias de hoje, o mesmo 

não se pode dizer de Niterói, como veremos mais a frente. 



   

 

 

   

 

 Nas primeiras décadas do século XX, foram construídos dois grandes clubes que ainda 

se mantém em funcionamento: o Rio Cricket e o Yatch Club Sailing, ambas de origens 

inglesas. Enquanto o primeiro atendia aos aspectos mais pessoais, como, por exemplo, 

reuniões de famílias, o costumeiro chá das cinco, e outras tradições familiares inglesas que ali 

também eram relembradas, sem esquecer o propósito de jogarem críquete e futebol (ainda que 

o campo tenha sido moldado de acordo somente com as exigências que o críquete); o segundo 

era estritamente voltado para a vela e o remo: fora no Sailing onde os ingleses puderam 

atender as expectativas que tinham com seu amor pelo mar ao trazer tais modalidades para 

serem praticadas no Rio de Janeiro e no Brasil em si apesar da convenção da época ser mais 

conservadora no que se dizia em respeito ao uso do mar e da frequência de se ir à praia, não 

sendo estimulada até o governo do prefeito Pereira Passos. Este clube havia sido construído 

com o propósito de propiciar a prática de se velejar, embora seu interior, se comparado com o 

Rio Cricket, tivesse poucas acomodações para aqueles que desejavam se socializar. 

 Ambas as associações não permitiam a entrada dos brasileiros de forma alguma, 

proibindo o acesso aos seus estabelecimentos, tornando, assim, uma comunidade bastante 

fechada, ainda que no Yatch Club Sailing outros estrangeiros (principalmente dinamarqueses) 

pudessem ter acesso como sócios. Essa restrição se explica pelo desejo de manterem entre si 

costumes de suas origens e que acreditavam serem difíceis de compartilhar com os brasileiros 

devido às diferenças culturais. A conservação da língua inglesa, por exemplo, era essencial 

para que esses clubes passassem a ideia de delimitar a colônia britânica somente a seus 

compatriotas nas primeiras décadas do século passado. Podemos explicar esse isolamento 

social através do fragmento abaixo, retirado do texto "A construção social da realidade" de 

Berger e Luckman: 

 

(...) Dito de maneira negativa, é relativamente difícil impor padrões rígidos à 

interação face a a face. Sejam quais forem os padrões que se introduza terão de ser 

continuamente modificados devido ao intercâmbio extremamente variado e sutil de 

significados subjetivos que têm lugar. (...). 

 

 Nesse contexto, temos já construído em 1897, em Niterói, pelos imigrantes britânicos, 

o Rio Cricket. Até encontrarem uma área que abrigasse suas exigências, George Cox e seus 

amigos enfrentaram impedimentos com os quais tiveram de lidar, pois tinham o objetivo de 

praticar um jogo popular na Inglaterra conhecido como críquete em terras brasileiras.  Foi no 



   

 

 

   

 

bairro de Icaraí que fincaram uma agremiação que seguia os moldes britânicos, com regras e 

práticas sociais de acordo com o modus do país de onde vieram.  

 Na história do clube Rio Cricket, observamos evidencias das adversidades por eles 

enfrentadas em uma sociedade de valores tão diferentes dos seus, conforme trecho retirado do 

livro "Rio Cricket and Athletic Association": 

 

(...) Sem esportes e sem social club, os ingleses que se instalaram na capital do 

Império--em sua maioria funcionários  das companhias de navegação, dos bancos, 

da City Improvement e da Leopoldina Railway--logo encontrariam um jeito de 
matar as saudades do esporte mais popular na Inglaterra, o críquete. A partir de 

1860, começariam a surgir os primeiros embriões de clubes. Instalados 

informalmente em terreno baldios e praças públicas, tinham vida curta, sucumbindo 

à falta de campo próprio. (...). ("Rio Cricket E Associação Atlética: Mais De Um 

Século De Paixão Pelo Esporte"; IORIO, Patricia; IORIO Vitor; Arte Ensaio. Rio de 

Janeiro 2008. Primeira edição.) 

 

 Ainda que, à principio, um terreno tivesse posto fim aos obstáculos pelos quais os 

imigrantes passaram, não significou que outros não viriam posteriormente. Durante os 

primeiros anos daquele século, o futebol e o críquete começaram a ser praticados, para logo 

depois o rúgbi seguir o mesmo caminho. O futebol, tendo sido trazido ao Brasil por Oscar 

Cox, foi logo absorvido pelos brasileiros a ponto de, nos dias de hoje, já não ser mais 

lembrado como fruto inglês, mas parte da cultura brasileira. Entretanto, havia divergências 

entre os ingleses e os brasileiros sobre como o futebol era praticado, pois os primeiros, 

seguidos da crença nacionalista de que eram os melhores naquilo que faziam, criticavam os 

segundos pela maneira como o jogavam, observando que: “(...) havia ali um gingado 

desconcertante que parecia renegar as tradições britânicas do esporte" ("Rio Cricket e 

Associação Atlética": 202). 

 

  Isso talvez tenha colaborado para a resistência que se teve no clube em não apenas a 

aceitar brasileiros como sócios, mas também como  interinos  em quaisquer posições relativas 

à administração daquela associação, onde predominavam ingleses ou os filhos destes. Isso 

explicava certamente porque os times, quando formados, eram compostos apenas por esses 

estrangeiros, excluindo qualquer brasileiro. 

 Contudo, no trecho abaixo, verificamos como foi organizada dentro do próprio Rio 

Cricket a primeira partida de futebol do Estado do Rio de Janeiro, o que posteriormente 

ajudaria a abrir espaço para a formação de clubes do gênero.  



   

 

 

   

 

 

(...) O clube orgulha-se de ter jogado a primeira partida oficial de futebol de que se 
tem noticia no Rio de Janeiro. Jogo este, disputado entre o Rio Cricket e um grupo 

de cariocas chefiados por Oscar Cox, que viria depois, em 1904, fundar o 

Fluminense Football Club (...). (Revista Rio Cricket). 

 

 

  Entretanto, o clube que hoje conhecemos como Fluminense tem sua história 

paralelamente ligada às origens dessa modalidade, associada ao próprio Oscar Cox e, com ele, 

ao Rio Cricket, conforme nos diz o seguinte fragmento: 

 

Em 1905, o Rio Cricket, composto de um time só de ingleses, entrou no campeonato 

de futebol intitulado de 'Associação de Futebol do Estado do Rio. (Jornal Escola do 
Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Fluminense. - Ano V-

Primeiro Semestre de 1983). 

 

 Se o futebol começara a ser praticado como forma de apaziguar as saudades que 

sentiam de sua terra natal e, ainda que consistisse a ser um esporte restrito às comunidades 

britânicas, não demorando, porém, a se popularizar entre os brasileiros, o mesmo não se pode 

dizer do críquete. Este último fora a razão primordial para que os imigrantes deixassem o Rio 

de Janeiro e migrassem para Niterói, em busca de um lugar para que se pudesse jogar a 

modalidade mais popular--e mantendo-se até os presentes dias como referência no que se diz 

a respeito da cultura britânica.  

