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RESUMO: 

    Esta dissertação propõe recuperar as possibilidades históricas forjadas por tipos médios 

brancos no pós-abolição para acomodarem suas vidas numa sociedade conformada na 

escravidão como alicerce do capitalismo mercantil, no trabalho assalariado como base do 

capitalismo industrial e no trabalho doméstico como estrutura do patriarcado. Ou seja, 

retomar os modos pelos quais estas pessoas se incorporaram à uma nação híbrida herdeira 

das relações capitalistas do escravismo patriarcal ocupando posições materialmente 

instáveis e socialmente imprecisas. Para a realização deste exercício sociológico, volta-

se às sociedades recreativas destes sujeitos entre os anos de 1879 e 1940 na cidade de Rio 

Claro-SP. São elas: Sociedade Philarmônica Rio Clarense, Grêmio Recreativo dos 

Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e Grupo Gymnástico Rio 

Clarense. Por meio de consultas às atas de reunião das diretorias, caderno de fotografias 

dos clubes, periódicos do período e da realização de entrevistas com associados, 

caracterizar-se-á estas pessoas e o modo como fabularam seu ingresso à vida republicana 

a partir do microcosmo associativista. O argumento deste trabalho é que os sentidos das 

mudanças sociais para estes agentes foram muito frouxos e diversos. No entanto, a 

elaboração dos significados destes processos passou fundamentalmente pela negociação 

violenta das diferenças em torno de gênero, raça e classe, dando as bases sociais para a 

formação de uma branquitude frágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

    This dissertation proposes to recover the historical possibilities forged by white middle 

types in post-abolition to accommodate their lives in a hybrid society conformed to 

slavery in mercantil capitalism, wage labor as the basis of industrial capitalism and 

domestic labor as the estructure of patriarchy. That is, to resume the ways in which they 

incorporated themselves into a hybrid nation inheriting from patriarchal slave relations 

occupying materially unstable and socially inaccurate social positions. For the 

accomplishment of this sociological exercise, one turns to the recreational societies of 

these subjects between the years 1879-1940 Rio Claro-SP. They are: Sociedade 

Philarmônica Rio Clarense, Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro e Grupo Gymnástico Rio Clarense. By consulting the minutes of the 

board meeting, the photo book of the clubs, periodicals of the period and conducting 

interviews with members, these people and and the ways they made their entrance into 

the republican life from the associative microcosm will be characterized. The argument 

of this paper is that the meanings of transformation for these agents, forged in the 

urbanization processes and the intermediate social strata, were very loose and diverse. 

However, the elaboration of the social change process fundamentally involved the violent 

negotiation of differences around gender, race and class, giving the social basis for the 

formation of fragile whiteness. 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito e Vereadores da 

Resp. Câmara Municipal de Rio Claro1 

 

A Colônia Italiana de Rio Claro, participando jubilosamente ao Primeiro Centenário de 

Rio Claro, resolveu oferecer uma estátua à cidade, para que fique eterno testemunho dos 

férreos laços que unem os elementos italianos e brasileiros e que sempre cooperaram com 

perfeita harmonia de vistas para o progresso local. Essa estátua recordará e indicará aos 

pósteros a concórdia que, sempre soberana deve reinar entre os nossos elementos. A 

estátua, em mármore de Carrara, trabalho de arte, feito na Itália, mede 1.90m de altura, 

com uma base de 0,53 x 0,58, será colocada sobre uma base de pedra granito de 0,50 de 

altura, e representa o Anjo da Concórdia sobre uma barca, o que lembra os primeiros 

italianos que, atravessando o oceano, aqui aportaram para mais estreita e producente 

colaboração. A Comissão encarregada formula o presente requerimento para que o Exmo. 

Sr. Prefeito se digne designar o local em nosso Jardim Público, onde a estátua deve ser 

colocada, assim como providenciar para que seja feito um canteiro ao redor do local 

designado. 

 

Apresentando à V. Exma. as nossas homenagens e E.R.M. subscrevem-se pela Colônia 

Italiana de Rio Claro 

 

Presidente Honorário da Societá Italiana Beneficenza 

 

Presidente Effectivo da Societá Italiana Beneficenza 

 

Agente Consular da Itália em Rio Claro 

 

Conselheiro da Societá Italiana Beneficenza 

 

Conselheiro da Societá Italiana Beneficenza 

 

 

Rio Claro, aos 15 de junho de 1927. 

 

 

 

 

 Concórdia (s.f): Circunstância em que existe harmonia; em que há 

entendimento; concordância. 
 

 

 
1  Fonte: Arquivo Municipal Histórico de Rio Claro 
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Introdução:  

    Quais possibilidades históricas se abriram a tipos médios brancos no período pós-

abolicionista1 para acomodarem suas vidas numa sociedade conformada na herança da 

“escravidão como base do capitalismo mercantil, no trabalho assalariado como base do 

capitalismo industrial e no trabalho doméstico como base do patriarcado?”2 Este é o 

dilema fundante desta dissertação. Como incorporar-se à uma nação híbrida e herdeira 

das relações capitalistas do escravismo patriarcal ocupando posições materialmente 

instáveis e socialmente imprecisas? Assim, se as discussões sobre cultura nacional tem 

sido até hoje políticas, buscaremos quais relações concretas de poder forjaram as 

experiências históricas de pessoas lançadas sem eira nem beira à sociedade republicana. 

    As agitações prescedentes à virada do século XIX desorientaram os limites e 

hierarquias sociais arranjadas à época. Os sentidos de igualdade e liberdade tornaram-se 

mais complexos a medida que fronteiras relativamente estabilizadas por décadas foram 

desmanteladas aos poucos. “Tudo se anarquizou antes do tempo e tudo continua na maior 

confusão”, sustentara o Barão de Viçosa.3 A igualdade liberal, se postulado de um 

hipotético princípio absoluto, modulou-se também enquanto prática historicamente 

contingente.4 Não se trata, assim, de eliminarmos as diferenças e seus marcadores sociais, 

antes reconhecê-las e optar sociologicamente por tomá-las em consideração. Refere-se a 

um ato de escolha informado por percepções históricas, do qual toma parte o ofício 

sociológico ao perguntar “como os processos de diferenciação social operam”5 na 

sagração ou profanação de grupos e sujeitos? Como hierarquias são acomodadas e 

reacomodadas por processos históricos e sociais? No caso desta investigação, sob quais 

condições e de que maneiras os processos de racialização vieram justificar o acesso à 

                                                           
1 “O que significou o pós-Abolição no Brasil? Muita coisa em diversas faces e fases. Foi um período de 
longa duração, abrangendo desde a propaganda abolicionista [...] em cidades como Rio de Janeiro, Santos, 
São Paulo, Porto Alegre e Salvador dos anos 1880 até os movimentos sociais de luta antirracista na época 
de redemocratização cerca de uma centúria depois. Histórias diversas envolvendo biografias e 
instituições. Era de incertezas, expectativas, esperanças, recordações, lutas desilusões, avanços e recuos.” 
Um período que assistiu a aurora de novos movimentos operários, a emergência de novas profissões 
liberais, a industrialização e ideais de democracia, transformações urbanas, guerras. In: Gomes, Flávio; 
Domingues, Petrônio (orgs); Experiências da Emancipação: biografias, instituições e movimentos sociais 
no pós-Abolição (1890-1980); São Paulo; Selo Negro; 2011; p.9. 
2 A pergunta tem inspiração nos questionamentos levantados por McClintock, Anne; Couro Imperial: raça, 
gênero e sexualidade no embate colonial; Campinas; Editora da Unicamp; 2010; 227. 
3 Barão de Viçosa Apud Albuquerque, Wlamyra; O jogo da dissimulação; São Paulo; Companhia das Letras; 
2009. 
4 Scott, Joan W; O enigma da igualdade; Estudos Feministas, vol. 13, n. 1, 2005, pp. 11-30 
5 Ibid. 
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cidadania de parcela de sujeitos brancos das posições sociais intermediárias às 

experiências republicanas na cidade de Rio Claro? 

    Desde 1822, pelo menos, o impasse entre a assertiva liberal de igualdade e liberdade 

para todos os homens consoante à manutenção da escravidão assombrava as elites no 

Brasil e pela Afro-América. Raça e cidadania surgiam sobrepostas nos debates políticos 

do continente americano, de maneira que os sentidos igualitários reivindicados pelas 

populações livres negras demandavam, não raramente, o silenciamento sobre a cor. Os 

tempos de Regência “assinalaram o antiracismo no seu nascedouro quando uma primeira 

geração de negros ilustrados dedicou-se a denunciar “o preconceito de cor” [...] 

repudiando o reconhecimento público das raças e reivindicando os direitos da cidadania 

já contemplados pela Constituição de 1824.”6 Do ponto de vista político da manutenção 

do escravismo, a “justificativa racializada da escravidão se mostrava explosiva”7, nem 

mesmo as hierarquias herdadas do Império Português se mantinham em pé. 

    A dubiedade do processo abolicionista- balouçando entre a ruptura e conservação da 

ordem em voga- marcou-se pela falência de certa política de domínio senhorial. 

Construída por séculos com assustadora eficiência, via-se em perigo de ser “riscada da 

gramática das relações raciais junto com a palavra escravo”.8 A premência, afinal, era a 

preservação de códigos das experiências de mando. “Para não tornar a raça o tema, [...] a 

raça foi nomeada como problema”9 e o domínio sobre uma massa ativa de cativos, libertos 

e outros tantos sujeitos ansiosos por cidadania apresentado como querela social e política. 

No caso de Rio Claro- município situado no interior do estado de São Paulo-, as 

oligarquias rurais abandonaram a cidade a contar das últimas duas décadas do século XIX, 

rumando  à capital do estado. Experiências patriarcais encarnadas em construções e traços 

de sociabilidade urbana da cidade ficaram disponíveis a um universo de homens e 

mulheres livres, forra(o)s e cativa(o)s, nacionais ou não. 

    Os habitantes rio clarenses que provaram da liberdade sem as marcas do cativeiro, 

embora excluídos das disposições de prestígio, vagaram pela história por meio da 

                                                           
6 Azevedo, Célia Marinho de Azevedo; A recusa da “raça”: anti-racismo e cidadania no Brasil dos anos 
1830; Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n. 24, p. 297-320, jul./dez. 2005 
7 Mattos, Hebe. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico; Rio de Janeiro; Zahar; 2000; p.22. Contudo, 
afirma Mattos, a igualdade reivindicada não implicava posição efetiva a favor da abolição imediata da 
escravidão. 
8 Albuquerque; 2009; p.125 
9 Cooper, Frederick. Holt, Thomas C. Scott, Rebecca J.; Além da escravidão: investigações sobre raça, 
trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação; Rio de Janeiro; Civilização Brasileira; 2005; 
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“combinação colonial dos fatores de produção”. Elaboraram suas vidas na confluência 

direta da produção dos meios de existência e de mercadorias; práticas constitutivas uma 

da outra e seu próprio plano de fundo material. Não menos importantes foram os 

cotidianos encontros com senhores e cativos: a ameaça de esmagamento pelos de cima e 

a perigosa confinidade com os de baixo. “Essa síntese, determinada na gênese do sistema 

colonial, sustentou, com suas ambiguidades e tensões a maior parte da história 

brasileira.”10 Tipos da virada do XIX para o XX destituídos da propriedade dos meios de 

produção, mas não de sua posse. A rigor, dispensáveis dos processos fundantes da 

sociedade escravista, existiram e foram integrados, todavia, à sociedade republicana- 

urbana- em formação, principalmente pela circulação de mercadorias.  Nestas relações de 

mercado,  

os homens [e mulheres] enfrentam-se como portadores 

de uma liberdade que significa habilitação ao direito de 

propriedade e igualdade jurídica. Assim este conceito de 

liberdade só poderá ter seu conteúdo precisado à luz do 

regime de propriedade, apreendido não apenas através de 

sua expressão codificada, que prescreve direitos formais, 

mas sobretudo através das condições que regulam a 

distribuição efetiva do poder, desevendando-se assim os 

limites dentro dos direitos “vividos”.11 

     

    Organizou-se na Rio Claro pós-abolicionista uma sociedade urbanizada onde libertos 

e tipos médios acomodaram-se em estratos pouco definidos, flúidos e nivelados pela 

precariedade- o que não se refere à ausência de hierarquizações. Assim, as relações de 

dominação reclamaram, a priori, do “fundamento da equivalência”; dando bases para uma 

complexo processo de afirmação brutal das diferenças por meio da “consciência de 

indiferenciação”12 em uma sociedade marcadamente híbrida e em franco 

desenvolvimento capitalista. 

    Em boa parte do país, a condição de liberdade tornou-se majoritariamente dominante 

desde meados dos anos de 1870. No espaço urbano de Rio Claro, uma série de indivíduos 

se arranjaram pelas posições sociais intermediárias, dentre eles bacharéis locais- médicos, 

advogados e engenheiros-, funcionários públicos, militares de baixa patente, proprietários 

de casas comerciais e armazéns, ferroviários, farmaceuticos, professores, jornalistas, 

                                                           
10 Franco, Maria Sylvia de Carvalho; Homens livres na ordem escravocrata; São Paulo; Editora Unesp 1997; 
p.11. 
11 Ibid; p.68 
12 Franco; 1997. 
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donas de casas, e um conjunto de profissionais liberais: nacionais, imigrantes e suas 

famílias. Procurando forjar possibilidades de existência nos processos de mudança social 

da republicanização e, em seguida, da desagregação da Primeira República, distinguiram-

se socialmente de duas maneiras. Arranjavam a vida pelo trabalho assalariado- ao 

contrário de senhores de engenho, cafeeiros e da nascente burguesia- e angariaram 

propriedades no espaço urbano, ao contrário da maior parte de trabalhadores pobres e 

cativos. Fabularam progressivamente, o “heroísmo de uma consciência autogeradora, 

transcendente e autoiluminada”, aflita por “por criar seu próprio discurso de legitimidade 

sem ser capaz de recorrer a ideia de história ou tradição”13, embora se apropriasse delas 

invariavelmente.  

    As descrições sociológicas destes sujeitos podem ser, por ora, esboçadas brevemente; 

elas serão desenvolvidas com mais vagar ao longo das próximas páginas. De partida, 

justificamos a escolha em denominá-los por tipos médios a fim de evitarmos imprecisões 

frente à noção de classes médias. Não os compreenderemos a partir de suas rendas, 

localizações nos processos produtivos, acúmulo dos mais diversos tipos de capitais, 

ocupações profissionais ou títulos- muito embora nos sejam úteis no esforço descritivo. 

Majoritariamente nossos sujeitos são frações desta classe mas podem ser encontrados em 

outras. Estamos interessados, sobretudo, em aglutiná-los a partir dos sentidos e práticas 

tornadas históricas para um agrupamento humano muito heterogêneo.14 Com isso, 

compreender o que fez aspectos das vidas do “fenômeno social”15 dos tipos médios 

brancos se tornarem algo histórico nos processos de mudança. Ou seja, determinados no 

“nível do significado ou da importância que certa ocorrência [...] possuía para dada 

coletividade, empenhada em manter, renovar ou em substituir o padrão de civilização 

vigente.”16 

    Tomá-los enquanto um fenômeno almeja dar conta de suas complexidades, 

ambiguidades e recorrências. Antes de enquadrar estas pessoas em esquemas arbitrários 

de categorização, apontaremos comportamentos e condutas passíveis de serem retomadas 

                                                           
13 McClintock, Anne; Couro Imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial; Campinas; Editora 
da Unicamp; 2010; 155. 
14 O que desejamos sinalizar com este argumento é o fato destes tipos não serem agrupados 
necessariamente a partir de interesses classistas, mas ao redor de interpretações de mundo muito 
parecidas. 
15 Chaguri, Mariana Miggiolaro; Cavalcante, Sávio; Nicolau Netto, Michel; O conservadorismo liberal do 
homem médio; In: https://epoca.globo.com/artigo-conservadorismo-liberal-do-homem-medio-
23358236; Acessado em 1º de maio de 2019 às 15:03. 
16 Fernandes, Florestan; Revolução Burguesa no Brasil; São Paulo; Globo; 2006. 
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em distintas circunstâncias históricas. A tranversalidade desta definição é, como apontam 

Chaguri, Nicolau Netto e Cavalcante, definida pelos sentimentos de ameaça e fragilidade: 

“sua renda, seu título acadêmico e seu padrão de consumo parecem sempre insuficientes 

quando contrastados com pares mais bem posicionados, cujas trajetórias de classe são 

mais estáveis.”17 Portanto, toda sociedade vê- ou viu- emergir historicamente, à sua 

maneira, seus tipos médios. 

    De pronto, sujeitos de lugares sociais extremamente heterogêneos caracterizados pela 

fragilidade material e social de não herdeiros de insígnias- positivas ou negativas- do 

escravismo patriarcal. Logo, o que os vincularam foi a ausência de signos duradouros de 

poder e riqueza acumulada,  materializada na consciência de suas indiferenciações em 

relação ao conjunto social. Puderam ser encontrados, em linhas gerais, nas ocupações 

comerciais e prestação de serviços nascentes na república. Sendo amofinados pelos de 

baixo e sequelados pelos de cima, nutriram um dúbio sentimento de arroubo pela 

degeneração racial e cobiça por sinais de distinção. Estas pessoas ainda foram frutos dos 

processos sociais de urbanização de prelúdios do século XX, em um contexto de 

predominância política das oligarquias rurais paulistas e mineiras e, em seguida, das elites 

proeminentes da “Revolução de 30”.18 Segundo, preocuparam-se com a rigidez das 

margens sociais como razão maior de suas precárias existências, sobretudo por não terem 

pertencido estavelmente nem às elites políticas, econômicas e culturais nacionais, nem 

aos grupos subalternizados. Terceiro, a violência e a brutalidade se destacaram enquanto 

recursos mediadores para forjarem traços de distinção social, justificadas pelo mérito ou 

esforço singular. Em decorrência, elas historicamente ansiaram dispor dos serviços de 

empregadas domésticas como símbolo do apagamento do trabalho manual e prova do 

horror à submissão.  

    Tal qual uma síntese, a fragilidade tornou-se o elemento forjador de suas elaborações 

sobre a vida, carentes de afirmar a todo custo traços diferenciais em torno de suas 

existências. Estes sujeitos socialmente inexpressivos modularam-se, assim, enquanto uma 

                                                           
17 Chaguri; Cavalcante; Nicolau Netto; 2019.  
18 Como afirma Skidmore (1982; p.25-6), se do ponto de vista do movimento de 30, “a revolução pode ter 
parecido apenas mais um capítulo na história das lutas entre as elites em lenta transformação [...]” havia 
dois fatores que as distinguiam dos acontecimentos anteriores. Em primeiro lugar, ela pôs fim às 
estruturas políticas republicanas inauguradas em 1890. Em segundo, ela foi sintoma da “magnitude desse 
descontentamento com o sistema vigente [...]”. Neste caldo sócio-cultural, se criaram nossos tipos 
médios.  
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visão de mundo específica. Como se arranjaram e por quais formas adentraram à 

república? Quais os sentidos das mudanças sociais para este tipo?  

    Em Mudanças Sociais no Brasil19, livro onde Florestan Fernandes compila ensaios 

escritos entre 1946 e 1959, as questões anímicas do texto introdutório cotejam a mudança 

social. As inquietações capitais do autor eram os porquês dos sociólogos voltarem-se com 

frequência a este processo, suas características numa sociedade como a brasileira e as 

razões do controle deste movimento ser tão importante para nossas elites. Para esboçar 

respostas, Florestan a encara enquanto o “estado normal” de qualquer sociedade, em razão 

de seu “estado de equilíbrio” ser apenas um recurso heurístico e interpretativo do 

observador. Assim, ela é “um estado concreto em que [a sociedade] se revela em 

funcionamento e, portanto, sob algumas combinações de tensões estáticas e de mudanças 

sociais”20, em ritmos flutuantes no tempo e no espaço. A análise sociológica destes 

processos teriam de comportar, então, um duplo esforço- descritivo e interpretativo para 

a compreensão de suas dimensões sociais. A noção mais abrangente da mudança 

aplicaria-se às alterações do sistema social podendo ser uma transformação “progressiva 

ou regressiva, e o que é essencial em nossa apreciação de sua qualidade é que depende a 

caracterização do desenvolvimento social. Este se manifesta sempre que determinado 

sistema social sofra modificações relevantes para a realização do tipo social que lhe seja 

inerente ou para o qual tenda de forma irreversível.”21 Os sentidos atribuídos aos 

processos de transformação pelos estratos sociais são, portanto, fundamentais para o 

entendimento dos rumos que as disputas tomam pela história. O conceito de 

“desenvolvimento social” acrescentaria à esta noção historicidade, pois “ele traduz 

literalmente a forma histórica pela qual [os sujeitos] lutam, socialmente, pelo destino do 

mundo em que vivem [...].”22 

    No caso brasileiro, como aponta o sociólogo, as direções dos processos foram tomados 

de assalto pelos membros das posições de mando da sociedade- herdeiros do escravismo 

e uma burguesia ainda em formação. Este controle se deu de forma “rígida, monolítica e 

autocrática”, a fim de controlar os excedentes de poder, na neutralização das pressões 

externas e das reivindicações de camadas menos abastadas. As mudanças sociais 

                                                           
19 Fernandes, Florestan. Mudanças Sociais no Brasil; São Paulo; Global; 2008. 
20 Ibid; p.32. 
21 Ibid; p.290. 
22 Ibid; 308. 
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tenderam historicamente, então, a beneficiar “pequenos grupos de agentes humanos”.23 

O problema sociológico deste trabalho está baseado em certa torção do argumento de 

Fernandes: como os tipos médios, pessoas do limbo social, lograram tomar parte destas 

“revoluções sociais”? A hipótese de nossos argumentos é que os sentidos da 

transformação para estes agentes foram instáveis, frouxos e diversos. Todavia, elaborar 

os significados destes processos passou fundamentalmente pela negociação violenta das 

diferenças em torno de gênero, raça e classe. Nossos tipos médios, então, constituíram-se 

ao passo de suporem poder caracterizar toda uma sociedade, construindo uma “identidade 

conservadora” referida a um “passado fantasmagórico, um momento histórico idílico 

imaginado.”24 

    A escolha de Rio Claro como território de reflexão justifica-se por ser um interessante 

complemento às análises que confinam o poder aos domínios de parcos proprietário de 

terras paulistas, cariocas e mineiras na Primeira República. A cidade foi uma das poucas 

do Oeste Paulista, entre o período abraçado por esta pesquisa, a ter possibilitado o 

alargamento das bases sociais da política institucional desde as últimas duas décadas do 

XIX. Ainda assim, isso não significa o afastamento definitivo de grupos tradicionais desta 

instância. Antes, fundou-se uma original correlação de forças entres novos atores e 

oligarquias, estendida pela década de 1930 sob o governo centralizador de formação 

nacional de Getúlio Vargas. “O após [primeira] guerra provoca uma transformação em 

vários níveis: intensifica-se a industrialização da economia; novas camadas urbanas se 

incorporam à luta social e política; a legitimade do sistema político é colocada em questão 

[...] e uma mutação ideológica se opera entre as elites intelectuais”.25 Assim, a querela 

não é passível de ser encerrada pela acertada observação do “coronelismo”, tal qual 

descrito por Vitor Nunes Leal: 

como resultado da superposição de formas desenvolvidas do 

regime representativo a uma estrutura econômica e social 

inadequada. Não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, 

cuja hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa história 

colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do poder 

privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os resíduos 

                                                           
23 Ibid; p.48. 
24 Haider, Asad; Armadilha da identidade: raça e classe nos dias atuais; São Paulo; Veneta; 2019; p.48. Esta 
identidade como argumenta Haider é também uma “parte integral da ideologia dominante”, e isto 
também vale para nosso objeto. (ibid; p.68) 
25 Trindade, Hélgio; Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30; Porto Alegre; Difusão Européia 
do Livro; 1974; p.9. 
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do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido 

coexistir com um regime político de extensa base representativa.  

    Por isso mesmo, o “coronelismo” é sobretudo um 

compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente infuência social dos 

chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Não é 

possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa 

estrutura agrária, que fornece a base de sustentação das 

manifestações de poder privado ainda tão visíveis no interior do 

Brasil.26 

 

    Cabe recuperarmos os significados conferidos pelos tipos médios aos 

encaminhamentos da mudança social em suas mais variadas dimensões e acidentes dentro 

de um momento histórico de intensa luta social. Para arranjá-los, observamos as maneiras 

pelas quais os processos de racialização foram experimentados por sujeitos ordinários da 

cidade de Rio Claro através de clubes sociais de brancura frequentados entre os anos de 

1879 e 1940. Explorando as atividades associativas do início da(s) República(s), 

analisaremos a ideologia racial que permitiu sujeitos frequentarem clubes designados 

como exclusivos de brancos em uma sociedade marcadamente híbrida. Deste modo, 

partiremos da abstração para recuperarmos o concreto.  

    Dois pontos merecem atenção para referenciais, nem sempre explícitos, mobilizados 

nesta dissertação. Não farei apelo às experiências destas sociedades como “prova 

incontestável e ponto de explicação originário”27 de nossos argumentos, isso sem dúvida 

enfraqueceria o impulso crítico do exercício sociológico realizado nas páginas seguintes. 

Correríamos também o risco de tomá-las como momento de partida e tipo conclusivo da 

análise, naturalizando processos mais profundos. Tornar aparente as experiências de 

grupos- e os marcadores raciais-, sem dúvida, concorre para a exposição de mecanismos 

de opressão e distinção, mas não revela “a sua lógica ou seus funcionamentos internos; 

sabemos que a diferença existe, mas não a entendemos como constituída em relação 

mútua.”28 Nos esforçaremos para compreender pelos meandros processos múltiplos e 

complexos, historiciziando formas de produção da diferença entre sujeitos sem sinais 

óbvios de distinção. 

                                                           
26 Leal, Vitor Nunes; Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil; São 
Paulo; Companhia das Letras; 2012. 
27 Scott, Joan W; A invisibilidade da experiência; Proj. História; n.16; fevereiro de 1998. 
28 Ibid; p.304 
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    Mantendo-nos atento também para os limites históricos e culturais do período, 

tomamos estes marcadores enquanto possibilidades combinatórias das categorias de raça, 

classe e gênero, mobilizadas no tempo e no espaço. Assim, as diferenças deverão ser 

compreendidas sobretudo como experiências históricas da vida cotidiana de pessoas de 

carne, sangue e osso; práticas de atribuição de sentidos, simbólicos e narrativos; uma luta 

sobre condições materiais de existência e de seus significados.29 São as experiências 

diárias, pois, formadoras de sujeitos. Elas são relações sociais com “sistematicidade 

através das contingências”, sendo entendidas como “trajetórias históricas e 

contemporâneas das circunstâncias materiais e práticas culturais que produzem as 

condições para a construção das identidades de grupo.”30 Logo, raça poderá ser lida nesta 

dissertação como amálgama social formado junto à categorias de gênero, classe e 

nacionalidade, enquanto “um movimento transformador de configurações relacionais”31. 

Produto e produtora das condições materiais de vida destas pessoas. 

    Exploraremos as maneiras pelas quais sujeitos médios brancos das posições sociais 

intermediárias- marcadas pela precariedade- forjaram socialmente suas insígnias de 

integração social através da racialização de suas vivências no início da República. Isto é, 

da construção relacional do ser branco e não ser negro na experiência republicana dos 

anos primeiros. Esta tentativa manterá sempre no horizonte o fato de ser o “racismo um 

companheiro da liberdade”32, logo, um problema histórico e social apresentado 

fundamentalmente em situações cotidianas de esgarçamento das estratégias de 

dominação. Portanto, em diálogos e conflitos com os processos mediados pela moderna 

ideia de raça, aparecerão neste trabalho práticas e narrativas racistas que impuseram como 

crença a concessão de “privilégios sociais, econômicos e políticos aos que se supõem 

racialmente superiores.”33 A intenção deste trabalho é perceber os modos pelos quais a 

categoria de raça- construção ideológica e, sobretudo, produto histórico- se articulou ao 

desmonte do escravismo em Rio Claro pela perspectiva branca mediana em busca de 

prestígio e integração à nação. Como pessoas no limbo social, espremidas pelos de baixo 

                                                           
29 Brah, Avtar; Diferença, diversidade, diferenciação; cadernos pagu (26), janeiro-junho de 2006: pp.329-
376. 
30 Ibid; p. 362-3 
31 Ibid. 
32 Lara, Silvia H. Fragmentos Setecentistas;  Escravidão, cultura e poder na América Portuguesa. São Paulo; 
Companhia das Letras; 2007; 282. 
33 Reginaldo, Lucilene; Racismo e naturalização das desigualdades: uma perspectiva histórica; in 
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/direitos-humanos/racismo-e-naturalizacao-das-
desigualdades-uma-perspectiva-historica; Acessado em 21 de Agosto de 2019. 
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e acanhadas pelos de cima, forjaram sua cidadania entre os pavores da anarquia, da 

liberdade e da exclusão da vida nacional? 

    Pelas próximas páginas, racializar será compreendido como a colocação da “ideia de 

raça em ação”, ou seja, da diferenciação a partir de concepções de raça”34 elaborada 

temporal e espacialmente, de maneiras explícitas ou dissimuladas. No mais, os processos 

de racialização serão tomados como maneiras de interpelar a realidade social através dos 

movimentos das diferenças. Isto é, do “fazer existir a questão racial, ou seja, uma certa 

maneira de descrever o mundo social e de formular problemas no espaço público.”35 Eles 

“têm como objetivo marcar [...] grupos de populações, fixar o mais possível os limites 

nos quais podem circular [...] em suma, conduzir a circulação num sentido que afaste 

quaisquer ameaças e garanta a segurança geral.”36 

    A modernidade mobilizou uma “economia distinta de pertencimento” na mediação de 

problemas das ordens do capital, tal qual a industrialização e a democracia, através da 

“elaboração e consolidação do pensamento sistemático de raça.”37 A emergência deste 

paradigma apontou formas originais de diferenciação e divisão social, transformando as 

próprias maneiras pelas quais a ideia era compreendida e praticada. Raça emergiu, deste 

modo, como um “produto social específico, o resultado de processos históricos que 

podem ser mapeados em detalhe.” A partir deste momento, passou a catalisar regimes 

distintos de verdades, alicerces do repertório do discurso “raciológico”.38 A 

particularidade deste período seria a ascensão de novos códigos politicos reconhecidos 

em seu compromisso com os impulsos formadores, “tecendo uma força mortífera e 

exclusivista em suas brilhantes promessas universais.”39  Também não é suficiente 

afirmarmos esta ideia possuir essência alguma ou ser apenas “um adorno móvel de um 

processo de poder eterno.”40 É ainda uma maneira de “estabelecer e de afirmar força” 

através de sua capacidade de “produção imparável de objectos esquizofrénicos.”41 Assim, 

                                                           
34 Albuquerque, Wlamyra; “A vala comum da ‘raça emancipada’”: abolição e racialização no Brasil, breve 
comentário; in: História Social, n. 19, segundo semestre de 2010 
35 Fassin, Didier; Nem raça, nem racismo. O que racializar significa?; in: (orgs) Machado, Maria Helena P.T., 
Schwarcz, Lilia M.; Emancipação, Inclusão e Exclusão: Desafios do Passado e do Presente; São Paulo; 
Editora da Universidade de São Paulo; 2018. 
36 Mbembe, Achille; Crítica da Razão Negra;Portugal; Antígona; 2014; p.71. 
37 Gilroy, Paul; Modernidade e Infra-humanidade in Entre Campos: nações, culturas e fascínio da raça; São 
Paulo; Annablume; 2007. 
38 Ibid; p.81 
39 Ibid; p.86 
40 Mbembe; 2014; p.65. 
41 Ibid; p.65. 
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permite identificar e definir membros de determinadas populações através do 

reconhecimento de traços diferenciais, aleátorios, diversos e arbitrários. Deste ponto de 

vista, ela pôde muito bem funcionar como um “dispositivo de segurança.”42 

    No Brasil, as relações sociais passaram a ser racializadas a contar dos últimos suspiros 

da instuição escravista patriarcal. Não afirmamos, com isso, a inauguração de nova 

categoria de hierarquização. No entanto, outros sentidos passaram a ser atribuídos à ela a 

partir dos momentos terminais do século XIX, assinalando articulações originais da 

diferença racial no país. Esta noção se mostrou “influência vital” para o “processo 

civilizatório” brasileiro, através de teorias científicas que inundaram, progressivamente, 

a academia e o cotidiano de pessoas, através de jornais e periódicos.43 Tal ideário regulara 

estéticas do cotidiano, através do controle de corpos e comportamentos.44 Então, 

pergunta-se: como os processos de racialização se assentaram na vida concreta destes 

tipos brancos médios? Como os modelos raciais modularam e foram modulados pelos 

sujeitos das posições sociais intermediárias nos períodos de mudança social? 

   Analisaremos as experiências associativas de sociedades de lazer brancas da cidade de 

Rio Claro: Philarmônica Rio Clarense (1879), Grêmio Recreativo dos Empregados 

da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (1896) e do Grupo Gymnástio Rio 

Clarense (1919).45 A escolha do objeto se mostra provocadora para este estudo por 

algumas razões. A primeira delas é por ser o associativismo republicano uma parte das 

movimentações sociais em um período de itensa transformação. Isto é, estes clubes 

permitem apreender estratégias de mobilização em um contexto de mudança, onde 

                                                           
42 Ibid; p.71. 
43 Schwarcz, Lilia M.; Retrato em Branco e Negro: jornais, escravos e cidadão em São Paulo no final do 
século XIX; São Paulo; Companhia das Letras; 2001. 
44 Gilroy; 2007. 
45 A análise deste trabalho tem como interlocutor principal o estudo dos clubes negros da cidade de Rio 
Claro que realizei nos anos de graduação (2014-2017) e no mesmo período de feitura desta dissertação 
(2018-2019). Esta outra face de uma “mesma” pesquisa foi desenvolvida em compasso às investigações 
do mestrado e manteve-se vinculada também ao projetado temático financiado pela Fapesp “As Cores da 
Cidadania: os clubes negros do Estado de São Paulo (1897-1952)”, processo de número 17/06218-9.  
A princípio, os clubes negros Sociedade Beneficente José do Patrocínio (1948) e Tamoio Futebol Clube 
(1952) eram, junto dos clubes brancos, objetos centrais desta pesquisa. No entanto, em arguição realizada 
pela banca de qualificação deste texto- a quem novamente agradeço pelas discussões- foi sugerido que 
me concentrasse nos estudos sobre a racialização de sujeitos brancos no pós-abolição, tema ainda pouco 
discutido pelas ciências sociais e humanas. Ou dito de outra maneira, no estudo sobre a formação social 
da branquitude em Rio Claro- nossa hipótese de partida apresentada ainda no processo seletivo.  Assim, 
por mais que os clubes negros e seus associados não apareçam nominalmente no corpo deste texto, eles 
estão presentes em cada reflexão realizada; foi a partir de suas experiências que pude construir os 
argumentos que serão expostos pelas próximas páginas.  



26 
 

sujeitos organizam-se ao redor de culturas comerciais, racializando práticas e pessoas, na 

atribuição de novos sentidos às formas de socialização. Segundo, e em decorrência da 

definição anterior, estas associações se encontraram encravadas na zona fronteiriça entre 

o espaço privado- alicerçado em tempos distantes de 1889- e o espaço público republicano 

em formação; entres os processos de filiação e afiliação. Por fim, permitem observar uma 

elaboração particular da ideia de raça em busca de um lugar ao corpo social republicano. 

    Porém, alargaremos as concepções organicistas recorrentemente incorporadas aos 

estudos sobre associativismos que tomam os membros de uma associação através de suas 

supostas homogeneidades. Em nosso trabalho, estes clubes serão observados enquanto 

congregações de especificidades. Isto é, de espaços onde acordos coletivos mínimos 

duráveis entre sujeitos de origens distintas são organizados no intuito de criarem 

repertórios- comuns ou dispares- de signos e significantes. Por não serem comunidades 

“evidentes, funcionais [...] e tão poderosamente integradoras”, atentaremos ao “jogo das 

estratégias individuais e familiares, e de suas interações, [onde] as identidades 

profissionais e suas traduções institucionais, longe de serem estabelecidas de forma 

definitiva, são objeto de um constante trabalho de elaboração e de redefinição.”46 Por não 

serem puramente instrumentais, essas estratégias são socializadas “na medida em que são 

inseparáveis de representações do espaço relacional urbano, dos recursos que ele oferece 

e das limitações que impõe, a partir das quais os atores sociais se orientam e fazem suas 

escolhas.”47 

    Neste trabalho serão apresentados dados recolhidos através de livros atas de reuniões 

da diretoria e assembleias gerais destes clubes, fichas de associados, documentos sob 

posse de membros das Sociedades, além de entrevistas realizadas com fundadores ou 

parentes próximos a eles. Álbuns de famílias serão abertos, reuniões e bailes revisitados, 

além de cenas inusitadas de tiroteios e disputas que compõem este texto. Mapearemos 

trajetórias de associados, suas origens sociais e ocupações, os “fins principais destas 

sociedades”, suas práticas, regras e normativas. O compilado das informações trarão o 

panorama geral da inserção de Rio Claro no circuito de ideias e sujeitos do Oeste Paulista, 

bem como o destes tipos pela cidade. Intentaremos iluminar os sentidos dados por eles à 

participação na cidadania nascente no modelo republicano brasileiro do sudeste, mais 

                                                           
46 Revel, Jacques; Jogos de Escala: a experiência da microanálise; Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas, 1998; p.25  
47 Ibid. 



27 
 

especificamente no estado de São Paulo. Também compreenderemos as principais formas 

de reconhecimento entre os pares para forjar suas próprias identidades e como se 

representaram, representando dialeticamente o outro. 

   Nas páginas introdutórias são apresentados os preâmbulos da mudança social 

abolicionista na cidade de Rio Claro. O primeiro capítulo, por sua vez, trará as definições 

sobre estes tipos, as características materiais de suas existências e as estratégias 

mobilizadas para os encaminhamentos da republicanização. Apresentar-se-á também as 

maneiras pelas quais a questão racial foi experimentada a partir do gênero e da classe dos 

frequentadores da Philarmônica para a modulação das principais características dos 

sujeitos analisados nesta dissertação. Daremos atenção aos sentidos atribuídos ao trabalho 

doméstico remunerado e não remunerado para os associados a partir das mulheres médias 

dentro dos salões da sociedade. Em seguida, observar-se-á como estes elementos se 

situaram em relação a outros membros da hierarquia social, principalmente pelo convívio 

nas atividades do Grêmio Recreativo. Nossa hipótese é de ser a afirmação violenta da 

diferença e exclusão de seu portador fundamentais para estas pessoas arranjarem-se 

precariamente no mundo. No centro do capítulo, estará o debate de Stuart Hall e Homi 

Bhabha a respeito da criação de um repertório de esteriotipias, elemento caro às 

fabulações de mundos forjadas por estas pessoas.  Por fim, como continuidade das 

práticas brutais destes sujeitos médios no Grupo Gymnástico, encontramos documentos 

que indicam a influência eugênica e fascista nesta sociedade a partir da educação dos 

corpos pelas práticas de ginástica. Caracterizar-se-á neste momento o “radicalismo” das 

posições sociais intermediárias. 

     Os capítulos estão articulados pelas trajetórias de sujeitos e suas narrativas de mundo 

no período, entremeados por imagens dos clubes e de seus associados. Como introdução 

à cada um deles, será apresentado um acontecimento destas sociedades que nos servirá 

de mote para desenvolvermos as ideias centrais de cada seção. Indiretamente, passagens 

por pontos importantes do chamado “pensamento social brasileiro” serão feitas. 

Fascismos, integralismos, republicanismos percorrerão as páginas deste trabalho, 

compondo o movimento contínuo de gentes e ideais em busca de pertencimento nacional. 

De tudo, esperamos mostrar a articulação das diferenças por parcela dos sujeitos das 

posições intermediárias ser a maneira pela qual estes tipos médios encaminharam os 

processos de mudança social. Concorrendo- no caso do período estudado- para colocação 
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das bases sociais da frágil e violenta branquitude brasileira mediana que vigoram em 

novos trajes até os dias correntes. 
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Capítulo 1: Prenúncios da mudança social. 

1.1. A decadência do açúcar e a “Sociedade do Bem Comum” em Rio Claro: sinais 

indiciários. 

    O ano de 1832 registrou o prólogo dos esforços de homens de terras em engendrar uma 

sociedade protetora dos interesses urbanos de São João Batista do Rio Claro, freguesia 

entranhada na boca do sertão paulista. Aos sinais indiciários de esgotamento da produção 

açucareira local e da “impassibilidade dos chefes de Constituição”48, o padre Delfino e 

alguns proprietários de engenho associaram-se em socorro de suas causas. Foram eles: 

Antônio Paes de Barros, natural de São Paulo, herdeiro de mineradores, irmão do futuro 

barão de Itu e deputado da província entre 1830 e 1841. Capitão Manoel Paes D’Arruda, 

nascido em Itu, doador de 400 braças de terras destinadas à construção da igreja Matriz 

de Rio Claro, capitão das ordenanças da Vila de Constituição. O capitão mor das milícias 

desta em 1824 e primeiro juiz de paz de São João Batista do Rio Claro, Estevam Cardoso 

de Negreiros. Joaquim José de Andrade. O senador Nicolau Vergueiro, português 

desembarcado no Brasil aos 25 anos, comprador de uma sesmaria de duas léguas em 

Constituição para fundar o Engenho do Limoeiro em 1807.49 Homens de prestígio 

regional que trataram de firmar a “Sociedade do Bem Comum”.  

Por volta de 1830, com uma população total de 2.000 habitantes, 

o entorno da primeira Igreja - construída de pau-a-pique -já havia 

servido como imã receptor de uma série de atividades comerciais, 

além de casas. Ao administrar as terras doadas por Paes de 

Arruda como patrimônio da igreja, a sociedade loteou o terreno 

à sua volta destinando sua renda à construção da igreja, dessa 

forma, também delimitando onde seria o centro da futura 

cidade50. 

 

    Correligionários do Partido Conservador brasileiro- emblema à época da burocracia 

imperial e reduto político de frações proprietárias de terras e cativos-, os patriarcas do 

Bem Comum se ocuparam de ordenar a recente área urbana da freguesia. As ruelas e vias 

públicas planejadas pelos Inspetores de Caminhos51 perfilharam o modelo da 

                                                           
48 Almanak de S. João do Rio-Claro para 1873. Org. por Thomaz Carlos de Molina e pub. Por José Maria 
Lisboa. Ed. Facsimílar. São Paulo: lmprensa Oficial. Arquivo do Estado, 1981, pp. 50-55. Apud Santos; Rio 
Claro: uma cidade em transformação- 1850-1906; Dissertação de Mestrado- Universidade Estadual de 
Campinas; 2000.  Constituição, a qual Rio Claro manteve-se vinculada até meados do século XIX, era o 
nome da atual cidade de Piracicaba. 
49 Santos; p.14; 2000. 
50 Ibid. 
51 Bilac, Maria Beatriz Bianchini Bilac; As Elites Políticas de Rio Claro: Recrutamento e Trajetória; Campinas; 
Piracicaba; Editora da Unicamp; Editora da Unimep; 2001; p. 44. “A função desse cargo era promover a 
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ortogonalidade de suas quadras. Isto é, tal qual um jogo de xadrez, ruas e avenidas se 

toparam perpendicularmente inventando pontos exatos no espaço. Seduzidos pelo arranjo 

espacial das avizinhadas Limeira e Constituição, a explicação mais convincente para a 

adoção desta prática está na tendência herdada das diretrizes de Marquês de Pombal “para 

a planificação de vilas e cidades na segunda metade do século XVIII”.52  

    As primeiras mudas de café que romperam as terras de São João Batista do Rio Claro 

nos anos de 1840 trataram de avivar não só a paisagem rural, mas fundamentalmente um 

incipiente cenário urbano de casas plantadas em cidade meio campestre. As imemoriais 

casas-grandes dos engenhos de açúcar do Morro Azul e do Pinhal, nas vizinhanças da 

freguesia, mantinham-se de pé mesmo quando assoalhos levantados e as telhas do 

avarandado em pandarecos denunciavam o contrário. As paredes de taipa cobertas com 

demão de cal não mais ostentavam os austeros retratos dos antigos patriarcas açucareiros 

daqueles engenhos. Havia sido retirado da sala de visitas- onde sinhá e senhor recebiam 

gentes das maiores prosápias da região- o último aparador colonial de jacarandá 

destinado a acomodar as imagens de santos, aos quais as famílias se agarraram ao longo 

de tanto tempo. Nossa Senhora do Amparo e Nossa Senhora da Luz, acompanhantes das 

gestações dos herdeiros dos canaviais, Santo Expedito, reduto das preces das causas 

impossíveis dos endividados senhores rurais e Santo Antônio, mergulhado pelos pés 

dentro de copos d’água com a esperança de consumar a linha sucessória, foram 

despejados daquele espaço.  