 O críquete consistia em ter onze jogadores de cada lado, de preferência em um campo 

com o comprimento de 150 metros (vinte a mais que um campo de futebol), e cujos 

movimentos estavam restritos a: “pitch- faixa central, com 20 metros de comprimento por 3,6 

metros de largura, com três pequenas estacas de madeira fincadas nas extremidades, onde se 

lançava a bola”.  

 

 Cada equipe tem sua defesa e ataque bem posicionados de acordo com o arremesso da 

bola, cujo objetivo é obter o máximo de corridas e tanto atacar quanto defender o wicket. Este 

"consiste em três estacas de madeira plantadas no chão, cobertos por dois pedaços de madeira 

chamados bails"*. As vitórias, portanto, são contadas pela derrubada desses wickets e pelo 

número de corridas. 

 Como se pode observar, é um jogo complexo que demanda um espaço especifico, o 

qual também soubesse atender às demandas sociais. Por corresponder a tais expectativas, 



   

 

 

   

 

através deste esporte, principalmente por ele não ser praticado pelos brasileiros devido a 

tamanha peculiaridade britânica que caracterizava tal modalidade, os inglêses puderam, assim, 

não se preocupar com influências externas neste esporte que era orgulhosamente associada a 

sua cultura. 

 Nos documentos do clube, encontramos várias reportagens de diversas revistas 

inglesas ou de línguas inglesas que abordavam o críquete, algumas outras sendo mais 

específicas e estas geralmente discorriam sobre a equipe formada em Niterói. Contudo, o que 

podemos concluir é que, assim como aconteceu com os primeiros times de futebol, estes eram 

também compostos exclusivamente por ingleses tanto por razões culturais quanto por estas 

estarem ligadas ao nacionalismo deles.  

 Nas competições desta modalidade, ao se referir ao críquete niteroiense, este era 

sempre ligado à colônia britânica, por isso suas vitórias e derrotas eram descritas em artigos 

destacados, onde fotos dos jogadores também se encontravam nos encartes.  

 Entretanto, ainda que o críquete fosse tão popular entre estes estrangeiros, outras 

modalidades esportivas eram praticadas. Como seu campo era bastante largo para abarcar as 

exigências do críquete, isso não impedia que ele fosse reutilizado para outros tipos de esporte, 

já que este era o principal motivo da criação do clube Rio Cricket & Athletic Association.  

 

O foco nas corridas atléticas, no críquete, no bowls, no tênis e no futebol deixavam 

claro, para quem se associava ao recém-fundado Rio Cricket & Athletic Association, 
que o clube era uma agremiação esportiva acima de tudo, que a convivência social 

era quase que uma decorrência natural entre aficionados do esporte: o pavilhão 

recém-inaugurado seria palco do trabalho para um chá ou um drink, nos intervalos 

dos jogos ou no final da partida para a comemoração e os comentários sobre cada 

lance da partida. ("Rio Cricket e Associação Atlética: mais de um século de amor 

pelo esporte; IORIO, Patricia. IORIO, Vitor. 39.) 

 

 Com isso, encontramos não apenas os esportes citados acima, mas também bowls, 

hóquei na grama, voleiball, sinuca e badminton. De fato foi surpreendente a constatação que 

estas modalidades foram praticadas em Niterói em sua maioria por mulheres. As mulheres 

que compunham parte dos esportistas do clube eram minoria e geralmente eram inglesas ou 

filhas de pais ingleses.  

 Com o tempo, quando os problemas financeiros começaram a afetar a administração 

do clube, colaborando, assim, para a entrada de brasileiros como sócios e funcionários 

daquela associação, alguns terrenos também precisaram ser vendidos. Isso afetou, 



   

 

 

   

 

posteriormente, as práticas de algumas atividades físicas, colaborando para reclamações dos 

associados.  

 Os esportes mais populares eram o hóquei na grama, o qual precisava de onze 

jogadores divididos em dois times para que uma partida fosse disputada: seu objetivo era 

marcar o maior número de gols possíveis, necessitando de tacos e uma bola de plástico para 

que tornasse possível seu jogo. Já o Badminton, embora tivesse suas raízes a Inglaterra era 

original, na verdade, da Índia, onde se jogava a peteca entre as duas partes do campo através 

de raquetes. O Badminton joga-se individualmente ou em duplas e o objetivo é fazer com que 

a peteca caia no campo do adversário. 

 Outra modalidade cuja popularidade introduzida por ingleses e que tem crescido em 

Niterói nos dias atuais do século XXI é o rúgbi. Normalmente jogado em campo, muito tem 

se observado jovens de ambos os sexos jogarem rúgbi nas praias de Icaraí, à noite. Em 

algumas universidades, pelo menos na UFF, os alunos encontram motivações para criar um 

time e competir dentro dessa modalidade ao redor do estado. 

 O rúgbi por muito tempo ficou conhecido como "esporte de cavalheiros"* e sua 

composição é um pouco complexa de se compreender. Por vezes, é confundido com o futebol, 

mas tem suas diferenças. Como se pode observar no trecho abaixo: 

 

(...) a bola é o centro das atenções no campo de jogo. Diferentemente do futebol, a 

bola não é passada para frente, mas para trás ou para o lado, e com as mãos de 

jogador para jogador. Ela só pode ir para frente através de corridas com posse da 

bola ou com pontapés. No chute, só podem avançar com a bola os jogadores que 

estiverem em linha ou atrás do chutador no momento do pontapé. Como não existe 

um goleiro, todos os jogadores entram em campo com o propósito de dar o melhor 
de si. (...) O jogador que tem a posse da bola fica sujeito a ser derrubado por seu 

adversário numa manobra que é conhecida pelo nome de tackle, ou seja, o choque 

direto que se torna mais eficiente ao ser aplicado na altura das pernas, derrubando o 

adversário. ( "Rio Cricket e Associação Atlética: mais de um século de paixão pelo 

esporte"; IORIO, Patrícia; IORIO, Vitor. 60, 61. Edição Arte Ensaio) 

 

 A imigração aumentou com a Segunda Guerra Mundial (em Niterói, de acordo com a 

entrevistada Rosaline Buckley, havia muitos estrangeiros, desde alemães a japoneses, 

passando por húngaros até os próprios ingleses), entretanto, o esporte só voltaria a ser 

praticado nos anos 1970 porque durante o período das guerras os jogadores tinham se 

voluntariado para lutar pela Inglaterra, aspecto este bastante significativo que denota a 

conexão que os filhos dos imigrantes ingleses tinham com a terra natal de seus familiares, 



   

 

 

   

 

mesmo tendo nascido no Brasil. Com isso, não à toa três anos mais tarde se inaugurou enfim a 

seleção brasileira de rúgbi, a qual, hoje em dia, está afiliada à International Rugby Board. 

 Não apenas os esportes estreitaram as ligações entre Inglaterra e colônia de ingleses 

em Niterói. No final dos anos vinte, muito se preocupou em modernizar o clube, trazendo da 

terra da Rainha instrumentos, objetos, entre outras coisas que adornassem o local que todos 

frequentavam em busca do lazer. Por isso, pensou-se a construir o pavilhão, uma nova sede, a 

qual foi inaugurada no ano de 1930. Tal evento foi importantíssimo para o Rio Cricket porque 

a festa de abertura recebeu o então príncipe de Gales Edward e seu irmão, o futuro rei George 

VI, duque de York, Albert, pai da atual rainha. Até então, as presenças gloriosas que 

frequentavam aquela agremiação restringiam-se aos embaixadores da Inglaterra, cônsules, 

entre outros, além, claro, dos próprios imigrantes.  

 No trecho abaixo, podemos observar o impacto que a presença da realeza deixou 

através da reprodução dos jornais de época pelo livro do Rio Cricket: 

 

Segundo relato nos jornais da época, o anúncio da vinda dos príncipes a Niterói 

causara tumulto na cidade: "Desde as primeiras horas da tarde, uma verdadeira 

multidão se acotovelava para aguardá-los na estação das barcas, na Praça Arariboia." 
Segue a reprodução do relato: "Frustrando as expectativas, o herdeiro do trono 

inglês e seu irmão só desembarcaram depois das 17 horas, quando a maioria das 

pessoas já se dispersara. O chefe de Polícia Olimpio Borges puxou o cortejo de 

bondes especiais, vindo o príncipe Edward em companhia do interventor Plínio 

Casado (afinal, tratava-se do sucessor da Coroa Britânia) e George ciceroneado pelo 

secretário de Justiça César Tinoco". Os dois, assegurava Eurípedes Ribeiro, 

jornalista que cobriu a visita, mal se sustentavam de pé, na mais completa 

"carraspana"!" ("Rio Cricket e Associação Atlética: mais de um século de paixão 

pelo esporte". IORIO, Patrícia. IORIO, Vitor. 156. Ed. Arte e Ensaio) 

 

 E, posteriormente, com a morte de George VI, o qual se tornou rei quando seu irmão 

abdicou para casar com uma mulher chamada Wallis Simpson, em 1956, tornando-se rainha 

Elizabeth II, rapidamente foram adquiridos através da diplomacia retratos dos monarcas que 

até hoje podem ser encontrados no salão de cristal. Este é assim chamado porque é feito de 

vidro, e lá dentro costumava receber eventos de diversos tipos, desde chá a bailes.  

 Este clube, porém, apesar de inicialmente estar focado nas atividades esportivas, 

proporcionava também encontros entre as famílias destes imigrantes, cujas atividades sociais 

muitas vezes eram praticadas pelas mulheres (ver entrevista em anexo). Os bazares eram um 

exemplo disso, onde as inglesas se reuniam para trabalhar em doações, eventos ligados à 

pátria, ou apenas para marcar o encontro entre elas, onde jogavam suas cartas sempre no 



   

 

 

   

 

horário das cinco horas da tarde, juntamente com o chá. Como exemplo, citamos o Women's 

Diocese Association (Associação das Mulheres da Diocese), uma organização beneficente 

fundada por essas inglesas. No trecho abaixo, retirado da Revista Rio Cricket da edição do 

ano de 1984, verificamos o papel social que o WDA (sigla em inglês) desempenhava na 

sociedade fluminense e um pouco mais de sua história, também reconhecida pela própria 

rainha da Inglaterra. 

 

 (...) A W.D.A  foi criada em 1922 por um grupo de senhoras inglesas para cuidar do 

altar (flores, decoração, panos, etc) da Igreja Anglicana da Rua Otávio Carneiro e, 

através da confecção de trabalhos em tricot, crochet e fabricação de geleias, 

organizar bazares beneficientes (os "BRING AND BUY"). A primeira presidente da 

W.D.A. foi Mrs Jane Causer e nessa época as festas, sempre com desfiles de 

fantasias para crianças, eram realizadas apenas no Natal.  
Com a guerra em 1945, as senhoras passaram a se reunir no Rio Cricket a fim de 

ajudar a Cruz Vermelha. Terminada a guerra, as reuniões continuaram no clube, 

sendo que nos últimos anos o bazar e o chá beneficiente se tornaram mensais. 

Presidindo a Women's Diocese Association desde 1963 a sra Phyllis Belcher será 

condecorada pela Coroa Inglesa por seus relevantes serviços prestados à 

comunidade Britânica no Brasil. 
 

 Além da WDA, fundou-se também organização que ajudava às mulheres de 

nacionalidades inglesas e estadunidenses a se sustentar na cidade fluminense ou no estado do 

Rio de Janeiro. Chamava-se, assim, "Niterói Rest Home". Tudo isso porque: 

 

(...) muitas mulheres de língua inglesa eram trazidas por famílias brasileiras para 

atuarem como parteiras ou governantas e, depois de dispensadas como medida de 

economia doméstica, ficavam desamparadas, sem dinheiro, longe de suas famílias e 

numa terra estrangeira (...). 

 

 E durante as entrevistas feitas com os descendentes desses imigrantes, ao 

mencionarmos determinados sobrenomes, constatamos que eles se conheciam e frequentavam 

o mesmo clube justamente pela restrição que o mesmo empunhava aos brasileiros e a 

facilidade que tinham uns para com os outros na situação de estrangeiros que ali se 

encontravam. 

 No final, podemos concluir que, com esse clube, os ingleses encontraram uma maneira 

de se ver em casa, ainda que a mesma estivesse geograficamente longe da onde se 

localizavam. E com a abertura dessa agremiação aos brasileiros, embora muito se tenha 

perdido, esses imigrantes não foram deixados à margem da sociedade que estavam, mas foram 

por ela incluídos.  



   

 

 

   

 

Rio Yatch Club Sailing: A Vela e o remo. 

 

 De todos os esportes que ligaram a Inglaterra à colônia de imigrantes ingleses em 

Niterói não pode ser esquecido de forma alguma o amor que eles nutriam pelo mar e, 

consequentemente, a vontade que tinham de velejar e remar na então pouco conhecida e 

límpida Baía de Guanabara. 