    O alpendre destelhado da janela principal não mais protegia o olhar interminável do 

senhor em suas terras e senzalas, cada vez mais desassossegadas pelas movimentações 

cativas e pela crise em que o sistema se via jogado. Nem mesmo a recente transferência 

de capitais oriundos de Itu e Campinas, locais de origem destes senhores de engenho, 

deu nó à crise. Vinhos da mesma pipa, fazendeiros passaram a campear tanto quanto à 

sua própria mão-de-obra. O cuidado e queima de solo deixaram de ser exclusividade de 

pretos, sendo feitas em mangas de linho molhadas de suor e o paletó dependurado do 

lado de dentro, na solitária cadeira de balanço. Desabrigados, os senhores de engenho da 

freguesia de São João Batista e suas famílias consanguíneas foram impelidos a se lançar 

                                                           
abertura de estradas, construção de pontes e outros melhoramentos que facilitassem a comunicação 
entre diferentes localidades, delineando as primeiras configurações para a organização espacial do 
município e respondendo aos interesses da ocupação de terras”. Os membros da Sociedade do Bem 
Comum, exceto o padre Delfino, eram Inspetores de Caminhos. 
52 Santos; p. 18; 2000.  
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em um mundo que, menos afeito às suas práticas de engenhos, teria de ser domesticado. 

Os caminhos de terra batida e poeira que ligavam as propriedades rurais às novidades da 

freguesia e às novas formas de lavoura se insinuavam enquanto um grande perigo às 

famílias dos engenhos do município.  

1.2  Tempos de café e da consolidação urbana rio clarense. 

 

    Parte dos senhores do açúcar abriu mão de suas propriedades, encarando a realidade 

em núcleos urbanos ou se malparando pelo baronato do café em meados da década 

seguinte à criação da “Sociedade”. Assim passou com o senador Nicolau Vergueiro, 

Antônio Paes de Barros e Estevam Cardoso de Negreiros. Nos anos de 1840, a planta 

democrática já era responsável por 40% das exportações brasileiras.53 Somente na década 

seguinte, contudo, seu preço se manteria estável a ponto de viabilizar uma expansão a 

Oeste. As justificativas econômicas provocam menos que a hipótese a ser lançada. O 

processo de contemporização dos cultivos esteve menos implicado ao acaso convertido 

economicamente em possibilidades de se plantar mudas de café no lugar de canaviais. 

Antes, ligou-se às contingências históricas das invariáveis tensões entre uma fração 

proprietária em desagregação e um setor mais “progressista” florescente às suas custas. 

As demandas apresentadas sob circunstâncias específicas esbarravam também em um 

cenário onde sujeitos livres e cativos ansiosos por liberdade se encontravam não 

casuisticamente nas trincheiras da cidade em formação ou nos caminhos entre a 

propriedade rural e o incipiente núcleo urbano. Uma miríade de tipos e grupos 

tensionaram as direções do processo social, negociando ambições em uma conjuntura 

conturbada.  

     É sociologicamente instigante as bases para a conformação urbana de São João Batista 

do Rio Claro terem sido arregimentadas junto às primeiras ações da SBC, orientadas 

fundamentalmente pelo esforço pessoal de meia dúzia de sujeitos representantes de 

interesses rurais. A cidadela se instituiu sob os mesmos padrões regentes da “Sociedade” 

quando de sua fundação. Ruas e avenidas abertas por entre matagais; praças e largos 

germinavam do chão de terra batida com impressionante rapidez. Um dos mais 

importantes, o da Matriz, acolheu à primeira igreja de São João Batista do Rio Claro. Nela 

Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora da Luz, Santo Expedito e Santo Antônio se 

                                                           
53 Santos; 2000; p.22 
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reacomodaram e passaram a vigiar do alto o Menino Jesus pelas missas dos domingos 

junto do povaréu aglomerado ao lado de fora dos louvores.  

    Às proximidades do santuário, ergueram-se os primeiros casebres, ainda simples e 

muito precários. Levantados de pau-a-pique ou com madeira de pouca qualidade, 

contavam com fossas e poços nos quintais, nos quais galinhas, leitões e uma pequena 

horta eram mantidas pelos seus donos. Pelas ruas sozinhas e compridas, quase ou nada 

calçadas, entupidas pelo mato, os transeuntes ora eram amofinados pela poeira que 

emporcalhava as barras das calças nos dias secos, ora pelas grandes poças d’água capazes 

de atolar os pés em dias chuvosos. Um dos poucos sobradinhos à época era de Antônio 

Gonçalves de Amorim. Um português bem estabelecido com seu pequeno armazém no 

Largo da Matriz, reduto das vendinhas, onde lojas de secos e molhados e modestas lojas 

começavam a prosperar no povoado.54 

    O declínio da produção açucareira atravessado pelo vertiginoso crescimento do café, a 

partir da década de 1850, teve de lidar com os ânimos em polvorosa. O eminente ocaso 

dos engenhos de açúcar, junto das crises do tráfico de cativos, deslocou as tratativas para 

um terreno ainda mais movediço que os mercados da produção agrícola: o espaço urbano. 

Retirando-se para as áreas citadinas de Rio Claro, a sociabilidade patriarcal se viu 

desafiada por uma conformação peculiar em termos. Uma nova experiência histórica do 

entrelaçamento entre a “modernidade” e as formas coloniais de produção. Famílias 

proprietárias de origens mais diversas que, ao apostarem na produção cafeeira em Rio 

Claro sob bases latifundiárias escravistas, também deslocaram parte de suas atividades 

cotidianas para o núcleo urbano. Estes sujeitos combinaram formas originais de negócios 

ao prestígio rural de patriarca, como a subvenção do processo imigratório, a especulação 

imobiliária e de capitais, a construção de empreendimentos urbanos, além do estímulo à 

cultura bacharelesca. Afora equilibrarem estratégias de controle e reprodução de capitais, 

tornou-se imperativo enxotar o tormento da desordem pública ameaçadora de certas 

políticas de domínio. 

    Nicolau Vergueiro, português de propriedades em Rio Claro, e na vizinha Limeira, 

tornou-se uma dessas figuras. Ar patriarcal deslocado, um passo às plantações e meio à 

burguesia agrária, fundou a Vergueiro & Cia para administrar seus inúmeros negócios. 

Explorando a produção açucareira às últimas instâncias, ao cabo de 1840 passou a 

                                                           
54 Santos; 2000. 
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financiar a empreitada sistemática de famílias imigrantes nas Fazendas de Ibicaba e 

Angélica, esta homônima de sua amada, tomada pelo London Bank por inadimplência. O 

português também endireitava a vida traficando cativos, quando da compra de três navios 

destinara “dois deles ao tráfico negreiro e o terceiro para a busca de portugueses 

engajados.”55 Nos idos de 1847, por exemplo, Vergueiro apinhava em suas lavouras de 

café uma massa de 300 cativos, 64 famílias alemãs, 80 portuguesas, além 149 suíços. 

Findas as primeiras décadas deste explosivo empreendimento, as contingências já não 

mais podiam ser as mesmas. Rio Claro apresentava-se como uma das últimas fronteiras 

lucrativas para cultivo de café do Oeste Paulista e sua produção ainda encorajava 

investimentos. Contudo, a presença de escravizados desassossegados, imigrantes recém-

chegados já descontentes e patriarcas vacilantes sobrevivendo no extremo de seus 

domínios atribulava um cenário de relativa prosperidade econômica e equilíbrio social 

nenhum. 

    Ibicaba dispôs, em 1854, de 671 imigrantes, dos quais 364 alemães, 229 compatriotas 

de Vergueiro, 80 suíços e franceses, junto a 12 nacionais. No mesmo ano, 222 pessoas 

abandonaram as lavouras e outras 29 morreram, sendo substituídas prontamente pela 

contratação de mais 57 novas famílias. Das parentelas que deixaram os serviços, 11 delas 

se deslocaram para as áreas urbanas, granjeando um certo conjunto de propriedades; 4 

compraram lotes de terras próximas ao centro, outra estabeleceu-se com uma oficina de 

carroças, 2 foram para a colônia de Benedito de Camargo, outras 2 para a de Elias 

Pacheco, líder do Partido Liberal da cidade, e as restantes para a do Padre Manoel. As 

estratégias de debandada dos serviços de lavoura, seja por parte dos imigrantes quanto de 

escravizados, continuou nos tempos seguintes por inúmeras razões não exploradas aqui. 

Entretanto conduziram ao malogro dessa experiência para parte considerável de 

proprietários.  

    As fugas, confrontos, questionamentos e homicídios se tornaram elementos caros aos 

repertórios estratégicos de cativos e imigrantes das fazendas do senador Vergueiro ao 

articularem experiências de liberdade e igualdade.  

1.3. Celeumas de liberdade. 

    “Parece-me bem mais razoável supor que, na vigência da escravidão, as expectativas 

de liberdade, que se abriam aos nascidos livres despossuídos e ao sonho de liberdade dos 

                                                           
55 Santos; 2000; p. 28 
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escravizados, foram culturalmente construídos no interior da sociedade escravista e 

estiveram a ela integradas"56. Vividas cotidianamente por livres pobres, cativos (as) ou 

recém-chegados ao país, estas expectativas se modularam socialmente por códigos de 

uma sociedade que falhava ao tentar se estruturar em torno de rígidos consensos. Aos 

poucos, práticas de controle social estrangularam-se quando almejaram confinar a 

liberdade ao mundo dos brancos e a escravidão ao dos negros. Neste ínterim, a segunda 

metade do período oitocentista marcou uma profunda alteração neste repertório de 

dominação. 

    Ao afastar as definições de escravidão e liberdade dos contornos de atemporalidade, 

desvencilhamo-nos de uma série de análises sociológicas que obliteraram, ou omitiram, 

mobilizações para se “conseguir um mínimo de vida social, tanto entre escravos quanto 

na díade escravizadores-escravizados”.57 Distancia-se também do esboço de uma 

dominação patriarcal “não ambígua e invariável”, alheia às articulações com um sem 

número de relações sociais historicamente contextualizadas.58 Muitos dos cativos de Rio 

Claro, por exemplo, organizaram-se em torno de grupos festivos ou de apoio mútuo, 

elaborando sentidos e práticas de liberdade, como sugere a imagem abaixo. 

 

Imagem: Grupo de congada dos cativos de Visconde do Rio Claro, final do século XIX. Fonte: Arquivo 
Histórico Municipal de Rio Claro. 

                                                           
56 Mattos, Hebe; Das Cores do Silêncio: Os significados da Liberdade no Sudeste Escravista- Brasil, século 
XIX; Campinas; Editora da Unicamp; 2013; p. 47. 
57 Cooper; Holt; Scott; 2005. 
58 Brah; 2006. 
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    O desfecho do século, fundamentalmente a partir dos anos 1870, colocou na pauta 

política nacional a necessidade de rediscussão das estratégias de domínio sobres 

determinados grupos sociais, dentre eles escravizados e trabalhadores livres pobres. A 

elaboração de infindáveis sentidos de liberdade por estes sujeitos se mostrava 

correntemente presente na sociedade rio clarense. Chalhoub sugere serem cruciais estas 

questões “porque, ao contrário do que imaginam os “militantes acadêmicos”, nem todos 

os senhores eram hipócritas deslavados, e nem os escravos jamais passaram pelo estágio 

de pré-rebeldia primitiva.”59 Parte importante das análises sobre a história social do 

trabalho, por exemplo, deixaram de lado a figura do trabalhador escravizado. Milhares de 

pessoas que “durante séculos, tocaram à produção e geraram riqueza no Brasil ficam 

ocultos, [e] desaparecem num piscar de olhos. A oposição irreconciliável entre escravidão 

e liberdade cristalizou-se como um postulado quase sempre inquestionado [...]”.60  É 

injuntivo à análise sociológica, então, tomar ações de cativos, libertos e sujeitos pobres 

livres vivendo sobre si,  e seus sentidos sobre a liberdade, como questões impreteríveis 

para iluminar os processos de desarticulação dos significados sociais da instituição 

escravista para a formação de uma nova ordem social. 

 

Imagem: “O Largo de São Benedito”, Lúcia Cereda Lima, 1923. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

                                                           
59 Chalhoub, Sidney; Visões de Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte; São 
Paulo; Companhia das Letras; 2011; p.136. 
60 Lara, Silvia Hunold; Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil; São Paulo; Revista Proj. 
História, número 16; fevereiro de 1998; p.26. 
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    “O Largo de São Benedito” da artista plástica rio clarense Lúcia Cereda Lima, do ano 

modernista de 1923, é instigante para pensarmos estas questões. A obra retrata uma cena 

corriqueira na Rio Claro das últimas décadas do XIX lida pelos olhos das primeiras do 

XX. Ao canto esquerdo, homens brancos trafegando em um Ford, de cartolas aos altos 

bradando a ação policial contra sujeitos negros ao pé da figueira do Quilombo de São 

Benedito. Ao redor destas pessoas de rostos pouco nítidos, garrafas quebradas e jornais 

espalhados. A escuridão quase os engole e os poucos espaços iluminados da tela permitem 

identificar, além das chamas dos fogareiros, a brancura de determinados personagens. 

Quem seriam estes sujeitos negros representados? Quais riscos traziam à esta sociedade 

e quais ideias tensionavam? Quem eram estes homens brancos? Qual política de domínio 

se esgarçava e qual florescia neste período? O que a data de pintura do quadro nos permite 

pensar sobre o momento histórico da obra e seu momento anterior? 

    As práticas escravistas se materializaram no tempo e no espaço. Desdobrando-se 

contingencialmente, foram interpeladas por inúmeros personagens em distintas 

estratégias. O mesmo é válido para as noções de liberdade e cidadania, ideias aportadas 

nas Américas junto do empreendimento colonial. Ligadas a ele de maneira profunda, 

traços de suas formações históricas resistiram à emancipação. Há, portanto, de se 

“desconfiar da universalidade daquilo que não apenas o senso comum sugere como 

universal”, superando os riscos de atinarmos em nova formas de colonialismo. Assim, 

colocamos a afirmação de processos sociais enquanto maneiras de apreensão e explicação 

da realidade histórica.61 

    Se o argumento exposto convence, a questão urgente, por mais elementar que possa 

parecer, é tomarmos distância das ideias reificadas de escravidão, liberdade e cidadania 

postuladas por determinadas tradições sociológicas atentas aos processos da mudança 

social no Brasil. É imprescindível, teórica e politicamente, encará-las como categorias 

permanentemente abertas às elaborações sociais e históricas, preenchendo 

heterogeneamente o vazio de historicidade a que foram relegadas. Insistimos, a discussão 

sociológica precisa dar conta deste argumento. “Se não for assim”, nos provoca Rebecca 

Scott, “arriscamo-nos a recapitulações intermináveis dos argumentos “neo-

                                                           
61 Chaguri; Mariana Miggiolaro; Medeiros da Silva, Mário Augusto; Rumo ao Sul: a atualidade da periferia; 
in Chaguri, Mariana Miggiolaro; Medeiros da Silva, Mário Augusto; Rumos do Sul: periferia e pensamento 
social; São Paulo; Alameda; 2018; p. 33. 



37 
 

abolicionistas”, que reconhecem as manchas do passado europeu sem perguntar até que 

ponto as categorias do entendimento da liberdade também surgem de uma história 

complexa e dolorosa.”  

    Não é razoável, então, atinarmo-nos exclusivamente na genealogia destas ideias no 

projeto colonial. Antes, é imperativo atentarmos para suas “tensões e aberturas, assim 

como fechamentos e restrições que o conceito propõe”, tarefa não cumprida pelo método 

genealógico. Devemos estar vigilantes às contingências de rotas, caminhos e trânsitos. 

Como prosseguem Mariana Chaguri e Mário Medeiros,  

trata-se de apontar para o potencial das ideias como forças 

sociais, isto é, para o modo como diferentes ideias, repertórios e 

linguagens concorrem ativa e reflexivamente para a modulação 

do mundo social, operadas pelos sujeitos que as formulam ou que 

as absorvem, cultural e politicamente, de maneira sincrônica ou 

diacrônica, conferindo ou disputando sentidos com o contexto 

social envolvente.62 

 

    De tal modo, em fins da segunda metade do XIX, os significados da sujeição e 

liberdade eram diversos sobretudo dos de outrora. Por quase toda teia social, o contestado 

imaginário do povo e da nação foram submetidos às disputas constantes.63 Em síntese, “a 

consciência dos homens não determina sua existência; nem sua existência determina sua 

consciência. Entre a consciência humana e a existência material encontram-se mensagens 

e desenhos, padrões e valores que influenciam decisivamente esta consciência tal como 

eles a têm.”64 

    A cidade de Rio Claro da virada de séculos foi palco de batalhas em busca de 

participação e cidadania, tendo de prestar contas a sonhos e desejos dos primeiros 

comerciantes, cafeicultores, das últimas almas açucareiras do município, dos 

proprietários de secos e molhados, algodoeiros, capitalistas, bacharéis, trabalhadores etc. 

Comportava anseios e expectativas de imigrantes, cativos, homens e mulheres, livres ou 

                                                           
62 Chaguri, Mariana Miggiolaro; Medeiros da Silva, Mário Augusto; Rumos do Sul: periferia e pensamento 
social; São Paulo; Alameda; 2018; Introdução; p.9. 
63 Silvia Lara (1998; p.28) fez uma interessante síntese sobre os possíveis sentidos de liberdade. “Às vezes, 
ser livre significou viver longe da tutela e do teto senhorial ou poder ir e vir sem controle ou restrições; 
outras vezes, significou poder reconstituir laços familiares e mantê-los sem o perigo de ver um membro 
da família ser comercializado pelo senhor. Muitas vezes, a liberdade significou a possibilidade de não 
servir a mais ninguém, e, aqui, a palavra adquire dimensões econômicas, conectando-se à luta pelo acesso 
à terra: durante a escravidão e depois da abolição, muitos ex-escravos lutaram para manter condições de 
acesso à terra conquistadas durante o cativeiro. Como se pode ver, estamos bem longe de entender a 
liberdade como a possibilidade de vender “livremente” a força de trabalho em troca de um salário.” 
64 Mills, Charles W; Sociologia; (org) Fernandes, Maria Rodrigues; São Paulo; Ática; 1985; p.179. 
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não, pretos e brancos, em sua maioria remediados, reivindicando “viver sobre si”. O 

escravismo entranhado nos lares e no âmago da vida privada destas pessoas, se aguentava 

instavelmente. Ao longo das últimas décadas do Império, “revoluções” explodiam por 

todo o país. Com relativa tranquilidade, podia-se abrir fogo contra as tropas legais, 

sublevar cidadãos, desencadear a guerra civil.65 O poder em outros trajes, sob os termos 

de uma nascente segurança pública, forjava seu fundamento em outra esfera: a da 

municipalidade.66 Foi neste momento em que o ex-escravo virou negro.67 

1.4. Dos tempos de Almanack. 

   Pelas páginas do Almanack de Rio Claro de 1873 colapsam inúmeros nomes de barões 

do café: os de Araraquara e de Rio Claro, Estevam Cardoso de Negreiros, Inácio Xavier 

de Negreiros, João Xavier de Negreiros, Joaquim Corrêa de Negreiros e a London 

Brazilian Bank. Revelam-se também nove “lavradores de açúcar”: Antônio Francisco 

César, o Barão de Araraquara, Elias de Arruda Penteado, José Jeremias Ferraz, Luiz 

Antônio José de Freitas, Luciano Alves de Oliveira, D. Maria Raphaela de Paula Souza, 

Raphael Tobias de Barros e Reducínio Teixeira de Camargo. Destes, apenas Luciano não 

se dedicara ao cultivo de algumas mudas de café. A diversificação das atividades de Rio 

Claro era inegável, como também não se podiam esconder os prestígios simbólicos de 

manter-se vinculado à estrutura rural. 

    A rede de comércio e serviços locais foi sendo diversificada na cidade, desenvolvendo 

não apenas a economia agrário-exportadora, mas casas de importação e exportação, 

barbearias, armarinhos, lojas de fazenda e ferragens, armazéns de secos e molhados, 

depósitos e pequenas indústrias. Um outro tanto de atividades de relance alheias e 

descabidas ao município passaram a figurar pelas áreas urbanas. Ourives, afinadores de 

piano, escritórios de arquitetos, engenheiros e advogados, chapeleiros, engomadeiras, 

escultores, hoteleiros e modistas surgiram em meio ao caos da derrocada imperial. 

Médicos eram quatro: José de Paula Souza, Francisco Vilella de Paula Machado, João 

Henrique Gattiker e João Ferreira Seixas, sendo os três últimos proprietários de casas de 

saúde na cidade. Neste período, algumas dessas profissões liberais agraciaram parcelas 

                                                           
65 Alencastro, Luiz Felipe (org); História da Vida Privada no Brasil: Império; São Paulo Companhia das 
Letras; 1997; p.18 
66 Ibid. 
67 Gomes, Flávio; “No meio das águas turvas: raça, cidadania e mobilização política na cidade do Rio de 
Janeiro- 1888-1889; in: Gomes, Flávio; Domingues, Petrônio (orgs); Experiências da Emancipação: 
biografias, instituições e movimentos sociais no pós-Abolição (1890-1980); São Paulo; Selo Negro; 2011. 
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de sujeitos em busca de distinção através de vaidades públicas, ao passo de alimentarem 

um repertório de veleidades no âmbito privado. 