 Ainda no final do século XIX, as restrições para o banho nas praias eram altas, e as 

práticas esportivas nesses locais não eram bem vistas pela população. Independentemente 

disso, essas modalidades já haviam aparecido vez ou outra no Rio de Janeiro, conforme o 

trecho a seguir: 

 

O remo já existia na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 1860, mas a 

principio sua consolidação se dava a passos lentos. As restrições à prática estavam 

relacionadas: à estética corporal dos remadores, fortes e com a musculatura 

desenvolvida, pouco usual em uma época onde se valorizavam os tipos físicos fracos 

e magros; à pouca quantidade de roupa que eles usavam, o que ocasionava críticas 

quanto ao pudor da prática; à sua compreensão enquanto uma atividade física 
intensa, quando outros exercícios eram muitas vezes considerados prejudiciais à 

saúde e de menor valor perante às atividades intelectuais.  ("Sport: História. Vida 

Divertida: histórias do lazer no Rio de Janeiro (1830-1930)". MARZANO, Andrea; 

DE MELO, Victor Andrade. Apicuri, Rio de Janeiro, 2010.) 

 

 Entretanto, posteriormente, há uma melhora nessa observação quanto a significância 

destes esportes na sociedade carioca: 

 

Nas duas décadas finais do século XIX, todavia, melhor se delineia na cidade um 

conjunto de mudanças, o forjar de novos parâmetros culturais a partir da ideia de 

construção de um "projeto de modernidade", que contribui para fazer declinar as 
restrições ao esporte naútico, que se, a partir de então, melhor se estrutura, passa 

cada vez mais a ser aceito pela população, bem como encarado como uma atividade 

propícia  dos novos tempos. ("Sport: História. Vida Divertida: histórias do lazer no 

Rio de Janeiro (1830-1930)". MARZANO, Andrea; DE MELO, Victor Andrade. 

Apicuri, Rio de Janeiro, 2010.) 

 

 O remo, em si, é um gênero esportivo onde se usam barcos, estes apresentando uma 

especificidade de acordo com o competidor que o utiliza, para atingir determinado intento. 

Sua história data da Idade Antiga, precisamente na Grécia, mas, para dentro de modalidades 

olímpicas só foi aceito em 1896, sendo sua estreia nas Olímpiadas de Paris em 1900. De 

acordo com o site da Confederação Brasileira de Remo: 

 



   

 

 

   

 

Atualmente existem oito classes de barcos nas principais competições internacionais, 

com um, dois, quatro ou oito remadores. Os chamados de "palamenta dupla"---Single 

Skiff (1x), Double Skiff (2x) e Four Skiff (4x)--têm dois remos por atleta. (...) Além do 

tipo de barco, os atletas são separados em categorias por idade de Junior até 18 anos. 

(...) Nas provas individuais de Peso Leve, o máximo é de 59kgs no Feminino é 72, 5 kg 

e no Masculino, a média do barco nas provas coletivas não pode superar 57kgs. As 

provas são sempre em lagos, lagoas ou rios de águas calmas (...). 

  

 Tais regras foram moldadas em fins do século XIX. Mas, ao trazermos este esporte 

para o Brasil e no âmbito que o representava para os ingleses, observamos que foram muitas 

barreiras impostas as quais lutaram para derrubar. Como dito alguns parágrafos anteriores 

sobre o impacto social em torno de como o esporte era praticado. Até duas francesas serem 

vistas remando algo que tornou-se um escândalo na sociedade. Restava aos seus praticantes, 

então, saber o lugar adequado para remar e velejar sem encontrarem problemas. Somente a 

partir do governo do prefeito de Pereira Passos foi que o desporte encontrou seu incentivo. 

 O esporte náutico passou, então, a ser compreendido como expressão do novo homem, 

desafiador e pronto para conduzir com seus próprios braços a nação, e na virada do século 

XIX para o século XX a associação que o esporte passou a ter com a modernidade foi 

essencial para a mudança de hábitos por parte do brasileiro, que passou a aceitar a inserção 

daquela cultura esportiva, comum ao estrangeiro, como parte da modernização da sociedade .  

 A aceitação do remo também se deve a "(...) uma valorização das vivências públicas, 

reduzem-se as restrições relativas à exposição corporal, observa-se o aumento da 

aceitabilidade de um novo modelo de corpo, da valorização da ideia de saúde, o que induz à 

ocupação das praias com outros sentidos que não terapêuticos. Paulatinamente torna-se 

possível assistir a homens "nus" competindo nos mares.". 

 Com a aceitação social das atividades culturais do Yatch Club, acaba a exclusidade do 

remo e da vela e a abre-se espaço para a construção de um clube voltado para regatas 

finalmente sai do papel. Nos documentos encontrados no livro com o estatuto oficial do Yatch 

Club Sailing encontramos o seguinte "artigo": 

 

Artigo 1: O Rio Yatch Club, fundado na cidade de Niterói, Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, em 14 de abril, sob a denominação de Rio Sailing Club, é uma Sociedade 

Civil com finalidade sportiva e social, destinada a promover e incrementar os 

esportes de barcos e vela, motor e remo, como também os de natação e pesca, e 

quaisquer outros, marítimos ou terrestres, que sejam aprovados pelo Conselho. 

 

 



   

 

 

   

 

 Tal como no Rio Cricket, os sócios permitidos eram de nacionalidade inglesa, embora 

os dinamarqueses tivessem bastante participação ativa, deixando um legado no seu 

descendente mais famoso, Lars Grael, o qual venceu várias competições de vela nas 

olímpiadas mundo afora. Outra vez, observamos uma associação estrita dos ingleses, que 

excluía de seus membros os brasileiros. A língua inglesa fora mantida, assim como seus 

hábitos, pois assim, embora se mantivessem à margem da sociedade por continuarem vivendo 

seus costumes tão diferentes da sociedade receptora onde se encontravam, ao mesmo tempo 

em sua comunidade fechada, pelo esporte se via estritamente ligada a ela. Como na situação 

descrita no fragmento abaixo retirado do artigo escrito por Georg Simnel em "O estrangeiro": 

 

De outro lado, a expressão para esta constelação de significados encontra-se na 

objetividade do estrangeiro. Porque este não é determinado a partir de uma origem 

específica para os componentes singulares de um social, ou para as tendências 
unilaterais de um grupo. Vai além, faz frente a estes com uma atitude particular 

"objetiva", que significa não uma simples distância e indiferença, mas um fato 

especial da distância e da proximidade. Fato especial dado pela relação ambígua 

entre insensibilidade e envolvimento. ("O Estrangeiro." SIMNEL, Georg.) 

 As regras de convivência do Yatch Club, como a proibição de apostas e o uso dos 

barcos pelos sócios em competições interiores ou exteriores, foram redigidas originalmente 

em Inglês para facilitar a socialização dentro do clube. Estes registros podem ser vistos 

intactos no livro do "Yatch Clube Sailing", como veremos em algumas fotos anexas. Também 

reportagens antigas denunciavam conflitos entre os competidores de remo e da vela na Baía 

de Guanabara cujas vidas podiam ser postas em risco com essas hostilidades.  