    Suspeita-se ter sido a abertura oficial do Teatro São João a mais proeminente 

solenidade já vista até então no município, transcorrida em 20 de janeiro de 1864. A 

construção do edifício principiara no ano anterior à sua primeira sessão.  Raphael Tobias, 

bacharel em direito, um dos meninos crescidos em torno de plantações do pai, o Barão de 

Piracicaba, e distanciado delas em função dos estudos em solo inglês, tomara gosto pelo 

republicanismo abolicionista. Tão logo formado, Raphael destinou uma porção de terras 

localizada entre a Rua das Flores e a Avenida do Comércio para a construção do teatro 

em Rio Claro. Especula-se o terreno ter sido uma herança direta da família, ou adquirida 

por pecúlios vindos indiretamente das economias de seu pai, pois quando da doação do 

terreno ainda era um jovem adulto de trinta e poucos anos, e mal havia saído da Faculdade 

de Direito.68  

    O teatro se tornou propriedade particular, mas não de Raphael Thobias. Composto de 

sessenta e três camarotes, distribuídos em três ordens, com capacidade para abrigar 

quatrocentos espectadores, o aluguel para espetáculos custava em torno de 30$000 por 

noite. Sua premiére foi “Dalila” e não é muito difícil se imaginar o cenário de sua 

inauguração. O Largo do Teatro, ainda sob a penumbra da iluminação a gás, recebera 

parte dos habitantes da cidade, além de algumas tantas coupés e muitos curiosos que 

levantavam poeira do chão de terra batida. Dentre eles cativos das fazendas, forros, 

homens e mulheres livres dos comércios, nacionais e imigrantes, residentes na área 

urbana município- criadores de porcos e galinhas ao lado da Matriz.     

    Havia também os convidados para a sessão. Majoritariamente eram cafeicultores ou 

açucareiros, estes sem muito traquejo do nascente espaço público, acompanhados de suas 

sinhás. Comerciantes do município, alguns militares, funcionários do ainda insipiente 

funcionalismo público e, certamente, algum padre, adentravam o salão principal adornado 

por um luxuoso papel de parede, comprado da penúltima moda de Paris. Bem como os 

chapéus, paletós e vestidos de alguns convidados, “muitas vezes provenientes de estoques 

que as crises econômicas ou as viradas da moda haviam tornado invendáveis na Europa 

                                                           
68 http://www.arcadas.org.br/antigos_alunos.php?q=nome&qvalue=rafael+tobias&grad=#result_busca, 
acessado em 12 de abril de 2019, às 13:49. Raphael se formara aos 27 anos de idade, em 1857. É curioso 
perceber que consta na lista de relação de alunos apenas os dois primeiros nomes acompanhados de 
“Júnior”. Raphael Tobias de Aguiar Paes de Barros aparece como Rafael Tobias de Aguiar Júnior. Sinais 
dos tempos? 
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e nos Estados Unidos.”69 Ao centro do recinto, o único piano da cidade até então. Por 

suposto, a precariedade material do município não ofertava condições para que grande 

parte das famílias urbanas possuíssem o seu mimo, mas nada impedia o Theatro da cidade 

abrigar um. Nele foram executadas peças da Orquestra de Rio Claro, fundada em 1871, e 

d’ A Música da Santa Cruz, um grupo municipal de professores de música que se 

encontrava regularmente para apresentações. No ano da abolição, o teatro foi inteiro 

remodelado e renomeado Theatro Phoenix.   

 
Imagem: Visão interna do Theatro Phoenix. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro (sem data). 
 

1.5. Entre bençãos, proteções e progressos. 

    Envoltas pela paisagem de imponentes prédios recém construídos, algumas igrejas se 

remodelaram, ao passo de outras saírem rapidamente do chão, impondo-se sobre às 

cabeças de transeuntes. Erguida em 1830 e remodelada na década seguinte, a Igreja da 

Matriz foi totalmente reconstruída com barro e madeiras lavradas, anunciando-se como 

um templo moderno em 1869: formado por dois corpos arquitetônicos, um coro e duas 

imensas torres de onde partiam as badaladas diárias. A Igreja da Santa Cruz, rezada a 

primeira missa dezesseis anos antes da reconstrução da Matriz, fazia parte do conjunto 

religioso em formação na cidade, embora mais afastada do centro e menos “monumental”. 

A da Boa Morte data de 1865 e, mais chegada ao centro da cidade, foi reduto dos 

encontros aos Dias do Senhor, onde os católicos, brasileiros, portugueses e alguns poucos 

                                                           
69 Alencastro; 1997; p.85 
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italianos comungavam, fazendo suas preces para os males da época não os atingirem. Às 

mulheres e homens negros, cativas, forras e livres, eram ofertadas as missas da Irmandade 

de São Benedito, criada em 1855 e extinta em 1884. 

    Se estes edifícios se espraiavam pela cidade era porque os tempos opulentos pediam 

orações. Zulmiro Ferraz de Campos (1870- ?), filho temporão de Cândido José Ferraz de 

Campos- o Barão de Porto Feliz, líder do Partido Conservador na cidade de Limeira- e de 

Dona Francisca Dias de Toledo, bacharelou-se na antiga Faculdade de Direito da capital, 

assim como Raphael Tobias, entretanto bem mais velho, aos 53 anos.70 Não é improvável 

os episódios a seguir terem sidos transmitidos à beira da mesa de refeições dos Ferraz de 

Campos. A suposição vem do fato de o único filho varão nem ser nascido à época, mas 

já vindo ao mundo cheio de demandas. Zulmiro, um historiador amador dos costumes da 

cidade, narrava que na década de 1870, duas execuções públicas se deram no município: 

uma de “um branco”, vindo de Belém do Descalvado que, armado de uma foice, matara 

uma família inteira (pai, mãe e dois filhos); a outra, de “um preto” que assassinou à 

enxadadas o administrador da Fazenda Cafezal, em Rio Claro71. 

    As duas execuções foram realizadas em forca posta à vista pública em terreno pouco 

distante da Boa Morte e da Matriz, ambas no centro da cidade. Segundo o relato de 

Campos, o carrasco teria origem em São Paulo, e fora, segundo o Código Criminal de 

183072, sentenciado a galés perpétua. A singularidade da cena é que “ninguém quizera 

vender a corda que serviria para o enforcamento, e por isso à Justiça requisitou um laço 

de couro pertencente a um carniceiro.”73 A força dos costumes se arraigava ainda nas 

pequenezas da vida cotidiana, mesmo que aos poucos fosse transformada. Alguém 

deixara de faturar com a venda do item essencial ao enforcamento, punição presente nas 

leis do Império74 e endurecida aos cativos em 10 de junho de 1835.75 Pelo fato, novos 

                                                           
70 http://www.arcadas.org.br/antigos_alunos.php?pagina=2439&ano=; acessado em 12 de abril de 2019, 
às 13:45. 
71 Santos; 2000; p. 60. 
72 Código Penal de 1830: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm. Acessado 
em 12 de abril de 2019, às 14:30. 
73 Santos; 2000; p. 61 
74 Sobre as insurgências cativas dentro da década de 1830 e os debates sobre as leis da época, ver: Pirola, 
Ricardo Figueiredo; Senzala Insurgente: Malungos e Rebeldes nas Fazendas de Campinas (1832); 
Campinas; Editora da Unicamp; 2011. 
75 Lei de número 4 de 10 de junho de 1835: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM4.htm. 
Acessado em 12 de abril de 2019, às 14:41 
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sentidos às maneiras de classificação se faziam também presentes no período: o “branco” 

e o “preto”. 

   Com certas semelhanças ao Código Civil de 1830, faziam-se valer em Rio Claro 

Códigos de Posturas Municipais particulares. O vigente pela década de 1870 é explícito 

quanto aos procedimentos em relação a conduta de escravizados: 

Todo o escravo que, depois do toque de recolher for encontrado 

vagando pela rua, sem bilhete do seu Snr. ou dono, ou os que 

estiverem dentro de tabernas e botequins ou empregado em jogos 

ou bebidas será prezo, e no dia segte seo Snr. ou outra pessoa 

autorisada o poderá tirar e pagara a multa de 6$; 

Ficão prohibidas as cantorias e danças conhecidas vulgarmente 

como batuques, sem pedido de licença da autoridade Polícial, sob 

pena de multa de 20$ ao dano da caza, e de 2$ á cada um dos 

participantes, sendo dispensado o ajuntamento. Na reincidencia 

soffrerá o dono da caza 4 dias de prizão e os demais 24 horas76. 

 

    É interessante, contudo, estas normas não serem destinadas apenas à contenção das 

agitações de cativos domésticos e de serviços urbanos. Empenhavam-se também em 

“domar” homens e mulheres livres, em trânsito pela cidade, que levavam e traziam ideias, 

argumentando controlar assim os jogos de “azar, algazarras e vozerios em tabernas, 

botequins e cazas suspeitas”. Essas medidas foram mais enérgicas em relação aos 

escravizados e a brancos pobres, que minavam progressivamente às políticas de controle 

social vigentes. Inclusive, se tornara prática sistemática por parte de latifundiários rurais 

na segunda metade do século XIX, o assassinato e desaparecimento de corpos de cativos 

residentes nas fazendas, visto até 1875 não ser exigido o registro de óbito dos escravos. 

Desovados pr’além das senzalas e dos cafezais, muitos eram lançados aos matagais pela 

cidade e não eram incluídos em estatísticas ou processos de investigação. Desta mesma 

maneira, cativos enfermos não eram atendidos em hospitais ou clínicas, remediando-se 

apenas os livres em condições de pagar pelos serviços.77 

   1.6. Entre ideias e ativistas: um mundo às mãos dos tipos médios. 

    Entre santos, orações, desfortunas e progressos, o ano de 1876 marcou a inauguração 

do Gabinete de Leitura de Rio Claro e a chegada dos trilhos de ferro à cidade. O espaço 

público das leituras rio clarenses foi concebido por homens brancos da cidade, em sua 

                                                           
76 Código de Posturas Municipais de Rio Claro, 1867 Apud Garcia, Liliana B. R. 150 Anos da Câmara 
Municipal de Rio Claro. Rio Claro: Câmara Municipal/Arquivo Público Histórico "Amador Bueno da Veiga", 
1996, pg. 13, Artigos 106°. e 108°., respectivamente. Apud Santos; 2000; p. 51. 
77  Santos; 2000; p.52 
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maioria sujeitos não arregimentados das fileiras oligárquicas, como: Antônio Gonçalves 

de Amorim, comerciante, tesoureiro de irmandade em Rio Claro e do próprio teatro; 

Francisco de Arruda Camargo, escrivão de polícia e alferes da Guarda Nacional; mais um 

padre, Flamínio Alvares Machado de Vasconcelos; e João Theodoro de Souza Leão.78 De 

acordo com o Almanack do Rio Claro de 1895, organizado por Cândido Neves79, tendo 

aberto suas portas ao público em 23 de julho de 1876 à Rua do Commercio, a instituição 

se encarregou de instilar na cidade o hábito da leitura, amparando os munícipes sobretudo 

na “cultura das lettras, industrias, artes e officios”. Nada mais justo e benemerente em 

uma cidade provida de espaços de cultura onde, entretanto, a “precariedade estrutural da 

liberdade”80 imperava.  

    O Recenseamento de 1872 é revelador desta condição.81 A população brasileira beirava 

os 9,93 milhões de pessoas, sendo 48,4% de mulheres, das quais 705.636 cativas. Ao 

tomarmos os dados pela “condição social” de livres e escravizados, temos aqueles em 

torno de 84,8%. Pontua-se que a categoria “livres” exige certa atenção na análise, 

fundamentalmente pelas disputas estabelecidas ao redor de seus sentidos. Contudo, o 

nosso foco aqui são as taxas de analfabetismo apontadas pelo censo. Excluída da análise, 

a população cativa foi considerada em sua totalidade como analfabeta. Da população livre 

nacional, 23% dos homens e 13% das mulheres sabiam ler e escrever. Em Rio Claro a 

situação apresenta números conflitivos com as tendências nacionais.  

                                                           
78 Ibid; p.50 
79 Almanack do Rio Claro organizado por Cândido Neves; Officina Typograplúca da Gazeta, 1895. Apud, 
Santos; 2000; p.50. 
80 Ideia desenvolvida pelo historiador Sidney Chalhoub. Ver: Chalhoub, Sidney; Slavery and Precarious 
Freedom: A Strange Co-Existence in 19th-century Brazil. Revista Cambridge, Mass.; v. XVI, p. 10-11, 2018. 
81 “Recenseamento do Brazil de 1872”. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
catalogo?id=225477&view=detalhes. Acessado em 15 de abril de 2019, às 13:18. 
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Imagem: Recenseamento do Brazil de 1872, cidade de Rio Claro. 

 

Imagem: Recenseamento do Brazil 1872, cidade de Rio Claro. Os dados da população masculina constam 
na primeira linha, os da feminina na segunda e por fim os dados totais. 

 

    Dois dados são interessantes e sugerem os caminhos deste trabalho. Próxima ao dobro 

dos números nacionais, a população cativa de São João Batista do Rio Claro recebeu 

expressivos contingentes de sujeito vindos da região Nordeste do país, em virtude dos 

efeitos da proibição do tráfico externos e da Lei do Ventre Livre de 1871. A segunda 

variável analisada, a taxa de “instrucção”, se inverte completamente quando comparada 

aos números do país. Homens alfabetizados na cidade eram 15% da totalidade de livres 

do mesmo sexo, enquanto mulheres chegaram à marca de 29% quando comparadas dentro 
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do próprio grupo. Em números brutos, a quantidade de homens com habilidades de escrita 

e leitura torna-se praticamente idêntica à de mulheres com as mesmas competências. A 

parcela de sujeitos empregados na lavoura ainda era expressiva e majoritária, contudo, os 

números de atividades de trânsito e permanência no ambiente urbano, ou de deslocamento 

até ele, chamam atenção. Três delas são sugestivas neste sentido: “operários de 

edificações”, “criados e jornaleiros” e “serviços domésticos”; as três arregimentadas em 

torno da casa, seja para construí-la, mantê-la ou informá-la. A categoria de “sem 

profissão”, apesar de ambígua, pode sugerir algo interessante: a possibilidade de se ir à 

cidade ou de caminhar por ela em busca da sobrevivência.  

    A pergunta a se fazer seria, então, por quais razões homens, brancos livres, instalados 

na área urbana- comerciantes, advogados, funcionários públicos- fundariam uma 

instituição de “culto às letras” sob estas circunstâncias? A resposta poder ser baseada na 

filantropia, fazendo jus ao impulso civilizatório esboçado apesar dos pesares. O Gabinete, 

a princípio, “abrigou uma escola noturna, destinada aos “desfavorecidos da fortuna”, onde 

eram ensinadas as primeiras letras”82. Em 1885, a instituição contava com 68 alunos 

matriculados e uma biblioteca com acervo de 2100 volumes. Contudo, há uma dupla 

intenção encoberta nessa obra, assim como na construção do Theatro. 

    Neste cenário, carregar a tinta de alguns traços fronteiriços era preciso. A leitura e o 

cultivo de bons costumes por parte dos munícipes se encaixariam completamente nesta 

tarefa, caso não esbarrassem em uma outra demanda. Os idealizadores do Gabinete, 

compondo os baixos índices de alfabetização, poderiam tomar o espaço como local de 

reprodução de seus ralos dotes intelectuais, confinando as artes do intelecto e as honras 

daí decorrentes. Restaria apenas a tarefa de reproduzi-los. Para isso, no entanto, seria 

necessário sequestrar do mundo social a curiosidade pela leitura sem criar desavenças. A 

questão é que com a diversificação das ocupações, tornava-se imprescindível um universo 

considerável de sujeitos minimamente alfabetizados. Das economias dispendidas pelos 

proprietários rurais na cidade, das contas e fiados dos botecos, aos armazéns de secos e 

molhados até a entrega de jornais e correspondências, reclamava-se minimamente 

habilidades com a leitura e escrita.  

    Marcar posição excluindo uma série de sujeitos do acesso às letras, por exemplo, seria 

interessante do ponto de vista teórico da reacomodação das políticas de dominação 
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escravista. Todavia, parte dos duzentos e cinquenta e sete homens, negros e cativos 

exerciam a função de jornaleiros pela cidade.83 Em algum momento, o interesse por saber 

o dito por aquelas letras e, posteriormente a transmissão aos próximos, eram ou poderiam 

ser despertados, por mais que o Censo de 1872 possa sugerir o contrário. As notícias do 

mundo e dos anos finais do cativeiro estavam, literalmente, em suas mãos e disponíveis 

aos seus olhos, podendo ser repassadas aos seus. Contudo, a ilustração diferenciava-se da 

“intrucção primária”, e o esforço de homens brancos residia em marcar essa diferença.  

    É pertinente tomarmos, então, os índices de alfabetização das mulheres na sociedade 

rio clarense como outro elemento implícito na fundação do Gabinete. Seria arriscado para 

estes homens brancos sem prestígio algum, até então, manterem-se dependentes da 

interpretação feminina sobre a sociedade e suas contradições. Extrapolando o caso e 

visando os possíveis futuros bacharéis, do total de crianças 79% não frequentavam 

escolas em 1872. Das frequentadoras, apenas 30% eram meninas. Não se pode 

descontextualizar a importância das instituições escolares do período, contudo, em uma 

sociedade onde o bacharelismo e as letras ganhavam cada vez mais importância, os 

meninos e futuros herdeiros largavam na frente, alfabetizados institucionalmente. Era 

necessário ter controle de tudo e, sobre maneira, manter-se atentos as fronteiras, não 

gratuitas, mas sim construídas.84 

    O Correio do Oeste- Orgão Imparcial de São João Batista do Rio Claro85, um dos 

jornais de importante circulação à época, em sua edição de 25 de abril de 1880 trazia as 

novidades sobre as escavações realizadas na Bahia, o fato da população global ter atingido 

um bilhão quatrocentos e vinte milhões de habitantes, além das maneiras mais corretas 

de se despertar. Revelava também a anarquia social da cidade através da fuga de um 

escravizado de nome Roque: 

Fugio da fazenda [rasgo no jornal] e pertence a Bueno 

Filho e Comp. um escravo de nome Roque, preto, não 

retinto, barbado, com falta de dentes na frente, com falla 

abobada, tem os três dedos mais pequenos dos dois pés, 

bastante curtos e levantados de maneira que não assentão 

no chão e não aparecem no rasto, pés mal feitos e andar 

molle. Foi escravo de Francisco Antônio Machado. 

Quem o apreender entregá-lo na dita fazenda ou em 

                                                           
83 Ver: Recenseamento do Brazil de 1872. 
84 Ver: Hall, Stuart; Quando foi o pós-colonial?; in in Hall, Stuart; Identidades e mediações culturais; org. 
Lívia Sonik; Belo Horizonte; Editora da UFMG; 2003; p.104. 
85 Consulta realizada no Arquivo Municipal de Rio Claro. 
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Brotas ao Dr. Assis será gratificado com a quantia de 

200$. 

 

    No curso de todo o mês de maio, a coluna policial d’O Correio anunciou ainda 

episódios de fugas ou prisões de cativos e imigrantes. Ao terceiro dia, por exemplo, dava-

se nota do aprisionamento do escravizado João Pavão, fugido da propriedade de João 

Batista de Mello Oliveira. Situação similar acontecera com o Sophia, cativa de Francisco 

Pereira dos Santos, encarcerada na prisão municipal no dia dezoito do corrido mês. Ainda 

assim, esta seria posta em liberdade uma semana após o acontecido. Da mesma forma, o 

italiano João Folquete foi encarcerado no dia onze recuperando a liberdade no dia 

dezesseis. Com a construção da Cadeia Pública e a Câmara Municipal em 1870, ambas 

no mesmo prédio, cenas como estas se tornaram cada vez mais frequentes. 

    Nesta atmosfera, os trilhos da Companhia de Estradas de Ferro de Rio Claro foram 

incorporados à cidade. Há um consenso entre os estudiosos do tema86 de os traçados das 

ferrovias terem sido todos “estradas do café”. Todavia, ampliamos esta definição. Até 

década de 1870, o precário escoamento de café até o porto mais próximo, em Santos junto 

dos dispêndios com transporte oneravam os capitais investidos nas lavouras. 

Cafeicultores paulistas, então, transferiram capitais das próprias plantações para a 

construção de trilhos pelo estado. Foi assim com a Ituana (1873), com a Mogiana (1875) 

e com a Companhia Rio Claro de Estradas de Ferro (1876). A Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, gestora do trecho Jundiaí-Campinas, planejava dar início às obras da 

continuação do traçado em direção a Brotas e Jaú. No entanto, Antônio Carlos de Arruda 

Botelho, o conde do Pinhal, e José Estanislau de Melo Oliveira, o visconde de Rio Claro, 

pertencentes à mesma oligarquia cafeeira local, pressionaram o governo a ponto de 

redesenharem o trajeto da linha em direção às suas propriedades87.  

     A princípio, planejado de Brotas a Jaú os trilhos parariam de Rio Claro a Araraquara 

passando por São Carlos, constituindo-se, como contam os jornais do período, em uma 

das maiores contendas da política provincial de São Paulo. A busca por conciliação do 

prestígio hierárquico com negócios dava mostras de  “à medida que a autoridade e as 

funções sociais das grandes famílias de serviço (investidas de rituais de filiação de ordem 

e subordinação patrilinear) eram deslocadas para a burocracia, a imagem anacrônica da 

                                                           
86 Grandi, Guilherme; Café e a expansão ferroviária: a Companhia de Estradas de Ferro de Rio Claro (1880-
1903); São Paulo; Anablume/Fapesp; 2007. 
87 Grandi; 2007; p.19. 
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família de filiação era projetada sobre instituições emergentes de afiliação como sua 

forma naturalizada.”88 A discussão sobre o prolongamento para São Carlos e Araraquara 

gerou impasses, mesmo que em 1880 investidores ingleses já tivessem comprado a 

Companhia Rio Claro de Estradas de Ferro.  