 Com relação a vela, podemos dizer que este foi um esporte mais popular entre os 

ingleses que eram sócios do Yatch Club Sailing. Embora, isso não significava que o remo e 

outros esportes marítimos, ou não, fossem desprezados por aquele clube. A vela, cujo 

representante mais conhecido talvez seja o já mencionado brasileiro Lars Grael, tem sua 

definição de acordo com o site da "CBVELA": 

 

No mundo da vela existem basicamente dois tipos de barco: os monotipos (ou vela 

ligeira, como se diz em Portugal) que são barcos menores e todos iguais, e os 

oceanos, aqueles barcos maiores, com cabine, que, de acordo com as regras de 

segurança da Marinha do Brasil, podem ir mais longe, em mar aberto. 



   

 

 

   

 

 

 Embora os conceitos esportivos e a construção social deles já tenham sido explicados, 

resta compreender a formação do clube e a importância que ele tinha para seus sócios. A sede 

física do clube era necessária para a organização, administração e o estabelecimento daquele 

local que teria o impacto de diminuir a ausência que sentiam da Inglaterra, embora a grande 

maioria de seus sócios não fossem, ao contrário do Rio Cricket, naturais da Inglaterra. 

 Tendo encontrado dificuldade em encontrar o terreno para sua construção, os 

primeiros sócios contribuíram cada um à sua maneira, tendo terminado o arrendamento em 

torno de 1934.. Importante ligação que o "Sailing" tinha com a Inglaterra se dava através do 

lugar honorário que o embaixador inglês ocupava como presidente de honra. 

 

Tradicionalmente, o embaixador inglês era convidado a ser presidente honorário do 

clube. Isso ocorreu a partir de 1915 com Sir Arthur Peel (KCMG), diplomata que 
doou uma taça de vela passando por Rt. Hon. Ralph Paget (KCMG, CVO, PC), que 

foi o primeiro embaixador no Brasil e também doou uma taça. (...) Todos foram 

convidados e aceitaram ser presidentes honorários do clube. Desde dezembro de 

2013, a prática foi orgulhosamente retomada e a consulesa à época, Paula Walsh, 

ocupou o cargo, recriando assim uma tradição centenária. ("100 Anos Do Rio Yatch 

Club"). 

 

O que mais chamava a atenção na localização do Rio Yatch Club Sailing, o qual se encontra 

hoje ainda na Estrada Fróes, em São Francisco, era a proximidade com o mar, o que 

facilitava, naturalmente, a prática dos esportes náuticos, e a vista para a natureza. Em outro 

fragmento retirado do livro deste clube, torna-se perceptível esta conexão que os ingleses 

sentiram com Niterói, como nos diz esse trecho do livro "100 Anos do Rio Yatch Club". 

 

O grande apelo para a fundação do Sailing pelos ingleses foi a sedução do mar. O 

convívio social e recreativo se dava em torno das modalidades aquáticas. (...)  O 

maior símbolo desse congraçamento era o Sports Day, um dia festivo anual muito 

comum nas instituições inglesas e que, no Sailing, por se tratar de um clube 

prioritariamente voltado para os esportes aquáticos, era chamado de Aquatic Sports 

Meeting. (...) Outros clubes de origem inglesa, como o Rio Cricket Athletic 

Association eram convidados, além de membros da comunidade inglesa. 

 



   

 

 

   

 

 Com isso, concluímos esse capítulo ressaltando a importância que o esporte teve ao 

lado da religião e da própria língua para a integração esses imigrantes. Estes, em sua maioria, 

deixaram para trás uma vida estável e confortável na Inglaterra ou mesmo na Escócia, (por 

isso o termo aqui usado britânico, pois em Niterói muitos deles se misturavam nessa colônia 

onde a cultura e a história de seus países e de suas vidas se cruzavam de várias maneiras) para 

se arriscar a construir e viver no que ainda era conhecido até fins do século XIX como Novo 

Mundo. 

 Foi no esporte onde puderam manter viva a sensação de estar em casa mesmo não 

estando, em uma sociedade cujos hábitos, língua, história e pensamentos sociais muito os 

diferenciava de seus próprios, em alguns casos chegando a criar oposição. Por vezes, ao 

lidarmos com tais situações, percebemos o papel que esses imigrantes trouxeram para Niterói 

e até mesmo para todo o Brasil com seus esportes. O futebol, sendo o principal deles, que 

todos associam aos brasileiros e não aos ingleses, é um exemplo de aculturação por nossa 

parte e da influência que estes últimos deixaram aqui. Nos dias mais atuais, tem crescido o 

número de jovens niteroienses que praticam o rúgbi, o qual deixou de ser associado 

estritamente à Inglaterra, e conhecido como uma das modalidades esportivas que todos 

possam praticar, todavia, naturalmente, sendo jogado em mais lugares que outros.  

 De forma direta ou não, a colônia britânica deixou sua marca na cidade fluminense e 

seus esportes muito mudaram sua estruturação social, deixando, de certa forma, este legado. 

Mas, nestes presentes dias, constatamos durante a pesquisa de campo que as características 

inglesas de seus clubes, em ambos Yatch Club Sailing e Rio Cricket, foram se dissipando 

conforme eles permitiam a entrada de brasileiros como sócios. É impossível se isolar numa 

sociedade completamente. Os indivíduos que dela fazem parte constantemente sofrem 

mudanças rotineiras com a troca cultural que se obtém com outras histórias de vida distintas 

das suas. São expectativas que se cruzam e que se correspondem ou não, e não há como 

culpar o brasileiro pela perda de identidade dos clubes ingleses. Foram necessárias reformas 

que, sem elas, poderiam ter colocado um fim definitivo nessas agremiações.  

 Entretanto, mesmo hoje, tanto o Rio Cricket quanto o Yatch Club Sailing ainda 

mantém ligações com a Inglaterra e, como visto, a necessidade de interagir com a sociedade 

local foi o que, enfim, possibilitou a colônia britânica de se comunicar com a sociedade local 

e se modificar nessa interação. 



   

 

 

   

 

Conclusão 

 

 Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, puderam ser constatadas as relações 

sociais estabelecidas entre o imigrante inglês e a sociedade de Niterói na qual ele se inseriu. 

Vimos as limitações que ele enfrentou enquanto um cidadão que portava uma cultura 

diferente, uma língua diferente, pensamentos de certo divergentes em grande parte dos casos. 

E como ele fez para apaziguar a dificuldade em se entrosar naquela comunidade cujos valores 

precisavam ser lidos e compreendidos para que pudesse sobreviver sem viver como um 

marginal nela. 