    De 1872 a 1886, a cidade cresceu intermitentemente. Diversas pesquisas já se 

debruçaram sobre as razões deste crescimento, e distintos argumentos foram 

apresentados89. Alguns autores o creditam à chegada dos trilhos à cidade, outros afirmam 

ser a expansão da cidade anterior à chegada da Estação. Não nos ateremos à esta 

discussão, embora seja difícil imaginar relações causais lineares dentro da multiplicidade 

de experiências apresentadas. Pensaremos antes nos impactos da velocidade do 

deslocamento de pessoas e ideias para o período. 

    A colônia, e depois o Império, nasceram e se sustentaram por meio de navios que 

cruzaram por séculos o Atlântico Sul, abrindo caminhos entre Europa, América, África e 

Caribe. Menos intimidadas “pelos limites e integridades do Estado-nação”, se 

estruturaram a partir de “um sistema vivo, microcultural e micropolíticos em 

movimento”. Por ele, não chegaram apenas navios negreiros, tema de reflexão de Gilroy, 

como também os de europeus e os regressados aos mais distintos destinos levando uma 

infinidade de sujeitos. Junto deles, ideias e ativistas, artefatos culturais e políticos chaves, 

como panfletos, livros, idiomas circularam.90 A “criatividade transnacional” do Atlântico 

Negro, alcunha de Gilroy, ou do “Atlântico Sul”, para Alencastro, foi de encontro aos 

paradigmas nacionais e nacionalistas. Os vagões das ligações ferroviárias materializaram-

se enquanto o segundo cronótopo moderno para Rio Claro em ebulição e cada vez mais 

indiferenciada. Mercadorias, gentes e ideias chegavam à cidade de maneira jamais vista 

até aqueles anos. 

    A “consciência de indiferenciação”91, em uma sociedade onde a produção de consenso 

é historicamente truncada, esteve vinculada às ações conservadoras e eficazes, 

constitutiva da própria técnica de dominação social, como indica Franco. Contudo, 

indiferenciação não equivale à igualdade, nem antagoniza ao hibridismo. Associa-se 

intimamente à noção de imprecisão, de modo que “não se manifesta empiricamente, no 

                                                           
88 McClintock; 2010; p.78-9 
89 Sobre este debate, ver: Santos (2000); Diniz (1973); Garcia (1992) Hogan et. all (1986). 
90 Gilroy, Paul; O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34; Rio de Janeiro: 
Editora Cândido Mendes, 2012; p.38.  
91 Franco; 1997. 
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pensamento de indivíduos concretos, como ideais de igualdade efetiva entre os homens 

nem de equivalência de seus direitos. Muito pelo contrário, [...] postula a desigualdade 

inata entre os seres humanos, mistificando as diversidades das situações de existência 

[...]”92. Haveria, portanto, “uma relativa indiferenciação da estrutural social e fraca 

discriminação das linhas de poder”93, dado o caráter simples e pouco flexível de 

alinhamentos entre os sujeitos, definidos a base de ajustamentos violentos não 

esporádicos.  No entanto, estes ajustes só foram possíveis, dado que a indiferenciação 

social e a fraca discriminação de poder fora das posições polares não fechou os horizontes 

de participação social a nenhum sujeito, tornando a dominação social mais complexa.94 

A violência, explícita ou não, foi o recurso primeiro da negociação e seu próprio produto. 

    O assassinato de André, negro liberto, em Rio Claro no ano de 1885 é emblemático 

nesse sentido. Das cinco para as seis da tarde, “André de tal e seu irmão Vicente”, 

acompanhados de Sabino, “liberto, da cor preta, estatura regular e encorpado, filho de 

Joaquim Tropeiro, lavrador de 50 anos, natural de Minas”, seguiam a cavalo pela estrada 

aberta entre Rio Claro e a Villa de São Pedro. Como nos informa o depoimento de 

Vicente, “[...]a certa altura na estrada, André e Sabino começam uma discussão, André 

diz a Sabino que elle não é homem, Sabino o ameaça com a espingarda, apesar dos 

esforços e da luta, Sabino levante e atira em André”. O ferimento, como consta no auto 

do corpo de delito, causou-lhe a iminente morte. Sabino ainda dissera que “nesse dia se 

achava embriagado e que André também estava embriagado, mas seu compadre Vicente 

não estava”95. A hombridade e a honra eram valores maiores destes homens e a valentia, 

o seu modo de preservação.  

    No entanto, homens e mulheres chegaram de diversos lugares e deram sentidos aos 

seus códigos culturais a partir das experiências históricas assentadas em Rio Claro, 

torcendo e reposicionando fronteiras. Vendo-as serem esfumaçadas ao longo das últimas 

décadas do século XIX, senhores de engenho remediados e barões do café buscaram 

redesenhá-las. O lar patriarcal, ancestral, não funcionava como antes e suas figuras de 

                                                           
92 Ibid, p.92. 
93 Ibid, p.28. 
94 Não manter horizontes fechados não pode ser entendido como tê-los abertos a todos., é bom que se 
diga. 
95 Arquivo Municipal de Rio Claro; A justiça contra Sabino de Tal; Processo 010, Caixa: CCR- 1885- 38/53. 
Apud: Rodrigues dos Santos; Cleyton; Escravos, forros e ex-escravos: o difícil acesso à cidadania- Rio Claro 
(1862-1895).; Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de História Social da PUC-SP; 2008.  
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maior proeminência sabiam da necessidade de garantir seus poderios antes do 

esgarçamento final dos limites sociais.  

 

Imagem: A inauguração da estação de Rio Claro, em 1876. Duas pessoas assinaladas com números: o 
número 1 seria o engenheiro Andreas Schmidt, diretor da Cia. Ele é o pai do futuro prefeito de Rio Claro, 
republicano Marcelo Schmidt. A segunda não foi identificada. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 

 

    Junto aos trilhos, casarões de quinas de rua continuavam a brotar do chão. Em 1884, o 

sistema de água encanada era instalado em Rio Claro. No ano seguinte, era a vez dos 

postes de iluminação elétrica chegarem às esquinas da cidade. Aos poucos, as vias 

públicas deixavam de ser locais de despejo dos primeiros sobrados.  Rio Claro estava 

notoriamente diferente.  Pelos carris não desembarcaram apenas autoridades, homens e 

mulheres de prestígio. Cativas (os), forras (os), imigrantes, homens e mulheres livres 

pobres perambulavam mais frequentemente pela cidade e seus arredores.  

    As relações se pessoalizavam ainda mais. Rostos negros, mestiços e brancos, 

protegidos do sol pelos mais variados tipos de chapéus, se multiplicavam pelas ruas. Nos 

apedrados da região central, sapatos bem lustrados, chinelos de palha trançada e outros 

tantos pés descalços riscavam caminhos, até se toparem com um conhecido ou uma antiga 

desavença. Conchavos e maquinações lotavam as pautas cotidianas do município. Em 4 

de abril de 1885, às 4 da madrugada, os forros João Gonçalves, João Garcia, Manoel 

Ramos, Manoel Carneiro, Honorato Bravo e Francisco, cativo de Antônio Pompeu de 

Toledo, subiram no trem na estação e pularam nas imediações da chácara do italiano José 



51 
 

Scarpa. Estimou-se terem roubado um cabrito e vinte galinhas, servindo-os para a própria 

alimentação ou para venderem nas barracas de comércio estendidas nas cercanias da 

Estação96. 

    A despeito do auge do cultivo de café na década de 1890, após as tentativas finais de 

se manterem intactas as estruturas escravistas- através da concessão de alforrias, de 

cooptação de ex-cativos para trabalhos domésticos etc.-, a última leva de senhores de 

engenho e as primeiras de barões de café abandonaram Rio Claro, passando a cuidar de 

seus negócios direto da capital. Assim progressivamente se deu até o último suspiro 

cafeeiro na década de 1920. Aos poucos, a tomada de decisões política do município foi 

sendo compartilhadas com sujeitos brancos livres de posições sociais intermediárias, 

amedrontados pela vida cotidiana. Indivíduos até então não arrebanhados das posições de 

mando e prestígio, destituídos de bens materiais expressivos. Assim, os rumos da 

mudança em Rio Claro passaram a ser manejados pelos membros das zonas de limbo 

social. De que maneiras estas pessoas forjaram sua participação na vida nacional 

republicana, sendo espremidos pelos de cima assim como pelos de baixo? Quais suas 

principais características? Quais sentidos deram aos processos de mudança social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Rodrigues dos Santos; 2008. 
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Capítulo 2: Brancos médios: uma visão de mundo. 

O fausto da Independência na Sociedade Philarmônica Rio Clarense e o caso da 

senhorita Nascimento. 

    João Aranha Júnior caminhava de um canto a outro do salão esgueirando-se por entre 

as cadeiras da Sociedade Philarmônica Rio Clarense. A todo momento, perguntava a 

Francisco Penteado Júnior as razões pelas quais os membros da assembleia tardavam a 

chegar. Naquele dia, 28 de junho de 192297, aconteceria a reunião mensal da diretoria da 

sociedade presidida por Aranha, e por seu vice, Penteado Júnior. O clube mal havia 

completado 43 anos de existência e a “decadência” da Sociedade tornava-se fato 

consumado. Em anos passados, saraus haviam sido cancelados repetidamente por “não 

haver fundos”. Aranha, por diversas vezes, propusera aos sócios contribuírem com 

“alguma quantia além das mensalidades”98, porém era sempre voto vencido e os festejos 

nem mesmo chegavam a ser planejados. As contas de 1920, por exemplo, só foram 

fechadas por meio da contração de empréstimos com o alemão Germano Muller.99 A 

querela que afligia o presidente era a concreta inviabilidade de se realizarem os festejos 

em função das finanças da sociedade. 

     Aos poucos, os membros da reunião tomavam seus lugares. Os “boas noites” passaram 

a abafar os barulhos dos sapatos do presidente que até então golpeavam os tacos de 

madeira da sede. Os diretores e associados não chegavam ao número de 20. Distribuídos 

em círculo ao redor da pequena mesa de centro, trajavam calças sociais, camisas de linho 

e paletós pretos. Uns saíam de seus escritórios ou consultórios e mal haviam tido tempo 

de pentear os cabelos amassados pelos chapéus. Outros acabavam de baixar as portas de 

seus armazéns ou das edições de seus jornais. Alguns cochichos ainda eram perceptíveis 

enquanto serviam-se do café preparado para os trabalhos da noite.  Estes foram iniciados 

após segunda chamada, às 19 horas. O primeiro informe era relativo às pendências 

financeiras da sociedade: não havia caixa suficiente para a Sociedade continuar 

promovendo as atividades propostas como finalidade estatutária da associação. Como de 

costume, pouca atenção foi dada ao tema; apostava-se no ingresso de novos associados 

                                                           
97 Atas da Sociedade Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico Rio Clarense- Caderno de Atas 
da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1918-1937; Reunião do dia 28 de junho de 1922. 
98 Ibid; Reunião do dia 11 de abril de 1920. 
99 Como indica a ata da reunião do dia 27 de setembro de 1920, “não tendo, conforme exposição do 
thesoureiro, fundos sufficientes para fazer face a compromissos da mesma [Sociedade Philarmônica Rio 
Clarense], ficou o senhor presidente encarregado de contrair com Germano Muller um empréstimo.” 
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ou na contração de novos empréstimos para remediar o problema a curto prazo. Um 

burburinho, no entanto, se espalhava pelos presentes. Em menos de três meses, seria 

comemorado o Primeiro Centenário da Independência do Brasil, demandando uma 

“partida dansante” como celebração. O Baile da Emancipação Política, bem como os 

saraus, tinha se tornado um infortúnio na vida de João Aranha Júnior. Mais uma vez o 

presidente teria de correr em busca de soluções para tornar possível o evento, abandonado 

o expediente do seu recém-inaugurado comércio; algumas noites de insônia eram dadas 

como certas nestas ocasiões. Ademais, os pianos não eram sequer afinados havia um bom 

tempo, tão grave era a ausência de recursos. Insuficientes eram também os fundos vindos 

do aluguel do salão para a realização de festejos alheios ao clube. Era mais fácil bradar 

novamente a independência do que viabilizar esta partida comemorativa. 

    Aranha, contudo, ficara de apresentar uma saída para o empasse. Na semana seguinte, 

em conversas com alguns diretores, apresentou-lhes uma proposta. O senhor 

Nascimento100, associado do clube, havia lhe procurado para se informar sobre a 

viabilidade de sua filha apresentar um concerto no salão da sociedade. Em um primeiro 

momento, a negativa era a medida mais imediata- e talvez prudente- a ser tomada. 

Entretanto, a negociata se deu: em comum acordo, propôs-se que os custos de aluguel do 

salão para a partida fossem abatidos em troca da afinação dos dois instrumentos da 

instituição. Repassada a informação em assembleia, o consenso em torno da proposta foi 

imediatamente celebrado por aplausos. O fausto centenário da Independência seria 

comemorado junto da apresentação da senhorita Nascimento.  

    O ocorrido explicita cenas comuns à sociedade rio clarense entre os anos de 1879 e 

1930: agrupamentos de pessoas brancas das fileiras médias, em expansão nos anos a 

desembocar na República, reunindo-se em clubes associativos para promoção de festejos 

e concertos sem, no entanto, disporem de muitos recursos para tal. Por quais razões 

famílias, em tal circunstância, dispenderiam tempo e recursos materiais exíguos para 

reproduzirem uma cultura de salão- inspirada pela belle époque francesa- a outros 

associados da Philarmônica em condições semelhantes? Seria apenas um desajuste entre 

as condições materiais de vida destas pessoas e a proposta dos festejos?   

 

 

                                                           
100 O nome do proponente não consta na ata, apenas seu sobrenome. 
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2.1. Origens philarmônicas. 

    O modelo francês de civilização, em meio às tendências britânicas e alemãs, prosperou 

em Rio Claro. Não somente no município como em parte considerável do país às voltas 

de 1870. O império brasileiro, trôpego em função da instabilidade social e política, fitou 

o desarranjar de suas bases econômicas através do endividamento galopante contraído 

nos custos bélicos dos combates na região do Prata. Em compasso, a costura da Lei do 

Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, trazia novos problemas à manutenção das 

políticas de dominação na sociedade escravista e ao encaminhamento dos destinos de 

cativos. Neste caos social, em meio à falência da instituição Imperial, rebentavam ideias 

republicanas enquanto saída à monarquia. Assanhada pelas novas correntes científicas, 

como o darwinismo social de Spencer, o monismo alemão e o positivismo de Comte, a 

modernização do país insinuara-se no cardápio das ambições federalistas republicanas. 

Derrubar o monarca significaria a entrada triunfal do Brasil na modernidade, instaurando-

se assim como uma questão de urgência das últimas décadas do século XIX. 

    Àquela época, uma seleta de amigos rio clarenses se reunia no sobrado da família Prado 

Molina, à Rua do Commércio, dos quais jovens proprietários de casas comerciais e 

armazéns, jornalistas, médicos, advogados, engenheiros, militares de baixa patente e 

funcionários públicos nascidos na segunda metade do século. Aproveitavam os ensejos 

para especular sobre os rumos do país, cultivando o hábito da leitura e da poesia na cidade. 

Diogo Antônio de Camargo, Horácio Alves de Oliveira, José de Campos Negreiros, 

Benedicto José de Oliveira Junior, Thomas Carlos Molina, Cerqueira César e alguns 

outros encontravam-se diariamente ao cair do sol para longos colóquios notívagos. Os 

membros das reuniões ficaram conhecidos como “O Clube da Palestra”. Homens brancos 

de estratos médios conjecturando a participação política em um cenário que apenas César 

e Negreiros tinham formalmente tomado parte, enquanto eleitores e políticos influentes 

nas movimentações da paróquia.101  

    A Sociedade Philarmônica Rio Clarense assentou praça a partir destes encontros, sendo 

instituída em 14 de maio de 1879. Sem sede própria e nem ao menos um salão alugado, 

o assobradado de Molina continuou recebendo as reuniões que institucionalizaram a 

                                                           
101 Cerqueira César e José de Campos Negreiros são os únicos dos fundadores da Sociedade Philarmônica 
Rio Clarense que não se encaixam no que iremos chamar de tipos médios por razões expostas ao longo 
do texto. Como afirma Santos (2000), esta sociedade nasceu incorporando segmentos médios da 
sociedade urbana rio clarense. 
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sociedade. Além dos cavalheiros citados anteriomente, a congregação inaugural contou 

com a presença do doutor Monteiro- médico na cidade-, Carlos Emilio de Azevedo 

Marques, Augusto Lorena- comerciante que viria a fundar o jornal Correio do Rio Claro 

(1881)- , Seraphim Leme da Silva, João dos Santos Gaia, Horácio Alves de Oliveira, Luiz 

de Araújo, Benedicto Leite de Mello Franco, Quirino Apparecida, José da Silva Estrella 

e Elias Antônio da Silva.102 Foram admitidos como sócios na mesma data os senhores 

Antônio H. de Araújo Cintra, Augusto Cintra [editor do periódico O Alpha], Joaquim 

Augusto de Ferraz, Justino Mello de Oliveira, Agostinho Leme do Prado, Bento de 

Almeida Prado [médico homeopata], Jacintho Frederico Moreira, Miguel Rinaldi, 

Paschoal Rinaldi, José da Silva Oliveira, João Antônio do Valle, Domingos Mascarenhas, 

o padre Júlio Sarracini, João Pinto de Carvalho Ozório e o médico Francisco Villela de 

Paula Machado, proprietário da clínica Paula Machado.103 

    Pela listagem de fundadores e associados, percebe-se a organização da sociedade em 

torno de famílias urbanas à época, sendo elas nacionais ou não. Os sobrenomes Oliveira, 

Rinaldi, Cintra e Prado aparecem recorrentemente nas assinaturas das atas da Sociedade 

ao longo dos anos estudados. Núcleos familiares, em sua maioria, não provenientes das 

fileiras oligárquicas que aos poucos deixavam a cidade. Não possuíam herança nem 

insígnias de distinção oriundas do escravismo: pessoas medíocres, na concepção primeira 

do termo. Forjavam, assim, os sentidos de suas existências em dois movimentos: 

ganhavam a vida com o suor do próprio rosto, pelo trabalho assalariado- ao contrário dos 

proprietários rurais e seus descendentes- e possuíam pequenas propriedades no espaço 

urbano, não sendo alocados em trabalhos manuais, ao contrário de parte dos trabalhadores 

pobres e cativos do município. Aos poucos, arregimentavam o “heroísmo de uma 

consciência autogeradora, transcendente e autoiluminada”, aflito por “por criar seu 

próprio discurso de legitimidade sem ser capaz de recorrer a ideia de história ou 

tradição”104, embora, em alguma medida, se apropriasse dela. Trocando em miúdos, 

homens e mulheres espremidos pelos desejos de cidadania dos de baixo, sequelados pelo 

poderio dos de cima, nutrindo um dúbio sentimento de arroubo pela degeneração social e 

cobiça pela distinção. 

                                                           
102 Santos; 2000. 
103 Ibid; p.87. 
104 Ver: McClintock; 2010. A autora discute a formação dos estratos médios do período vitoriano a partir 
deste duplo processo de distinção. Acredita-se que a caracterização destes sujeitos é pertinente ao caso 
que estudamos neste trabalho. 
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     No domingo 1º de junho de 1879, em sarau arranjado na sala principal da residência 

de Thomaz Carlos de Molina- entre poucos sujeitos de prestígio e pessoas comuns- a 

Sociedade foi inaugurada e, no dia seguinte apresentada em prensas da capital como uma 

das novidades da província. O sobrado, sede dos ajuntamentos, havia sido construído com 

dezesseis cômodos antes mesmo de sua aquisição por parte da família de Molina- em 

tempos de desvalorização imobiliária. A arquitetura era muito parecida com a do Solar 

da Baronesa de Dourados, moradora na cidade anos antes. “Envasaduras com vergas 

retas; entrada com verga em arco pleno; porta de duas folhas almofadadas, com bandeira 

de ferro e as iniciais do proprietário; janelas de vidraça de guilhotina com escuro; 

cobertura de telha capa-e-canal, cimalha de madeira com calha e portão de ferro para a 

entrada de veículos.”105 Murado por balaústres e diversas ânforas que se prolongavam até 

a Rua Municipal, o terreno da residência fazia divisa com as propriedades de D. Angelina 

Rodrigues- viúva do médico Dr. João Gathiker- de Joaquim Negreiros, João Martins dos 

Santos e o doutor Mariano de Siqueira. Neste mesmo período o casarão abrigava também 

o Cartório de Notas de Molina, tabelião e escrivão de órfãos do município, casado com 

D. Maria do Prado.106 O funcionário público ainda reunia tempo para organizar os 

Almanacks de São João Batista do Rio Claro. Em um deles, o de 1873, apresentava-se 

como “escrivão da provedoria”, “official do registro geral das hypothecas”, “escrivão do 

jury” e “contador e distribuidor”. Além das suas atribuições já citadas, Molina era um dos 

proprietários do jornal O Futuro. 