 Ao contrário do esperado, de acordo com as entrevistas feitas e os documentos 

consultados, a maior dificuldade que os ingleses passaram em Niterói foi com a lei trabalhista 

imposta pelo presidente Getúlio Vargas, nos anos 1930, onde não se podia ocupar um cargo 

sendo estrangeiro. Ele teria que se naturalizar brasileiro e mesmo assim um impasse grande se 

encontrava naqueles que chefiavam empresas multinacionais sendo de outras origens que não 

a brasileira. No caso da entrevistada Rosaline Buckley, cujo avô inglês trabalhava como 

comandante dos navios mercantes, segundo seu relato, ele foi obrigado a se aposentar porque 

não pôde continuar trabalhando mesmo depois de se naturalizar brasileiro. Quanto aos clubes, 

o que foi percebido debaixo dessa mudança nacionalista incentivada por Vargas e que os 

afetou foi a alteração de nomes para versões brasileiras, mais fáceis de compreensão. 

 No que se concerne sobre a relação entre Niterói e os britânicos nos dias atuais, pouco 

há o que se dizer. Pela dificuldade que se teve na pesquisa em encontrar os próprios 

imigrantes e seus descendentes foi constatado que a cultura dessa colônia há muito foi 

descaracterizada e sua história se misturou com a de Niterói. Na verdade, a comunidade 

britânica ainda existe, porém se encontra do outro lado da Baía de Guanabara, no Rio de 

Janeiro, onde seus feitos ainda se mantém firmes, seus clubes ainda continuam com suas 

tradições e o modo de vida ainda é levado paralelamente com a cultura brasileira, uma 

adaptação, no entanto, mais fácil de se lidar que há 70, 80 anos. 

 Como dito no capítulo anterior, os esportes desempenharam um papel social muito 

importante para os imigrantes ingleses. Mantiveram os laços para com sua pátria ao mesmo 

tempo em que os ajudou a estreitarem as relações com os brasileiros. A Igreja Anglicana, por 

sua vez, foi, talvez, a que mais sofreu com esse processo de perda de identidade da colônia 



   

 

 

   

 

inglesa. O número de fieis diminuiu, de fato, mas todo o último domingo de cada mês ainda 

se realiza um culto respeitando as normas inglesas, preservando a forma, a tradição e a 

linguagem como simbologia local. 

 E mesmo com essa minoria ainda lutando para preservar a cultura inglesa e sua 

identidade religiosa em Niterói, ressaltamos que dentro dessa minoria dois são imigrantes, que 

deixaram para trás sua amada Inglaterra para aqui se estabelecerem. Seus nomes são Robert 

Towersey, de 95 anos, e Margaret Lofthouse, de 74 anos. Embora tivesse sido impossibilitada 

pelas circunstâncias de entrevistá-los fui informada de suas origens inglesas no culto da Igreja 

Anglicana local. O senhor Robert havia lutado pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial 

quando recebeu uma proposta de trabalho e, por isso, mudou-se para o Brasil. Não foi claro 

quanto a sua escolha de Niterói em questão de moradia, mas assim como a senhora Lofthouse, 

não tiveram dificuldades em se inserir na sociedade fluminense. Pelo contrário, ambos se 

mostraram confiantes nas relações que aqui desenvolveram e poucas dificuldades tiveram 

com o aprendizado na língua. O senhor Robert, mesmo com a idade avançada, continua a 

ajudar a manter, a seu jeito, suas relações com a Inglaterra aqui no Brasil. Ao falar comigo, 

foi em inglês, enquanto com a sra Lofthouse, tanto a conversa começou em inglês quanto 

terminou em português pelo costume que ela, viúva desde cedo, já adquirira ao morar aqui.  

 A principio, este estudo foi direcionado para a análise sociológica da Igreja Anglicana. 

Entretanto, conforme foi mostrado nos capítulos anteriores, foi por esse viés que analisamos a 

importância dos esportes para a sociedade em geral. Ficam como relíquias os clubes 

esportivos e a Igreja como fontes primárias do trabalho e desse legado deixado pelos 

britânicos que aqui se estabeleceram. A perda da identidade deles nos foi cara, contudo, não o 

suficiente para impedir que um estudo se aprofundasse nessa área. 

 Aqui concluímos que, embora a relação entre o imigrante e a sociedade que nela está 

inserido fosse, por razões sociológicas, difícil, pelas entrevistas feitas com os descendentes 

desses imigrantes, encontramos uma contradição: pouco se manifestou esse sentimento de 

marginalidade naquele que vinha para uma sociedade diferente da sua. Todavia, não nega o 

fato de que tal não existia. Pelo contrário, a criação da Igreja Anglicana e dos clubes, mesmo 

de escolas que agora não mais existem, comprovam isso. Podemos analisar que, ao deslocar-

se de seu local de origem, o ser humano procura levar consigo, o processo de socialização 

pelo qual passou, ao seu destino atual. E nisso encontramos, através de autores como Simnel e 



   

 

 

   

 

Schutz, o padrão pelo qual o estrangeiro passa ao se deparar com algo que, ao primeiro 

momento, lhe é estranho. 

Citando Alfred Schutz em seu artigo sobre o estrangeiro: 

 

A objetividade do estrangeiro não pode ser suficientemente explicada através de sua 

atitude critica. Com certeza ele não é compelido a adorar os "ídolos da tribo" e tem uma 

atenta sensibilidade para a incoerência e inconsistência do padrão cultural aproximado. 

Porém, esta atitude origina-se, muito menos, na sua propensão para julgar o recente 

grupo aproximado pelo modelo trazido de casa, do que em sua penúria para obter total 

conhecimento dos elementos do padrão cultural aproximado e examinar para este fim, 

com cuidado e precisão, o que parece auto-explicativo para o grupo interno. (...) 

Portanto, o estrangeiro discerne, frequentemente com uma atroz clarividência, o 

surgimento de uma crise a qual pode ameaçar toda base da "concepção relativamente 
natural do mundo (...). 
 

E, por fim: “(...) Se tivermos sucesso neste esforço, então aquele que anteriormente foi um 

fato estranho e um problema enigmático para nossa mente é transformado em um elemento 

adicional de nosso certificado conhecimento (...)”. 

 

 A intenção deste trabalho, portanto, não é apenas compreender socialmente a interação 

entre o imigrante e a sociedade, mas a troca que se dá entre um e outro e as consequências 

disso para esta última. Com relação a Niterói, embora seu campo seja restrito com relação a 

ingleses, nada impede que outros pontos de vista incrementem este com novos ou "velhos" 

fatos, mas este estudo espera ampliar o pouco conhecimento que se tem das origens dessa 

cidade e, por fim, que traga à luz outras imigrações e o impacto que tiveram sobre esse 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   

 

ANEXO 

 

Entrevista realizada por Larissa Merecci e Thamires Dias, no dia 12 de  maio de 2014 

com o membro da Comunidade Anglicana Brasileira de Niterói - Janete Costa 

Weissinger. 

 L.M e T.D.: Desde quando a senhora é membro da Igreja Anglicana de Niterói? 

Janete C.Weissinger. : Sou membro desde a década de 1970. 