    As primeiras reuniões da sociedade continuaram a ser realizadas provisoriamente no 

sobrado do tabelião e escrivão municipal. De pronto, na impossibilidade da sede própria, 

os encontros se davam em meio a papéis públicos, notas e segredos da família. No 

decorrer dos anos inaugurais, muito se discutiu sobre como equacionar este 

inconveniente. Francisco de Assis Negreiros107, que arregimentará a formação da Santa 

Casa da cidade e associado à Philarmônica, propôs o aluguel de seu imóvel para receber 

os concertos, caso Molina se incomodasse com a cessão de seu domicílio aos encontros 

                                                           
105 Descrição realizada pelo historiador rio clarense J.R. Santanna em texto próprio não publicado e 
gentilmente cedido à esta pesquisa. 
106  Podemos pensar esta questão junto de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Essa “diferenciação 
rudimentar entre a função oficial e a vida privada permitiu a extensão do poder oriundo do cargo público 
para a dominação com fins estritamente particulares. São demasiado notórias as formas de exploração 
desse recurso, com toda sorte de favoritismos à parentela e às amizades [...].” Neste sentido, começam a 
surgir as bases para o que a autora irá chamar de “Estado-Tutelar” ou “Estado-instrumento”. Ver: Franco; 
1997; p.137 e 143. 
107 Irmão de José Negreiros, Francisco de Assis Negreiros era um herdeiro direto do escravismo. 
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da Philarmônica. No entanto, os fundos à míngua e o medo da falência da sociedade 

fizeram a diretoria do clube se furtar da proposta. Contavam-se apenas 1.216$790 em 

caixa, sendo necessários 2.000$000 para o levantamento de um prédio sob algum terreno 

doado. A situação perdurou até o ano seguinte. 

    Nos derradeiros dias do dezembro de 1880, em meio às discussões da reunião mensal 

da diretoria, o médico Francisco Vilella de Paula Machado solicitou a palavra e deu por 

solucionado o infortúnio: “eu me ofereço a entrar com a precisa, para depois a sociedade 

pagar-me.”108 Cabia formar uma comissão para agenciar a doação de algum terreno pela 

cidade. O então presidente da sociedade, Cerqueira César109 e o vice Augusto Lorena 

designaram o sócio Cândido do Valle, proprietário da firma de exportação e importação 

do município, para compor esta comitiva. Valle indicara premeditadamente Luís José de 

Mello Oliveira e João Baptista de Mello Oliveira- cunhados de Machado- para a 

empreitada. Os dois advogados não eram sócios da sociedade e nem ao menos moravam 

em Rio Claro, fizeram vida em Campinas e São Paulo, respectivamente. Porém, isso 

pouco importava; filhos do Visconde de Rio Claro, convenceram o pai a doar o terreno e 

mais certa quantia para a construção do salão. Em contrapartida, foram incluídos no 

                                                           
108 Livro ata das reuniões da diretoria da Philarmônica (1879-1881). É curioso, que diferentemente das 
doações recebidas pela sociedade dos herdeiros do café, Paula Machado demandou que lhe fosse 
devolvido o valor emprestado à coletividade. Pontua-se que o médico se arranjaria como genro do 
Visconde de Rio Claro. 
109 Filho de Bento Alves de Cerqueira Bueno, tinha na linhagem paterna Amador Bueno de Ribeira, “O 
Aclamado”, quase rei de São Paulo, administrador da capitania de São Vicente; filho de Maria Cândida de 
Cerqueira Leme, olhava no retrovisor da história e encontrava uma família de proprietários da cidade de 
Leme. Diplomara-se em ciências sociais e jurídicas pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 
em 1860, onde formara grande parte de sua aliança republicana e abolicionista, construindo inclusive 
parte de sua família; César era esposo de Maria do Carmo Sales, irmã de Campos Sales, presidente da 
república entre 1898 e 1902 e formado em direito na mesma instituição que o cunhado, mas em 1863. 
Nascido em 23 de maio de 1835 e falecido em 1911, César abrira sua primeira banca de advogado em 
Itapetininga logo quando formado. A família não passara muito tempo na cidade, se mudando para Rio 
Claro em 1863; a mudança foi o suficiente para que o bacharel passasse a se envolver nas atividades 
republicanas do município e da região. Subscrevera em 1870 o Manifesto Republicano e dois anos depois, 
junto de Cândido do Valle, colaborara com a fundação do Clube Republicano de Rio Claro, que viria a se 
transformar no primeiro partido republicano da cidade. As primeiras atividades políticas de Cerqueira 
César foram a vereança em Rio Claro, entre os idos de 1873 e 1876, e a participação efetiva nas atividades 
da Convenção Republicana de Itu em 18 de abril de 1873.  
    Desejo apenas ressaltar que, destes encontros, pontuou-se a necessidade de construir um órgão de 
imprensa na capital do estado a fim de defender interesses republicanos, rivalizando com O Correio 
Paulistano. Gestou-se esta discussão até outubro de 1874, quando em comandita de dezenove cotistas, 
entre eles Cerqueira César, Cândido do Valle e o futuro presidente Campos Sales, foi fundado o jornal A 
Província de São Paulo, circulando periodicamente a partir de 4 de janeiro de 1875, substituindo sua 
alcunha para O Estado de São Paulo em janeiro de 1890. Este jornal foi um dos veículos de comunicação 
que mais divulgaram as teorias raciais e racistas de fins do século XIX. Ver: Scwharcz; 2001. 
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quadro de sócios, e, em 1885, Luís de Mello Oliveira agraciado com o título de 2º Barão 

de Rio Claro. 

    Angariado o terreno junto de parte do pecúlio necessário, carecia-se da planta 

arquitetônica da sede. Na reunião de 26 de dezembro de 1880, a projeção organizada por 

Andreas Schimidt, engenheiro da Companhia Paulista em Rio Claro, era apresentada aos 

sócios. Os custos totais para a execução do projeto pela firma de Gabriel Pergola foram 

calculados em torno de 12.000$000. Aos esforços de barganha para a obtenção dos 

mínimos necessários para a edificação da sede, somavam-se as péssimas condições 

financeiras da sociedade. Dava-se o nó em uma ponta e desfrouxava-se noutra. A única 

certeza do clube era de o montante para as obras ser recolhido de alguma forma a curto 

prazo. Para isso, uma nova representação- agora composta exclusivamente por 

associadas- era formada com o intuito de arrebanhar prendas para a realização de um 

leilão. 

    Adelaide Leite Ferraz, Sofia Elis de Oliveira, Julia Henriqueta Oliveira Valle, Omélia 

Schmidt, Cândida Mascarenhas de Negreiros, entre outras, ficaram encarregadas de 

arrecadar quaisquer tipos de penduricalhos leiloáveis. Algumas dessas senhoras não 

residiam com suas famílias na cidade, nem costumavam frequentar assiduamente o clube; 

outras, das posições intermediárias, eram familiares de comerciantes da cidade, de 

advogados e músicos e se encarregavam de organizar as partidas da Sociedade. O leilão 

rendeu insuficientes 2.443$250. Os tijolos tiveram de ser doados por Domingo Spiller e 

Plácido Ayres. Portas, esquadrias, janelas e vidraças ficaram a cargo da serralheria e 

vidraçaria Bianchi e Companhia. Os taboados do salão, pela firma Mello e Companhia. 

Sofregamente, o prédio da Philarmônica ia sendo levantado. No ano de 1882, com a 

construção do prédio ainda em andamento, convidou-se para sócio honorário o 

proprietário da Fazenda Pitanga, Antônio Barbosa Ferraz. Entretanto, a condição do 

convite era curiosa. Para ser aceito como associado ao microcosmo daqueles sujeitos 

remediados foi necessário o pagamento de uma joia, tal qual “um meio quarteirão de 

terreno com frente à nova casa da sociedade”. Como consta em ata, o valor da terra no 

município estava em constantes quedas, sendo possível angariar com a venda do terreno 

no máximo “duas mesas de bilhar usadas”. O salão seria finalmente aberto aos associados 

em 12 de agosto de 1883. 
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Imagem: Salão da Sociedade Philarmônica Rio Clarense (sem data/ provavelmente década de 1920). 
Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

    Os esforços de registro das primeiras reuniões de diretoria e das diretrizes sociais 

constam nos livros atas sobreviventes ao tempo. Definimos como esforço em razão das 

condições em que se compilaram os principais pontos das discussões. O desenho bem 

delineado, em uma caligrafia cheia de curvas e minucias, distante das garatujas típicas 

das anotações de armazém e botecos arquivadas, eram, juntas do capricho do relator, as 

condições práticas de escrita. As penas metálicas da época ainda eram molhadas à tinta; 

o sacrilégio para com o escritor era a necessidade de carregá-las inúmeras vezes antes de 

completar uma simples oração. Portanto, a cada nova imersão e contato com os papeis, o 

prenúncio do borrão e a fadiga aumentavam, demandando atenção redobrada à tarefa. 

Curiosamente, ao longo do processo de pesquisa não se encontrou nem ao menos uma 

página emporcalhada pelo vazamento da pena, diferentemente dos recibos de alguns 

botequins onde a pressa e o desgaste do bico da única caneta do estabelecimento 

produziam rabiscos inelegíveis. Esse empecilho seria superado alguns anos mais tardes 

com a invenção das canetas com reservatório de tinta a conta gotas, patenteada em 1884 

por Lewis Waterman. Até este momento a Sociedade registrava suas atividades e normas 

pelos bicos metálicos. Assim foram instituídos os seus princípios fundamentais. 
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    “Desenvolver o gosto pela música, uma das mais brilhantes expressões do belo”, 

tornou-se o “fim principal”110 da sociedade. A passagem das querelas políticas e rimas 

para os acordes e melodias fora levada a cabo, pois estes seriam a “grande virtude de 

exemplo e emulação”111. Tentava-se construir um salão onde as famílias rio clarenses em 

busca de prestígio na aurora de uma nova sociedade pudessem se alimentar de cultura, 

enrijecer o caráter e se fazerem notadas. A materialização da sede era sobretudo a 

representação do desejo de pertencimento aos estratos mais altos e afastamento dos mais 

baixos. Das reuniões, poderiam tomar parte pessoas de ambos os sexos, sem distinção de 

nacionalidade, conquanto estivessem em dia com as mensalidades. Os sócios eram 

divididos em três categorias: “effectivos”, “contribuintes” e “honorários”. Os primeiros 

seriam os participantes da fundação da Philarmônica; os segundos, pessoas aceitas por 

indicações de algum sócio efetivo; por fim, aqueles que tivessem participado de alguma 

forma de benemerência em prol da sociedade, tornando-se isentos do pagamento de 

mensalidades.  

    Todos, no entanto, submetiam-se às mesmas normas de conduta dentro das 

dependências da Sociedade. O capítulo “Eliminação” do Estatuto Social sugere os 

comportamentos exigidos pela direção da Philarmônica de seus membros. Seriam 

passíveis de eliminação os que por mais de dois meses atrasassem o pagamento de 

mensalidades, aqueles sócios que atentassem contra o fim social da instituição e os 

violadores dos deveres de civilidade dentro do recinto philarmônico, fosse por gestos, 

palavras ou atos. A preocupação com o controle de admissão dos associados balizava os 

critérios de aceitação ao corpo de sócios. No mais a presença de pessoas estranhas à 

sociedade era regulamentada pelo artigo 13: “As famílias não podem trazer em sua 

companhia, sem convite, senão pessoas que morem debaixo do mesmo teto e sem 

economia separada”.112 A única menção, ainda que indireta, aos critérios raciais para 

participação nos festejos, encontrada no artigo 14, é relativa à presença de criadas 

domésticas- negras- no salão: “Na sala de toilette não são adimittidas pagens, salvo se 

forem amas”.113 É muito provável estes artigos estarem relacionados aos efeitos da lei do 

                                                           
110 Ata da reunião inaugural da diretoria da Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico de Rio 
Claro; Caderno de Atas da Sociedade Philarmônica - 1879-1881; p.7 
111 Ibid; 16 de janeiro de 1883. 
112 Atas da Sociedade Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico Rio Clarense- Caderno de Atas 
da Sociedade Philarmônica Rio Clarense - 1879-1881. 
113 Ibid. 
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Ventre Livre na cidade, pois tendiam controlar a presença de infantes e sujeitos negros 

nos festejos. Uma grande quantidade de crianças negras e pobres passaram a habitar as 

ruas da cidade após 1871. Soma-se a isto, a chegada de um expressivo contingente de 

escravizados da região Nordeste, como apontado na introdução deste trabalho. 

Voltaremos a este tema na penúltima seção do capítulo. 

    Ainda sob regime escravocrata, senhores de fazendas e iá-iás, senhoras ou meninas, 

eram convidadas para os concertos. Boa parte das famílias deixavam os coupés em suas 

casas e dirigiam-se à residência de Molina ou ao futuro salão pelos trilhos da Companhia, 

a partir de 1883. Os citadinos associados se deslocavam a pé pela escuridão das ruas 

acompanhados de suas esposas e filhas. Os concertos e “saraus dansantes” mensais eram 

convocados impreterivelmente para às 20 horas dos sábados derradeiros de cada mês. Era 

“prohibida qualquer ostentação de luxo no vestuário”, como constava transcrito no verso 

dos cartões de convite, para não se criarem constrangimentos entre os presentes pelas 

diferenças nos trajes. “O serviço das partidas ordinárias será o mais modesto possível”114, 

diziam as regras do clube. Censurava-se também a entrada de “bebidas espirituosas”, 

sendo ofertado aos presentes “senão chá e pão com manteiga.”115 Não era raro as famílias 

lancharem nas dependências dos encontros após terem ceado em suas casas. Também é 

instigante, em certa medida, não haver referências do trabalho de garçons durante as 

partidas, corroborando que a situação financeira de instituição não era das melhores. A 

maioria das vezes, portanto, o preparo de comes e bebes ficava a cargo das famílias dos 

proponentes dos concertos e saraus, diminuindo os encargos da sociedade. Estes serviços, 

não remunerados, é bem verdade, eram realizados pelas mulheres sócias e escancaravam 

os “planos de ajustamentos pessoais, espontâneos, suscitados pela dinâmica das situações 

imediatas em que um grupo determinado se reún[ia].”116 

    A música fora elevada à “mais uma prenda preciosa” que “se engasta na coroa das 

virtudes” ornamentando “as jovens filhas das famílias que prestam curso à educação.”117 

Ainda assim, seu conhecimento não se tornaria um embaraço nem “às ocupações próprias 

                                                           
114 Ata da reunião inaugural da diretoria da Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico de Rio 
Claro; Caderno de Atas da Sociedade Philarmônica - 1879-1881. Artigo 41. 
115 Ibid. 
116 Franco; 1997.p.33. 
117 Ata da reunião inaugural da diretoria da Philarmônica Rio Clarense; Livro de atas da Philarmônica 
(1879-1881); Arquivo Municipal de Rio Claro.  
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da vida doméstica, nem aos afazeres próprios da grande sociedade em que vivemos.”118 

Eram nos concertos e saraus onde moças das “distintas” famílias comuns eram anunciadas 

ao corpo social e contribuíam para travestir os estigmas de seus pais, homens médios 

brancos. 

    Três anos após a fundação da sociedade, dois pianos foram comprados para as 

senhoritas associadas apresentarem suas habilidades musicais. Com o passar do tempo, 

os concertos começaram a se arrastar por boa parte da madrugada. Antes iluminadas pelas 

arandelas e lustres a gás, e restritos até as 23 horas da noite, as partidas passaram a contar 

com energia elétrica a partir de 1885. A edição de 12 de agosto de 1886 do jornal O Século 

XIX trazia a reclamação de um munícipe quanto ao serviço de iluminação; 

a nossa iluminação pública tem se conservado apagada, 

ultimamente, da meia noite por diante. 

Não estranharíamos o facto si não tivéssemos notado que 

na noite em que a Philarmônica deu a sua partida mensal, 

isto é, na noite de trêz do mez último, a iluminação 

prolongou-se até às quatro horas da madrugada [...] 

Condenamos simplesmente a excepção feita, essa 

espécie de privilégio que é sempre odiosa.119 

 

    À propósito da chegada da luz elétrica, a sociedade continuou com os usos de lampiões. 

Em reunião da diretoria do clube realizada em 29 de outubro de 1888, o secretário 

informara o débito do senhor Antônio de Pádua Moreira com a entidade devido à compra 

de um lampião em “substituição de um que se estragou pertencente à excelentíssima 

senhora Viscondessa de Rio Claro”. Seria de se estranhar a sociedade recorrer à 

iluminação a gás mesmo após a instalação de postes de luz em frente ao prédio social. 

Mas se continuarmos a ler os pontos levantados por aquela assembleia, a sensação de 

estranheza se dissolve: “o tesoureiro aponta para a necessidade de pagamento de contas 

vencidas a bastante tempo.”120 

    Assim, é de se presumir a recepção de alguns dos convidados em penumbra 

considerável. A comissão de harmonia e o mestre sala da sociedade se encarregavam de 

organizar a lista de convivas e lhes encaminhar os cartões de acesso ao salão. Os postais 

também eram endereçados às caixas de correspondência dirigentes de outras sociedades 

do município e das redondezas, ou ainda às de diversos periódicos. Grêmio Democrático 

                                                           
118 Ibid. 
119 Jornal O Século XIX, edição de 12 de agosto de 1886. Fonte: Arquivo Municipal de Rio Claro. 
120 Atas da reunião da diretoria da Philarmônica (1888-1897); data de 29 de outubro de 1888. 
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Litterário e União Familiar de Limeira; Sociedade Carlos Gomes de Campinas; 

Philarmônica de Mogy-Mirim; Club Concórdia de São Carlos; Club Araraquarense e 

Sociedade de Dança de Piracicaba estavam entre as recorrentemente invitadas às 

partidas. As redações do Correio Paulistano, d’A Província de São Paulo, do Diário da 

Manhã, dos campineiros Diário de Campinas e Gazeta de Campinas, além d’Opinião 

Liberal também recebiam constantemente missivas sobre os concertos a serem realizados. 

    As recepções destes convivas na cidade não era das mais afáveis. Chegando pelos 

trilhos do trem, encontravam a cidade em polvorosa com as fugas de cativos, 

movimentação de forros e mobilizações de estratégias de cidadania de nacionais e 

imigrantes. Desde 1886, outras tantas levas de europeus, livres e escravizados 

desembarcaram na estação de Rio Claro. Nas páginas d’O Correio do Oeste, duas fugas 

de escravizados de João Lemes da Silva, de Campinas, eram noticiadas: a “do moleque 

de nome Alexandre de dezesseis anos, natural de Paulo Affonso (Alagoas)” e do 

maranhense de vinte e cinco, Jacinto. Do primeiro esperava-se encontrá-lo em “algum 

porto de mar para voltar para sua terra”; do segundo, apenas descrições eram feitas: “cor 

fula, barba cavagnac, boa dentadura e tornozelo mais grosso um de que o outro”. O 

Tempo, de 23 de julho de 1885121, trazia notícias semelhantes: 

Barbaridade: apresentou-se nesta cidade o preto 

Mariano, pertencente a um fazendeiro deste município, 

trazendo consigo o seu filho, ingênuo, menor de 13 

annos, para mostra-lo a autoridade, queixando-se que o 

seu deshumano senhor tinha-o surrado com bacalhau [a 

criança] tinha as mãos inchadas e as nádegas cortadas de 

bacalhau. 

 

O senhor delegado de polícia por sua vez não se ocupara de fazer nem “ao menos acto de 

corpo de delito e ordenou que a criança fosse entregue para o seu dono”. Camilo Arruda 

Santos anunciava pelas páginas dos jornais que não se responsabilizaria mais “pelas 

compras [que] sua escrava Marcolina fizesse em seu nome sem autorização por escrito”, 

cabendo aos donos de estabelecimentos tomarem a atitude que melhor lhes prestassem. 

Os proprietários de casas comerciais e estabelecimentos prestadores de serviços, 

funcionários públicos- nossos sujeitos médios em geral- se encontravam em meio ao fogo 

cruzado novamente. 

                                                           
121 Consulta realizada no Arquivo Municipal de Rio Claro no setor de periódicos. 
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    No dia primeiro de maio de 1886, às 5 horas da manhã, o cadáver do italiano Domingos 

Spatafora foi encontrado no Largo do Riachuelo com o crânio afundado e um ferimento 

profundo no tórax. Acredita-se ter morrido não imediatamente após a luta, mas instantes 

depois, visto o caminho de sangue desenhado pelo chão. Domingos havia deixado o Largo 

da Igreja de Santa Cruz há pouco, quando descendo para o local do homicídio, encontrou-

se com Josephina Escolástica de Oliveira, “quitandeira bem apessoada”, “parda e liberta”, 

com quem iniciara conversa. Instantes depois de tomarem cada qual o seu destino, surge 

o denunciado. Joaquim, “pardo de trinta e poucos anos”, cujo processo não indica se 

liberto ou não, ao se encontrar com Josephina. sua antiga amásia, “deu-lhe um forte 

empurrão, exclamando que Spatafora havia de pagar a ousadia de andar amasiado com 

ella.” Logo depois de lançar estas palavras, foi ao encalço do italiano “que apavorado 

corria pedindo socorro; alcançado, e depois de jurastrá-lo com pancadas na cabeça, 

cravou-lhe a faca, fazendo-lhe um profundo ferimento.”122 Em seu depoimento, Josephina 

afirmou o casal não ter tido filhos, e de ser ela quem levava sustento para casa, já que 

Joaquim Bento chegava todos os dias embriagado e lhe “dava de cacetes”.  

    Em fevereiro de 1890, na noite do seis para o sete, fora “arrombada [...] a janela do 

prédio da sociedade por onde o ladrão penetrou, fazendo alguns estragos na dita janela, 

na porta do botequim e em várias gavetas”. Os pianos, mesmo tendo sido abertos, “não 

foram estragados”. O gatuno, ao cochilar na sede, foi capturado pela polícia que 

prontamente atendera ao chamado do zelador.123 Se estamos corretos, os fatos acimas 

expostos ilustram os ajustes violentos “não esporádicos, nem relacionados a situações 

cujo caráter excepcional [...] os sancione. Pelo contrário, eles aparecem associados a 

circunstâncias banais imersas na corrente do cotidiano”, atravessando toda a organização 

social.124 Quatro anos após a Abolição, louvada pelos sócios da Philarmônica125, o mesmo 

periódico informava ao leitor ter sido encontrado a “ossada do alemão Pedro Emerick 

residente no bairro Santa Cruz”  

                                                           
122 Ver processo em: Rodrigues dos Santos; 2008; p.26 
123 Ata da reunião da diretoria da Philarmônica de 8 de fevereiro de 1890. 
124 Franco; 1997; p.26-7 
125 Na ata da reunião da diretoria de 23 de maio de 1888, consta a seguinte menção à Abolição: “Pede a 
palavra o senhor vice-presidente Freitas Júnior e propõe que, antes de se entrar na ordem dos trabalhos 
desta reunião, fique consignado nesta ata um voto de congratulação com o país inteiro pelo fausto 
acontecimento, que houve lugar a 13 do corrente mêz, a saber a sanção da lei peremptória da escravidão 
no Brasil.” 
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    Nestes ares, os concertos eram executados. Moçoilas apresentadas à sociedade e o 

poder social destes homens médios potencialmente mobilizados. O programa musical era 

composto por allegros clássicos, valsas e algumas marchas francesas aprendidas pelas 

senhoritas nas aulas regulares de piano, apostas de suas famílias na aquisição de alta 

cultura. Determinadas partidas foram realizadas pelos “sentimentos caridosos de todos os 

associados”, como o de abril de 1889 em “benefício dos indigentes de Campinas, cidade 

atualmente assolada pela epidemia.”126 Outras, celebraram a República e o matrimônio 

de Joaquim Sales, irmão do então presidente Campos Sales, cunhado de Cerqueira César. 

Entretanto, no geral, as apresentações eram majoritariamente encaminhadas pelas mãos 

femininas aos pianos sem nenhuma aparente motivação especial. Apenas como a genuína 

expressão dos “dotes” familiares. 

 

 

Imagem: Este Programa da 96ª Partida da Philarmônica, de 1º de dezembro de 1888, trazia como primeira 
apresentação “a Sra. Concórdia de Oliveira acompanhada de Luís Chiaffarielhi; em seguida, na valsa, sta. 
Elvira Flores; no Allegro Clássico, sra. Emília de Freitas Guimarães; e por fim, na Marche Bohemianne, as 
sras. Elvira e Maria Flores.” Fonte: Caderno de Atas da Sociedade Philarmônica Rio Clarense, 1888-1897. 

                                                           
126 Ata de reunião da diretoria da Philarmônica de 18 de abril de 1889. 
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    Entre as duas décadas finais do século XIX e a primeira do XX, surgiram algumas 

outras sociedades pela cidade. O Correio do Oeste de 25 de abril de 1880 convocava 

possíveis interessados para a formação do diretório da Sociedade Dansante Flor da 

Democracia. A ata da reunião da diretoria da Philarmônica de 18 de agosto de 1890 trazia 

referências à Sociedade Dramática Commércio e Festejo e à Sociedade Democracia 

Familiar. Os jornais da cidade de 6 de agosto de 1896 noticiavam a formação do Grêmio 

Recreativo da Companhia Paulista no dia anterior. Em 1900127 fora fundado o Centro 

Hespanhol de Instrução e Beneficência de Rio Claro, como consta em O Rio Claro, de 

27 de julho de 1910. A Águia de 1º de janeiro de 1904 citava os inícios das atividades da 

Sociedade Dançante Noites Recreativas e suas reuniões ocorridas na sede do Partido 

Republicano Histórico de Rio Claro. Pelas referências encontradas em jornais e atas dos 

clubes pesquisados, é possível inferir a composição dessas sociedades exclusivamente ao 

redor de sujeitos brancos, em sua maioria dos setores médios. É curioso atentar para as 

frequentes menções feitas às ideias de democracia, família e comércio, reposicionadas 

socialmente no repertório oitocentista, no nome destas associações. 

    Ao longo das primeiras décadas de atividades, a Philarmônica Rio Clarense manteve a 

promoção de saraus e concertos dançantes para as famílias dos associados brancos, em 

sua maioria sujeitos sem grandes posses, nem insígnias e endividados, mas que emulavam 

os bailes da belle époque. O rígido controle dos frequentadores do salão era expresso nas 

discussões de 1890 sobre a necessidade ou não dos estatutos terem aprovação por parte 

da polícia do governo.128 Proibia-se expressamente o convite a não sócios por mais de 

duas vezes, além de serem censurados quaisquer tipos de jogos de azar nas dependências 

do clube. Eram autorizados apenas chá, pão com manteiga e ouvidos apurados para as 

execuções musicais. Antes do início das atividades, todos cantarolavam o hino da 

Proclamação da República, cuja gravação foi mandada buscar em São Paulo pelo sócio 

Júlio Stern, gerente da Companhia de Luz Elétrica Rio Clarense no ano de 1889 e 

proprietário da Cervejaria Rio Claro, a partir de 1902.  

    Com o correr do tempo, as atividades da sociedade encontraram dificuldades para suas 

realizações. Alguns membros da sociedade abandonaram o quadro, mudando-se para 

                                                           
127 Neste ano, como indica o Censo realizado em 1900, o município já possuía 31.891 habitantes, sendo a 
11ª cidade do estado em termos populacionais. 
128 A resposta foi negativa, pois como continua a Ata: “a sociedade não era anônyma” mas regida pelo 
direito comum. Ata da Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro; Caderno de Atas 
da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1888-1897; Reunião do dia 7 de março de 1890. 
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outras cidades ou inflacionando os preços dos jazigos do recém-inaugurado cemitério. Ao 

final de 1893, era possível se contar cento e trinta sócios, dos quais quarenta remidos e 

noventa contribuintes.  

    Os cofres da sociedade minguavam progressivamente. Tal situação era agravada com 

a partida dos sócios de prestígio à São Paulo, como Cerqueira César, os Paula Machado 

e a família Negreiros. O próprio presidente à época, Raphael Corrêa, propusera uma 

revisão do número de partidas e concertos realizados129, por “não [ser] satisfatório o 

estado financeiro da sociedade, [somado a] um déficit de 188$780”.  Para Corrêa, as joias 

e mensalidades eram insuficientes para a manutenção dos fins sociais da Philarmônica. 

Em 1894, com a chegada de alguns novos sócios e pagamentos de mensalidades atrasadas, 

o rombo financeiro fora reduzido para 22$500. No entanto, em 1895, após a tentativa de 

aumento das parcelas mensais, a dívida da sociedade extrapolou, chegando a vultuosos 

964$349 em 6 de janeiro de 1895. Muitos tornaram a não pagar as taxas e outros tantos 

de se associarem. Novamente, a solução encontrada foi a organização de um leilão de 

prendas, organizada pelas senhoras Maria Carlota Rocha, Gertrudes de Barros Saraiva, 

Maria José Couto de Gomes, Francisca Malheiro de Sá Barreto, Clementina Schmidt, 

Presceliana Scorrar e Lydia de Carvalho Figueiredo. Pouco se arrecadou. 

    Os princípios fundamentais da sociedade eram estrangulados pela precariedade urbana 

de Rio Claro, e de tantos outros municípios do estado, inclusive a capital como sugere 

Maria Odila em Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. Seria “sintoma da 

escassez de cabedais?”, se pergunta a autora. Problemas financeiros concorreram nas duas 

primeiras décadas do século XX para empréstimos junto a sócios e bancos visando o 

pagamento “de contas vencidas a bastante tempo”; dívidas foram negociadas 

pessoalmente com o gerente da Companhia de luz elétrica, com a “Empreza de Água e 

Esgotos” e com a Câmara Municipal. Por diversas vezes foram encontradas em atas de 

reuniões da diretoria autorizações para o presidente da sociedade ficar encarregado de se 

“dirigir a empresa de Central Elétrica, no sentido de obter uma boa solução sobre a dívida 

da sociedade.” Em novembro de 1902, o gerente da Companhia Elétrica, o alemão Egon 

Franchenberger teve de abater parte da dívida da sociedade para receber ao menos algum 

montante dos encargos. Não raras foram as circunstâncias em, além do abatimento parcial 

dos dividendos, os credores receberem o título de sócios honorários, passando a fazer 

                                                           
129 O Estatuto da Sociedade Philarmônica instituía a realização de uma partida por mês e outro concerto 
a cada dois meses. 
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parte da sociedade. A possibilidade de cancelamento das partidas esteve em pauta durante 

grande parte dos períodos iniciais da sociedade. Corria-se sempre o risco de ver os fins 

sociais elementares da Philarmônica serem sepultados. 

    Neste momento retornamos ao caso da senhorita Nascimento. O Baile da Emancipação 

Política foi destaque nas prensas da cidade. Aparentemente, tudo correu de maneira 

satisfatória, apesar dos pesares. Com a sobra dos fundos arrecadados no mês de setembro 

de 1922, foi possível organizar a recepção do general Abílio de Noronha e do general, 

chefe da missão francesa, Famelieu no mês seguinte. Contudo, a situação era ilusória. No 

baile de 11 de agosto de 1922, o salão esteve “profusamente iluminado graças à gentilesa 

do senhor Wail Chaves, digno gerente da Central Elétrica de Rio Claro [...]”130 Outras 

tantas vezes, Chaves foi lembrado nas páginas dos cadernos da Sociedade. “Mais uma 

vez a Central Elétrica, por intermédio do seu amável gerente, senhor Wail Chaves, tornou-

se credora dos nossos agradecimentos”, como consta na ata de 15 de março de 1924. Em 

junho do ano seguinte, a Philarmônica pagou “em tempo opportuno as dívidas de 

impostos e prestação e débito hypothecário”. Contudo, ficaram para trás os débitos 

contraídos na Casa Farani, não tendo sido possível “o mesmo auxílio dos sócios”.131 

    No entanto, em 24 de abril de 1926, descobre-se que as dívidas não haviam sido 

abatidas integralmente. Um ofício foi enviado à Câmara Municipal “pedindo que a mesma 

se digne a perdoar a multa posta a sociedade no valor de 50$000 por falta de pagamentos 

dos impostos prediaes durante o ano de 1925”.132 Assim findou a década: impostos 

atrasados, mensalidades não sendo pagas e as atividades da Sociedade Philarmônica Rio 

Clarense sob ameaça. O que esta associação pode nos dizer sobre estes sujeitos 

encaminhados à República no limbo das posições intermediárias e lançados ao caos da 

implosão das fronteiras sociais? 

2.2. O limbo social e a precariedade dos sujeitos médios. 

    O colapso das tentativas de controle dos processos de mudança social pelos tipos 

médios brancos rio clarenses e a confusão dos limites sociais da virada do século foram 

mediadas por uma preocupação excessiva com a ordem social. Em particular porque as 

disputas por marcação de fronteiras estáveis foram empreendidas por estes sujeitos em 

                                                           
130 Atas da Sociedade Philarmônica Rio Clarense; Fonte: Arquivo Histórico Rio Clarense- Caderno de Atas 
da Sociedade Philarmônica Rio Clarense-1918-1937; Reunião do dia 24 de agosto de 1922. 
131 Ibid; Reunião do dia 1º de junho de 1925. 
132 Ibid; Reunião do dia 24 de abril de 1926. 
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uma sociedade marcadamente híbrida e politicamente fragmentada. Mas também em 

função dos poderes de influência destas pessoas comuns terem sido “circunscrito pelo 

mundo do dia-a-dia em que [viviam], e mesmo nesses círculos de emprego, família e 

vizinhança frequentemente [parecerem] impelidos por forças que não [puderam] 

compreender nem governar.”133 Estas figuras habitaram à história rio clarense enquanto 

“tipo social incapaz de se manter em posições privilegiadas ou a elas ascender sem o peso 

das estruturas que reproduzem a tradição”134, engendrando com ela relações 

dialeticamente tensas. Sujeitos conscientes de sua indiferenciação social mesmo situados 

em uma sociedade brutalmente desigual. Como observado nas páginas introdutórias, esta 

consciência não se materializou em noções concretas de igualdade. Atrelou-se, sobretudo, 

ao sentido de imprecisão, dado as fracas linhas de discriminação de poder da frágil 

existência deste grupo assentado nas zonas sociais de limbo. 

     A história da Primeira República, quando contada pela perspectiva da organização do 

poderio político, tendeu a excluir das negociações a respeito dos encaminhamentos pós-

abolicionistas os agentes não integrados às oligarquias cafeeiras ou à uma burguesia 

nascente. Estes tipos médios foram- e ainda são- obliterados das considerações sobre a 

reorganização das hierarquias e da vida social ao longo do processo de formação 

republicana. Em Rio Claro, todavia, modularam ativamente as dinâmicas de mudança 

social desde os finais de XIX. Como afirma Bilac, esta é uma das peculiaridades da 

consolidação das áreas urbanas do município quando comparadas às da região.135 

Enquanto formação sócio histórica da urbanização e desagregação do escravismo 

patriarcal das últimas décadas do século XIX, estes sujeitos não lograram qualquer tipo 

de herança da instituição escravista, a não ser a mobilidade característica do período. 

Vislumbrando novas possibilidades de vida na cidade, afastaram-se das dívidas familiares 

acumuladas nas propriedades cafeeiras e dos assombros do fim do cativeiro. Eram 

nacionais que migraram para a cidade ou herdeiros de imigrantes chegados em um 

primeiro momento para os serviços das lavouras, logo se deslocando para as áreas 

urbanas. 

                                                           
133 Mills, Charles W.; A Elite do Poder; Rio de Janeiro; Zahar; 1975; p.11. 
134 Chaguri, Mariana Miggiolaro; Cavalcante, Sávio; Nicolau Netto, Michel; O conservadorismo liberal do 
homem médio; In: https://epoca.globo.com/artigo-conservadorismo-liberal-do-homem-medio-
23358236; acessado em 1º de maio de 2019 às 15:03. Esta definição, apesar de sua distância histórica ao 
objeto desta dissertação, é pertinente ao argumento e pode ser recuperada aqui, sem os riscos de 
anacronismo. 
135 Bilac; 2001. 
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    Os primeiros agrupamentos familiares- nacionais ou imigrantes- estabelecidos no 

espaço urbano se empenharam em mobilizar algum pecúlio, mesmo não sendo em seu 

conjunto pobres, nem providos de extensa riqueza. Alguns destes caminharam pelas ruas 

vendendo produtos e mercadorias, outros tantos adquiriram estabelecimentos 

transformados em casas comercias ou armazéns de secos e molhados. Com a 

especialização de uma sociedade nascente, famílias lutaram por fazer de seus filhos e 

filhas bacharéis locais- médicos, advogados, engenheiros, professores de letras- ou 

ingressantes nas fileiras do ainda mal-ajambrado funcionalismo público.136 Foram 

também farmacêuticos, militares de baixa patente, donas de casas. Sujeitos não oriundos 

de elites137 políticas, culturais ou econômicas do país. Reunidos em torno de famílias 

urbanas, reconheciam-se casualmente como pais, irmãos, tios e primos do editor Cintra, 

do proprietário da casa de importações Cândido do Valle ou do escrivão Molina. 

Enquanto projetos familiares autônomos e dispersos, a viabilidade de suas vidas era 

constantemente comprometida pela fragilidade de suas bases de inserção e legitimidade 

em um mundo aos pedaços. Eram pessoas comuns, tais como seus próprios parentes ou 

conhecidos. 

    A precariedade é ambígua neste sentido. Se por um lado inseriram-se no círculo do 

comércio e das profissões liberais ainda em consolidação, por outro desfiguraram-se nas 

zonas intermediárias de impacto direto dos conflitos sociais latentes da época. Em nada, 

suas trajetórias apresentaram caráter de excepcionalidades quando comparadas às de seus 

companheiros, iguais e ao mesmo tempo muito diferentes. Criaram-se como sujeitos que 

nada eram à medida que não podiam deixar de ser. Mobilizavam seus contados recursos- 

materiais e simbólicos- em estratégias personalizadas de negociação de fronteiras e 

afirmação social. Mesmo os que possuíam alguma quantia não ascenderam facilmente. A 

aposta enquanto procedimento e propósito, marca das práticas cotidianas destes sujeitos, 

e a apreensão com os arrombamentos das portas de seu mundo, como o caso de fevereiro 

                                                           
136 Neste período histórico, ainda na Primeira República, o serviço público ajustava-se à uma política 
clientelista, como afirma Bóris Fausto (2006). 
137 Mills (1975) define as elites como sujeitos de “posições das quais podem olhar, por assim dizer, para 
baixo, para o mundo do dia-a-dia dos homens e mulheres comuns, suscetível de ser atingidos pelas 
decisões que tomam. [...] Não precisam apenas “atender as exigências da hora e do momento”, pois em 
parte criam estas exigências, e levam outros a atende-las”.  São sujeitos que “têm uma parte maior que a 
dos outros nas coisas e experiências mais altamente valorizadas. [...] Mas a elite não é simplesmente 
constituída dos que têm o máximo, pois não o poderiam ter se não fosse pela sua posição nas grandes 
instituições, que são as bases necessárias do poder, da riqueza e do prestígio [...]”. Ou seja, sujeitos que 
podem realizar suas vontades mesmo com resistência alheia. 
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de 1890, eram os traços mais exemplares do acuamento a que estavam submetidas estas 

pessoas.  

 

Imagem: Comerciantes de Rio Claro, dentre os quais alguns filiados à Philarmônica- início da década de 
1920. Em pé da esquerda para direita: Francisco Teixeira das Neves, Venâncio Batista Chaves, Ten. José 
Duarte de Almeida, Augusto Alvarinho, Fidelis de Matteo, Leopoldo Calligaris, João Moura, José Coelho 
Callado. Sentados da esquerda para a direita: Quintero Simões, André Villar, Simão Hofling, Francisco de 
Matteo e João Portz. Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    Podemos perder a vista por um tempo nesta imagem. Treze homens de, 

aproximadamente, meio século de existência, brancos- uns menos, outros mais- sem 

posses significativas ao longo das décadas anteriores, legatários de sobrenomes de origem 

portuguesa, italiana ou alemã. Apresentavam-se trajados em paletós, coletes, calças e 

sapatos. Suas disposições espaciais denunciam a preparação para o registro da cena, e 

certo ar de importância para tal feito, mesmo o banco sendo insuficiente para que todos 

se assentassem. Algumas das vestimentas ultrapassam seus corpos, notoriamente não 

tendo sido feitas sob medidas. Mangas de casacos faltam ou extrapolam seus punhos, 

acompanhadas de calças que expõe as barras feitas para não se arrastarem pelo chão. 

Alguns sapatos estão brilhantemente lustrados, outros visivelmente desgastados pelo uso 

diário. Cada homem carrega consigo um elemento que o difere de seu par: um relógio de 

corrente, um lenço no bolso, a mão cruzada pela frente do corpo, um broche na lapela do 

paletó ou a simples ausência do bigode. Bigodes que também variam em formato e 

tamanho. 
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    Não se trata simplesmente de gentes indiscriminadas pelas diferenças visíveis ou 

imprecisão material, mas sobretudo pela conformação de sujeitos que deram sentido à 

vida nos limiares do possível, sem ter a quem recorrer no passado ou como especular 

seguramente o futuro naquele momento. Em síntese, a maioria dos fundadores e sócios 

assíduos da Philarmônica ocuparam posições extremamente heterogêneas marcadas pela 

fragilidade existencial e pela instabilidade nas hierarquias sociais. Suas vidas se situavam 

na incerteza das fronteiras sociais. O elemento unificador destas pessoas e lugares de que 

falamos foi, então, a inópia de signos distintivos de poder materializada em torno da 

consciência de indiferenciação destes sujeitos em relação ao seu próprio grupo e ao 

conjunto social circundante- em especial aos seus “inferiores”. Nada os particularizavam 

objetivamente entre si; nem renda, nem cargos ocupados, nem as diferenças entre 

demandas dos condenados da terra em torno de liberdade e cidadania, nem a crença de 

ser possível lograrem às posições de destaques deixadas em aberto com a debandada das 

oligarquias e seus herdeiros de Rio Claro. A imprecisão dos limites sintetizou essa 

ausência de particularização. Contudo, rodeavam-se de iguais e comuns crentes em se 

diferenciarem entre si através de qualquer miudeza cotidiana, como a de um concerto por 

exemplo. 

    Desde os anos finais do XIX e com o correr da Primeira República, parte dos homens 

destas “novas famílias” buscaram se alocar à companhia oligárquica através de cargos 

políticos na cidade. Raphael Minervino, Frederico Eigenheer, Jorge Hebling, Simão 

Hofling, Irineu Penteado138 são exemplos de sujeitos que exerceram a vereança no 

município entre os anos de 1889 e 1940.139 Contudo, é importante lembrarmos que no 

mesmo período a origem dos prefeitos- ou Intendentes, Presidentes da Câmara140- do 

município continuou sendo majoritariamente de famílias tradicionais da região. Parte 

considerável delas já residiam em São Paulo e conseguiam suas nomeações por meio das 

                                                           
138 Foram nominados apenas os que ascenderam à vereança e associaram-se à Philarmônica entre os anos 
compreendidos por este trabalho. Os 4 primeiros estiveram envolvidos com atividades comerciais no 
município; Penteado era farmacêutico. É importante lembrar que, entre 1930-1834 e 1937-1945, as Casas 
Legislativas foram extintas. 
139 Estes cargos de vereança situavam-se logo abaixo dos cargos políticos das elites. Como retoma Mills 
(1975, p.12), abaixo da elite estão os políticos “dos níveis médios do poder, no Congresso, e nos grupos 
de pressão [...]” 
140 A saber: de 1845 a 1889, os Presidentes da Câmara exerceram a administração do Município. Entre 
1889 e 1910, a administração foi exercida pelo Intendente, e a Câmara designada pela Intendência. De 
1911 até os dias correntes, o administrador do Município denominou-se Prefeito Municipal e as câmaras 
passaram a ser compostas por meio de votos. 
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políticas “coronelistas”.141 Todavia, os vereadores foram sujeitos de famílias imigrantes 

ou do comércio da cidade.142  Com o desenvolvimentos das instituições políticas 

republicanas, nossas personagens passaram a vislumbrar ao cargo máximo da gestão 

municipal e a vez ou outra conquistá-lo a partir dos anos 1940. Assim ocuparam com 

maior frequência as câmaras baixas da política municipal institucionalizada. 