L.M e T.D.: A senhora tem descendência inglesa?  

Janete C.Weissinger.:  Eu não tenho descendência inglesa e meu marido é alemão, conheci a 

igreja por morar aqui perto do Campo de São Bento. Passando por aqui, vi que a igreja estava 

oferecendo um curso bíblico de férias para crianças, pensei ser uma boa ocupação para meus 

filhos, desde então passei a frequentar os cultos e não sai mais daqui.  

L.M e T.D.: Quando foi o primeiro culto celebrado pela Igreja e por quem?  

Janete C.Weissinger.:  Aqui [no templo] temos duas Comunidades, uma Comunidade 

Brasileira e outra Inglesa. Temos um livro de atas que fala sobre a fundação (ela pega o livro 

de atas, demostrando uma certa nostalgia) Em 1922 foi celebrada o primeiro culto da 

Comunidade Brasileira, sob orientação da comunidade inglesa (ela mostra o livro de atas). 

Aqui está: All Saints  (todos os santos) é o nome desse templo. Tivemos que pedir o 

consentimento da Comunidade Inglesa para celebrarmos o nosso culto em português. (ela 

então lê o livro de atas) “ Organizada  em 30 de junho de 1922 pelo ver. John  Gaw Meem 

com o consentimento da comunidade inglesa para que fosse possível ministrar o culto em 

língua portuguesa.” Sobre o primeiro culto da Comunidade Inglesa eu teria que ver o livro de 

atas dele, não está aqui comigo. 

L.M. e T.D: A Igreja da Inglaterra tem relação com essa Igreja? 

Janete C.Weissinger.:   Temos ligação com a Igreja sim... com o arcebispo de Cantuária 

(símbolo da unidade anglicana) , eles convocam a conferencia de Lambeth e mandamos um 

representante de nossa Igreja para lá . 

L.M e T.D.: O que há em comum entre a sua Igreja e o catolicismo? 

Janete C.Weissinger.:  Nossa liturgia, temos um livro de Oração Comum que segue a Bíblia. 

Comemoramos o dia dos santos, mas esses não são adorados, a data é lembrada só por ser um 

dia importante para nós. 

L.M e T.D.: Poderia nos mostrar esse livro de Oração Comum? 



   

 

 

   

 

Janete C.Weissinger.: (ela pega o livro e folheia explicando-o) O livro de Oração Comum só é 

adquirido, aqui no Brasil, em São Paulo na Livraria Anglicana. Ele é todo baseado na bíblia, 

inclusive possui referencias para situar o leitor. É nele que se encontra a liturgia do grupo: os 

salmos, o calendário... 

L.M. e T.D.: E sobre os membros da Comunidade Inglesa? Quantos são?  

Janete C. Weissinger.:   No inicio tinha uma comunidade inglesa maior, aos poucos foi 

diminuindo, mesmo assim os membros buscam preservar os valores da comunidade 

celebrando o culto sempre em língua inglesa, tem alguns membros que são descendentes de 

ingleses, acho que o sr. Robert. Nos cultos da Comunidade Inglesa não é permitido desordem, 

eles são bem mais rígidos em relação ao barulho de crianças, por exemplo, por ser uma 

comunidade menor também. 

L.M e T.D.: E quando são as suas reuniões? 

Janete C. Weissinger.: A comunidade inglesa se reúne aos últimos domingos de cada mês, 

enquanto nós nos reunimos todas as quartas às 19hrs e aos domingos. 

L.M e T.D.: Esse templo é só de vocês? [estávamos esperando a chegada dela enquanto isso, 

observamos que havia outras pessoas na Igreja que não tinham ligação com o Anglicanismo]  

Janete C. Weissinger.:  Para arrecadar fundos, já que somos um grupo pequeno, nós alugamos 

o local para outras igrejas protestantes. É uma pena por que, por conta disso o templo perdeu 

símbolos como a bandeira anglicana que ficava hasteada aqui dentro [do templo] junto às 

bandeiras brasileiras e inglesas. Eles colocaram teclado no altar, descaracterizando o 

ambiente, mas enfim, não podemos fazer nada.  

L.M e T.D.: Isso dá uma característica diferente ao templo, que mescla, em sua ornamentação, 

elementos do antigo (peças originadas da Inglaterra) com o moderno (utilizado para a 

celebração dos outros cultos) como, teclado, mesas, cadeiras. 

Janete C.Weissinger.:   É.  Essa Igreja foi construída com materiais vindos da Inglaterra: toda 

a sua ornamentação - móveis, piso, janelas... 

- Ela então nos mostra os armários com as roupas da reverenda Inamar (quem celebra os 

cultos), detalhando todo o ritual, as cores de cada dia, a estrutura que se organiza o culto. 

L.M. e T.D.: Muito obrigada senhora Janete! 

 

 

 

Entrevista.  



   

 

 

   

 

Entrevista realizada por Larissa Merecci no dia 30 de Junho de 2015 com as irmãs 

Christine Buckley, de 57 anos, e Rosaline Buckley, 66, filhas de imigrantes ingleses.  

 

01-Conte-me mais sobre a história do seu avô e o que sabe sobre ele. As senhoras têm 

conhecimento dos motivo por que ele deixou a Grã-Bretanha para se situar no Rio de Janeiro 

e, logo depois, vir à Niterói? E das dificuldades pelas quais ele passou como imigrante 

 

Rosaline: “O pai da minha mãe, por exemplo, era comandante da costeira e trazia os navios 

para o Brasil, que eram todos construídos lá, então quando vinha um navio novo, ele trazia, 

morando na Inglaterra. Aí depois de algum tempo, eles resolveram vir morar no Brasil, então 

ele passou a ser comandante dos navios no litoral brasileiro. Daí com Getúlio, bom, quase 

todos os comandantes eram ingleses, aí depois ele (o presidente  Getúlio Vargas) veio e tirou 

todo mundo, tinha que ser brasileiro. Meu avô chegou a se naturalizar, mas ele não aceitou 

nem assim(...). (Ele deixou a Grã-Bretanha) por motivos de trabalho. Era tudo trabalho. Eles 

não vieram primeiro para cá, eles foram primeiro para Porto Alegre, moraram lá um tempo, 

depois vieram para Niterói. Mas Niterói tinha muita gente estrangeira no Pós-Guerra, veio 

muita gente pra cá: alemão, húngaro... São Francisco era todo mundo estrangeiro: tinha 

japonês, que era o inimigo; tinha alemão, que era o inimigo; mas aqui todo mundo ficava 

amigo. O Yatch Clube brasileiro era dos alemães, e o Rio Yatch Clube que era o sailing, era 

dos ingleses, então tinha essa diferença até no clube. (...) Então ele veio por isso, veio pelo 

trabalho e porque aqui em Niterói tinha essa colônia, tinha no Rio também; mas aqui era um 

lugarzinho mais bucólico, Niterói era menor, e morávamos muito mais lá para São Francisco, 

Pendotiba, etc (...)” 

Christine: “(...) e minha avó fechou a casa dela em Londres com tudo dentro, cristais, prataria, 

piano de cauda e veio passar as férias. (...) Mas nunca mais voltou”. 

 

02- De que forma as senhoras têm contato com a cultura britânica em Niterói

Christine: “A gente frequenta desde pequena, a gente tem contato é com a Igreja (Anglicana) 

que a gente vai uma vez  por mês. Foi lá que eu casei. (...) Eles criaram a gente frequentando 

as duas. Minha mãe deixou a gente optar, aí entramos no colégio Assunção, de freiras 

americanas e ficamos encantadas com o colégio, e tínhamos aulas de religião católica (...) 

Mas a vida inteira, desde que nascemos até minha mãe falecer, e meu pai falecer, a gente ia na 



   

 

 

   

 

Igreja com minha mãe, na Anglicana, (...) e com meu pai era sempre na Páscoa, sempre na 

Igreja Católica. (...) Mas nada impede que, quando eu quero, eu vou. No último domingo do 

mês, quando tem o culto em inglês, eu vou lá (na Anglicana). (...) às seis da tarde, tem o 

service, que é igualzinho a missa católica, só que não tem santos, imagens... Tem comunhão, 

pão, você toma vinho. Ali, você confessa a Deus. (...)” 

 

03- As senhoras têm contato com outros descendentes de imigrantes ingleses? As senhoras 

mantém alguma tradição que lhes foi passada? 

 

Rosaline: “O chá, por exemplo. Só que a gente não respeita o horário das cinco horas., mas o 

chá é direto. Natal, por exemplo, a gente comemora na véspera e é sempre com almoço de 

Natal, que é costume na Inglaterra. E tem outra também... (...) Meu pai casou com minha mãe, 

os dois falavam em inglês, então a gente só falava em inglês em casa. Aí nós todos temos 

nomes em inglês: meu nome é Rosalie, minha irmã é Christine, meu irmãos são Michael, 

Kenneth e Daniel. Nós tivemos filhos, todos nós colocamos nomes em inglês nos nossos 

filhos. Mas esses filhos... Minha filha agora teve um bebê que tá com um ano, já botou o 

nome em português, disse que não tinha por que botar nome em inglês (...) Então vai se 

diluindo, não tem como.” 

Christine: “Sim. (...) Só no Rio. A Rainha vai fazer anos agora, (...) eles se reúnem lá na 

Igreja, no hall de eventos sociais da Igreja, então tem o cocktail, e todo mundo recebe taça 

com champanhe e aí a gente brinda ao aniversário dela, e canta o hino da Inglaterra. E o 

pessoal de Niterói vai. Quem sobrou vai, são poucos, velhinhas, filhos... E há também um 

grupo de senhoras que se reúne toda semana para fazer artefatos (...) mesma coisa que 

acontecia em Niterói, e acontece na Igreja (Anglicana) do Rio. (“Christ’s Church”). 

 

04- As senhoras acreditam que, ainda nos dias de hoje, é possível afirmar que ainda há 

ligações entre a cultura que a colônia britânica trouxa à Niterói e o próprio Reino Unido? 

Rosaline: “Não. Essa influência foi nessa época que tinha, como falei, o Sailing hoje não tem 

ingleses, tem descendentes assim como a gente, mas só tem brasileiro. O Rio Cricket, a Igreja 

que está lá até hoje, mas que já mudou.” 

 

 



   

 

 

   

 

 

 

 

 

  (esta última 

foto tem uma placa com os nomes dos soldados ingleses, filhos de ingleses em sua maioria, que se voluntariaram e lutaram pela 

Inglaterra na Segunda Guerra Mundial) 

 (interior da Igreja "All Saint's Church", que se encontra na Rua Otávio Carneiro, Icaraí, Niterói). 

 



   

 

 

   

 

 (Fotos tiradas do Yatch 

Club Sailing, da Rua Estrada Fróes, São Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos tiradas 

dos 

documentos 

do clube Rio 

Cricket.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

CALVANI, Carlos Eduardo B. Anglicanismo no Brasil. São Paulo, SP: REVISTA USP, n.67, 

p. 36-47, setembro/novembro 2005. 

Golin, Cida. Memória de Vida e Criação. Porto Alegre: Editora EDIPUCRS, 1999 (Coleção 

Memória das Letras nº2).  

HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte, MG: 

Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. 

Le GOFF, Jacques. História e Memória. 4ª ed. Campinas, SP: Editora UNICAMP. 1996. 

(Coleção Repertórios) 

SCHÜTZ, Alfred. O estrangeiro—Um ensaio em Psicologia Social. Revista Espaço 

Acadêmico, nº 113. Outubro de 2010. 

IORIO, Patrícia; IORIO, Vitor.  Rio Cricket e Associação Atlética: mais de um século de 

paixão pelo esporte. Editora ArteEnsaio. Rio de Janeiro. 2008.  



   

 

 

   

 

MAZZANO, Andrea; DE MELO, Victor Andrade. Sport: História, Vida Divertida: Histórias 

do Lazer no Rio de Janeiro (1830-1930). Apicuri, Rio de Janeiro, 2010. 

 

Internet 

<http://www.centroestudosanglicanos.com.br/bancodetextos/teologiaanglicana/gratia_spes_ro

dson.pdf> Acesso em 8 de junho de 2014. 

<http://www.ieab.org.br/site/pt/historia/historia-da-igreja-episcopal-anglicana-do-brasil> 

Acesso em 12 de junho de 2014. 

<http://www.anatividade.com.br/artigos_anglicanismo.html> Acesso em 15 de junho. de 2012 

<http://www.anatividade.com.br/artigos/historia_do_anglicanismo.pdf> Acesso em 15 de 

jumho de 2014. 

<http://www.scielo.br/pdf/dados/v57n1/03.pdf> Acesso em  19 de outubro de 2015. 

<http://desportolandia.com/argitos/tudo-sobre-o-cricket> Acesso em 19 de  outubro de 2015. 

<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-se-joga-cricket> Acesso em 19 de outubro 

de 2015 

<http://www.cchla.ufpb.br/grem/SIMMEL.0%20estrangeiro.Trad.Koury.rbsedez05.pdf> 

Acesso em 20 de outubro de 2015. 

<http://www.infoescola.com/esportes/hoquei/> Acesso em 20 de outubro de 2015. 

<http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/badminton.htm> Acesso em 20 de outubro 

de 2015. 

<http://www.remobrasil.com/remo/o-que-e-o-remo> Acesso em 20 de outubro de 2015. 

<http://www.cbvela.org.br/> Acesso em 21 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/dados/v57n1/03.pdf
http://desportolandia.com/argitos/tudo-sobre-o-cricket