    Estes homens médios associados à Philarmônica, submetidos desde o princípios às 

formas de competição comercial, de prestação de serviços ou alocamentos no cargos 

públicos, demandavam encontrar meios de vida seguros e fabulações de mundo 

extremamente rígidas para não serem engolfados pelas novas disputas republicanas. A 

despeito de um alto grau de mobilidade interna à estrutura indiferenciada, almejaram a 

criação de um mundo fleumático. O “estreito horizonte” de suas experiências sociais 

constituíram, assim, os “limites forçosos de suas mentes.”143 

    Eram gentes arregimentadas não apenas das profissões citadas anteriormente, nem 

reduzidas às figuras masculinas. Alimentavam sentimentos de risco e vulnerabilidade 

marcados pela abrangência e tranversalidade deste tipo médio enquanto um fenômeno 

social, arregimentado no tempo e no espaço. “É alguém que está em determinado espaço 

sem pertencer plena e integralmente àqueles modos de viver, consumir, educar-se e assim 

por diante. Ao mesmo tempo, a classe inferior à sua posição o assombra como [...] 

reveladora da face que não quer ver.”144 Os sentidos das mudanças sociais para os sujeitos 

médios da Philarmônica foram historicamente frouxos e submetidos às constantes 

negociações. Mesmo as mais simples tentativas de distinção tornavam-se importantes, 

como é possível se notar novamente pela descrição dos presidentes nos cabeçalhos das 

atas de reuniões. Uns aparecem sob a descrição “Presidência do Doutor [...]”, e eram 

provavelmente médicos ou advogados da cidade. Outros, comerciantes, pequenos 

jornalistas ou funcionários públicos, como mostra a imagem abaixo: 

                                                           
141 Além da descrição realizada nas páginas introdutórias, é importante apontar que o “coronelismo é 
sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público progressivamente fortalecido, 
e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terra.” Assim, a disputa 
pelos cargos de mando passa a ser realizada por meio de acordos e negociações entre a elite e grupos 
emergentes. Ver: Leal, 2012. 
142 Ver: Bilac; 2001; p.91. 
143 Ingenieros, José; O homem mediano; Curitiba; Editora do Chain; 2014; p.37. 
144 Chaguri; Cavalcante; Nicolau Netto; 2019. 
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Imagem: Cabeçalho da Ata da Reunião de 3 de janeiro de 1898; Caderno de Atas da Sociedade 
Philarmônica Rio Clarense- 1897 a 1910. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro 

 

    As elucubrações a respeito de índices distintivos eram diversas e desencontradas a 

maior parte do tempo, como expusemos na seção anterior com a descrição das atividades. 

A escolha do repertório de concertos, os critérios de admissão e expulsão de associados, 

a pose para as fotografias, a grafia das páginas fundantes da Sociedade eram parte do 

arsenal mobilizado pelos associados na busca por sinais de distinção frente a seu grupo e 

a grupos exteriores. Estas práticas, no entanto, quase sempre foram interditadas pela 

inviabilidade material de realização dos festejos. Quando ocorridos, os concertos eram 

preparados por suas filhas e o comes e bebes, por suas esposas. Ambos ocultavam os 

trabalhos femininos metamorfoseando-os politicamente em prestígio daqueles homens. 

Assim, a política do lazer destas senhoritas da Philarmônica, encarnada na cultura dos 

salões, realizou-se em duplo sentido: menos enquanto um regime de ócio do que um 

custoso papel característico das mulheres das posições intermediárias como tentativa de 

metonímia dos hábitos “aristocráticos” de então.145  

    Ao sentar-se ao piano, frente à indistinção daquelas pessoas, a senhorita Nascimento, 

por exemplo, arrebanhava para si e para seu pai um repertório de signos mobilizados 

distintivamente frente à precariedade coletiva dos membros da S(s)ociedade. Os acordes 

no piano, a leitura das partituras em público, a oferta de chá e pão com manteiga aos 

convidados - por mais modestos que fossem-, a organização do salão foram práticas que 

possibilitaram eclipsar a precariedade de suas vidas quando postadas por detrás da 

                                                           
145 McClintock; 2010. Angela Alonso afirma que as mulheres das elites foram liberadas do serviço 
doméstico na sociedade escravocrata. Assim, tiveram tempo livre para se dedicarem às “causas cristãs e 
beneméritas”, além de adentrarem “genuinamente” nos assuntos das artes. Ver: Alonso, Angela; 
Associativismo avant la lettre- as sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista; 
Sociologias, Porto Alegre, ano 13, no 28, set./dez. 2011, p. 166-199. 



75 
 

fragilidade dos pares. Para além de sujeitos, ossificavam em si uma visão muito específica 

a respeito do mundo. 

    Como se pôde ilustrar anteriormente, o associativismo compartilhado pelos membros 

da Philarmônica não se realizou em torno de dinâmicas de solidariedade ou 

contraprestações exclusivamente de vinculação familiar. Maria Sylvia de Carvalho 

Franco146 observando as relações comunitárias de fins do XIX, percebeu que pouca 

atenção era conferida aos “elementos constitutivos” delas. Franco referia-se à “extrema 

brutalidade” destas relações que solapavam a caracterização sociológica weberiana 

clássica da comunidade, enquanto contraposição radical à luta. Desta brutalidade, não 

apenas física, mas sobretudo simbólica, consolidou-se a marca principal das atividades 

destes tipos comuns da Philarmônica: o desfigurar violento das próprias fragilidades 

através da afirmação brutal do léxico das diferenças. 

2.3. Preocupação com as fronteiras sociais e ocultamento do trabalho manual. 

    As impermanências da realidade material dos tipos médios fundamentaram as 

percepções dos sentidos de vida destes sujeitos. Cônscios das frágeis linhas de poder que 

os discriminavam dos de baixo e das longínquas quimeras de pertencimento aos estratos 

superiores, arregimentaram formas de se distinguir a partir da ausência de elementos 

estabilizadores de suas posições sociais nas primeiras décadas do século XX. Apesar de 

adentrarem progressivamente os espaços da Câmara Municipal e das redes comerciais da 

cidade, viam-se obrigados cotidianamente a manejar estratégias de manutenção de seus 

respectivos lugares. Se por um lado, estavam nas áreas de impacto do conflito direto entre 

cativos- e libertos-, trabalhadores rurais das últimas fazendas, proprietários de terras e de 

uma recente burguesia, por outro, confundiam-se no reflexo de seus pares. Equilibrar-se 

socialmente era uma tarefa de dimensões complementares, interna e externa ao próprio 

espectro, quer fosse na cena pública- em constante crescimento- ou na cena privada. 

     Os anos finais do século XIX e os primeiros do XX, assistiram à formação de espaços 

públicos urbanos com vertiginosa rapidez em Rio Claro. Praças e passeios, teatros, 

cinemas, largos, ruas, avenidas e jardins acomodaram novas práticas de sociabilidade e 

de apresentação à sociedade, onde- tecnicamente- o trânsito tornava-se amplo e irrestrito. 

Não se constituindo enquanto universos autônomos às dimensões privadas, estes locais 

foram atravessados por hábitos domésticos em muitas de suas características. A 

                                                           
146 Franco; 1997. 
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Philarmônica e as práticas associativistas dos clubes sociais se construíram enquanto 

espaços conciliatórios entre estas dimensões. Se a priori, sua estrutura organizativa 

insinuaria a privatização de suas atividades a partir de discursos e práticas de pertença, 

em um olhar mais atento é possível notar o constante atravessamento de questões públicas 

modulando a vida associativa destas pessoas.  

    Os artigos 13 e 14 da Sociedade Philarmônica iluminam os modos pelos quais estes 

sujeitos comuns se enveredaram nos processos de mudança social na cena pública rio 

clarense. O primeiro deles afirma: “As famílias não podem trazer em sua companhia, sem 

convite, senão pessoas que morem debaixo do mesmo teto e sem economia separada”. A 

centralidade da restrição é a família, o lócus principal de ordenação do reconhecimento e 

de distinção dos associados. Garante-se que homens, mulheres, filhos e agregados 

poderiam participar com livre trânsito em saraus ou soirrés. No entanto, a noção de 

família ligou-se intimamente à percepção de ser associado ao clube, ou dito de outra 

forma, à percepção de igualdade. “As famílias” poderia ser substituída por “os sócios”, 

sem prejuízo de conteúdo. A introdução da dimensão familiar na conduta estatuária marca 

as origens sociais majoritárias do clube, a despeito da existência precária destes sujeitos: 

o trabalho não manual, assalariado e, sobretudo, branco. Cria-se uma dupla restrição. 

Primeiramente são delimitadas as famílias em condições sociais e morais de se integrarem 

à sociedade, sem distinção de sexo ou nacionalidade. Desvelando em seguida seu 

conteúdo, chega-se à influência pública neste ambiente: a necessidade de controle da 

admissão de postulantes a sócios vindos das externalidades caóticas dos passeios 

públicos. Sem ser sua intenção, a normativa retorna à fragilidade dos associados: eles 

próprios são herdeiros das ruas. 

      A continuidade do artigo resolve sua aparente contradição. Vindos das áreas urbanas, 

pelo menos restringir-se-ia a entrada “sem convite, senão [de] pessoas “que morem 

debaixo do mesmo teto e sem economia separada”. O convite e o lar tornam-se uma 

segunda barreira de ingresso. Sem invitação, apenas aqueles enquadrados às descrições: 

infantes e agregados de ambos os sexos e de qualquer nacionalidade. Contudo o 

prosseguimento é interessante: “na sala de toilette não são adimittidas pagens, salvo se 

forem amas”. Em sua maioria, estas trabalhadoras, amas e pajens negras, eram as únicas 

pessoas não brancas permitidas a frequentarem o salão da Philarmônica.  

    A exiguidade de recursos financeiros destas famílias para arcarem com uma criadagem 

característica do mando genuíno- marca das posições de prestígio- exigiu a invisibilização 
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dos sinais do trabalho manual destas senhoras associadas. Seus sucessos como esposas e 

filhas destes homens dependiam das habilidades em, trabalhando, ocultar os indícios 

destes trabalhos. A engenhosidade destas pessoas em situar-se socialmente esbarrava a 

todo instante neste dilema. No entanto, a ocultação de qualquer índice de labuta- a partir 

das possibilidades materiais de suas vidas- era uma das alquimias realizadas nas noites de 

encontros na Philarmônica, quer fosse pela oferta de um concerto ou por estarem 

acompanhados de empregadas. 

    A observação estatutária versava, entretanto, aos espaços de impureza adjetivados em 

concordância ao gênero: os banheiros femininos da sociedade. No encontro privado- 

marcado pela distância de seus maridos- senhoras médias brancas acompanhadas de suas 

empregadas negras, se “embranqueciam” ambiguamente. Marcavam sua brancura em 

relação às criadas, embora se tornassem menos brancas em relação aos maridos 

estabelecidos no salão principal e mais alvas quanto às associadas sem domésticas. 

Suspeitamos que a permissão para apenas amas transitarem pelos toilettes esteja 

relacionada à idade destas pessoas. As pajens ainda eram crianças, provavelmente órfãs 

ou recém libertas pela lei de 1871, e deveriam permanecer pelos salões, caso aqueles 

homens precisassem de seus serviços.  

    Nesta direção, o clube foi um espaço encravado nas contradições das esferas pública e 

privada, colaborando para metamorfosear os trabalhos femininos das associadas em 

lazer.147 Além disso, levar uma criada doméstica aos encontros subentendia possíveis 

sinais de distinções do- nem sempre abastado- poder de compra destes homens. Como 

argumentado anteriormente, a exploração do trabalho de criadas tornou-se fundamental 

para transformar o trabalho manual oculto das esposas em poder social dos maridos.148  

    A partir da década de 1930, no entanto, os anúncios reproduzidos abaixo são 

recorrentes nas páginas dos periódicos rio clarenses. É simultâneo a eles também, a 

elaboração de “toda uma legislação que regulamenta o mercado de trabalho no Brasil, 

bem como estrutura-se uma ideologia política de trabalho e de “reabilitação” do papel e 

do lugar do trabalhador nacional”.149 Neste cenário foram estabelecidas relações entre as 

                                                           
147 McClintock; 2010. 
148 Ibid; p.247. Sugerimos também: Collins, Randall; Mulheres e a produção de culturas de status; in: 
Lamont, Michèle; Fournier, Marcel (orgs); Cultivando diferenças: fronteiras simbólicas e a formação da 
desigualdade; São Paulo; Edições Sesc São Paulo; 2015. 
149 Gomes, Ângela Maria de Castro; A construção do homem novo: o trabalhador brasileiro; in (orgs) 
Oliveira, Lúcia Lippi; Gomes, Ângela Maria de Castro; Velloso; Mônica Pimenta; Estado Novo: Ideologia e 
Poder; Rio de Janeiro; Zahar; 1982; p.151. 
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noções de trabalho e cidadania. Os associados da Philarmônica seguiram este movimento 

da sociedade. 

 

Imagem: “Ama de Leite”. Fonte: Diário do Rio Claro, 22 de abril de 1932. 

 

Imagem: Precisa-se. Fonte: Diário do Rio Claro, 16 de maio de 1933. 

 

 

Imagem: Cosinheira. Fonte: Diário do Rio Claro, 15 de novembro de 1933 
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Imagens: Acima, Empregada. Fonte: Diário do Rio Claro, não consta. Abaixo, Empregada. Fonte: Diário 
do Rio Claro, 7 de março de 1934. 

 

 

O que podem sugerir estes anúncios para além de uma experiência histórica brutal de 

racismo? 

    Sujeitos médios rio clarenses, como os philarmônicos, situados no limiar com a plebe 

e alimentados por certa pretensão de diminuir a distância para as elites, forjaram 

violentamente categorizações raciais entrecruzadas a gênero e classe. Distinguindo-se de 

mulheres e homens pretos, pobres, doentes e toda a gama de condenados da terra, 

afirmavam sua cidadania. A cidade de Rio Claro, deixada progressivamente pela 

oligarquia cafeeira, fora reivindicada como um espaço masculino deste tipo médio branco 

no pós-Abolição. Na direção do que se está dizendo, duas características da descrição 

sociológica dos tipos médios são necessárias para este trabalho: a de investirem na 

contratação dos serviços de empregadas domésticas e a preocupação com a demarcação 

de limites sociais rígidos, racializando as noções de cidadania, mérito e trabalho.  

   Manter criadas negras em suas casas e no salão da Philarmônica, era, apesar de 

distintiva, uma prática embebida de grandes riscos para estas pessoas. As empregadas 

domésticas frequentavam os mesmos espaços de seus filhos, de suas famílias e pares. 

Deste convívio explosivo, poderiam surgir formas “prazenteiras de vingança física e de 
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poder sobre as meninas e meninos” e até mesmo sob seus contratantes.150 Circulando 

pelas fronteiras entre o privado e o público, entre a casa, o clube e a cidade, as criadas 

negras levavam as agitações de um mundo em ruptura aos salões e às residências de seus 

patrões. Dentre as apostas adotadas por nossos tipos médios à época para referenciarem 

minimamente as margens sociais desestabilizadas desde os últimos anos do XIX, 

recorreu-se a contratação de empregadas categorizadas racialmente como brancas. 

Criaturas marcadoras de fronteiras entre estes homens, pessoas negras miseravelmente 

remuneradas e suas esposas também brancas não pagas, ainda que protegidas 

parcialmente pelo privilégio racial passíveis de exploração econômica. Assim, a 

configuração histórica destes sujeitos brancos médios de Rio Claro teve como estratégia 

fundamental a imaginação das margens sociais sublimando os sinais indiciários do 

trabalho feminino de suas esposas e filhas; isto é, pela referenciação de fronteiras 

racializando o trabalho- doméstico, principalmente- em compasso à afirmação da própria 

cidadania. 

    As margens ou fronteiras sociais são construções ideológicas alentadas dialeticamente 

pelas condições materiais de existência de grupos e sujeitos. Concebidas pela cinesia 

social, elas são espaços de lutas em constante transformações econômicas, políticas ou 

ideológicas. Referenciar os limites sociais liga-se, assim, ao problema de “quem pode ou 

não pertencer a certos parâmetros extremamente heterogêneos.”151 De um lado, e sempre 

em trânsito, está a sociedade almejada. De outro, igualmente, móvel, está a “contra-

sociedade hierarquizada”, o “mundo às avessas”.152 Este universo concorrente comporta 

a antítese da sociedade postulada, cujo desejo de ser é contrafeito e pervertido. Ao ser seu 

anti-movimento, os espaços inferiores povoam-se “por todos os excluídos da terra que 

parecem querer submerger à sociedade”, onde medos, desejos e fantasmas da sociedade 

são inventados.153 

    As áreas limítrofes são inflexões entre o que se quer ser e o que causa horror; são 

construídas no esforço por demarcar possibilidades de trânsito de sujeitos pelos espaços, 

de modo aos de baixo se tornarem expressões das “zonas relegadas, depreciadas, sujas, 

                                                           
150 McClintock; 2010; p.138. 
151 Anthias, Floya; Yuval-Davis, Nira. Racialized boundaires: race, nation, colour and class and the anti-
racist struggle; Londres; Routledge; 1995. Tradução minha. 
152 Kalifa, Dominique. Os bas-fonds: história de um imaginário; São Paulo; Editora da Universidade de São 
Paulo; 2017. 
153 Ibid; p. 19 e p.95. 
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pobre, perdidas, as margens sórdidas de ruelas lamacentas, as espeluncas [...].”154 São, 

portanto, a decadência moral e social, indicados sempre por um movimento descendente. 

É esta percepção que confere sentido aos que postulam ascensão.155 Em conluios 

ideológicos com a realidade material, estas zonas fermentaram nas perturbações e crises 

de “um mundo novo”, de onde emergiram cidades, a cultura mercantil e, ironicamente, 

formas de democracia. Este imaginário social. enquanto efeito das guinadas históricas 

dos quadros sociais, explicitou temores, riscos políticos, distúrbios e insurreições de um 

mundo movediço, ameaçador às gentes do limbo social.  

    O trabalho doméstico racializado tornou-se símbolo do arranjo fronteiriço entre a 

sociedade republicana almejada por nossos tipos médios e a anti-sociedade a ser afastada. 

Serviram de corporificação aceitável e marca indiciária do desejo de distinção de frações 

das posições médias em formação na cidade. Paralelamente, foram alusivas das pressões 

dos de baixo no trânsito por espaços sociais, orientando os esforços de integração nacional 

destes associados brancos. Embora essa tenha sido uma das estratégias históricas 

experimentadas no período, ela, em si mesma, não foi suficiente para conter os desejos 

indecorosos do poviléu e garantir às honras da mediocridade 

    Em cumplicidade ambígua, na tentativa de inserir-se nos processos republicanos de 

mudança social, homens e mulheres brancas comuns arregimentaram signos de distinção 

através da brutal exploração, material e simbólica, do trabalho doméstico racializado. 

Confrontava-se, pois, as brancuras de uns aos outros. 

2.4. À guisas de conclusão do capítulo. 

    Encerrados em suas próprias existências, estes sujeitos médios criaram-se junto a um 

mundo despedaçado. Forjados nas áreas urbanas, eram marcados menos por seus 

atributos materiais e ofícios, mas pela ausência de distinções herdadas do patriarcalismo 

escravocrata experienciado no Brasil ao longo de três séculos. Ainda assim lograram ser 

bacharéis pela cidade- médicos, advogados, engenheiros-, farmacêuticos, dentistas, 

comerciantes, proprietários de armazéns, funcionários públicos, professores, artistas, 

ferroviários, militares de baixa patente, jornalistas locais, etc. Indivíduos minimamente 

letrados, assalariados, auto imaginados como artífices plenos de suas próprias vidas por 

meio das constantes apostas feitas como obrigação. Gentes tão diferentes, mas todas 

                                                           
154 Ibid; p.31. 
155 Ibid; p.200. 
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iguais na aversão ao trabalho manual e à submissão às ordens. De tamanha 

heterogeneidade foi possível se estabelecer a indiferenciação social característica das 

pessoas que tiveram de dar sentidos à nova ordem em desenvolvimento no município. 

    A fragilidade da vida destes homens e mulheres eram, contudo, ameaçadoras às suas 

próprias existências. Ao não disporem de trajetórias compartilhadas, suas memórias- 

coletiva e individual- tiveram de ser narradas a partir de seus empreendimentos e esforços 

pessoais. Pelo correr dos anos, investiram em ignorar suas próprias histórias.156 Uma 

ignorância militante, agressiva e difícil de ser intimidada; ativa e dinâmica. Suas 

conquistas e relações, por exemplo, foram justificadas pelo próprio mérito, como arma 

das lutas pessoais dispendidas. Um duplo processo de distinção, em meio à 

indiferenciação de seus pares e à gleba das posições inferiores, fazia-se necessário para 

terem chances no mundo. 

    Acuados por uma miríade de libertos, cativos e pobres trabalhadores urbanos, foram 

abandonados na cidade por aqueles transformados em suas escolas de moralidade e 

respeitabilidade. O pavor da queda às zonas perigosas da sociedade acomodou um 

sentimento radical embora reacionário157 entre parcelas das posições sociais 

intermediárias. A defesa árdua da própria precariedade foi a saída possível para se 

encaminharem nos processos de mudança histórica, marcando fronteiras sociais. Seus 

sentidos para estes agentes, além de muito frouxos, foram diversos. Nada os incorporava 

aos efeitos e consequências arrebanhadas pelas oligarquias e pela nascente burguesia, e 

tudo os assombrava nas possibilidades de se verem jogados a pobres, negros e mulheres.  

    A elaboração dos significados da transformação social pelos tipos médios recorreu 

fundamentalmente à negociação das hierarquias em termos de confabulações sobre 

diferenças articuladas em torno dos marcadores de gênero, raça e classe. As concepções 

sociais e morais destes tipos médios estiveram fortemente vinculadas “aos processos de 

distinção e separação material e simbólica presentes no cotidiano.”158 Assim, tanto no 

contexto philarmônico onde a ideia de raça começavava a ser mobilizada, como nos 

períodicos municipais dos quais os associados eram proprietários e ainda implicitamente 

                                                           
156 Para pensarmos melhor a questão, sugiro consultar a definição de “Ignorância Branca” de Mills (2007), 
da qual desdobramos esse nosso argumento. Ver: Mills, Charles W; White Ignorance; in: Sullivan, S; Tuana, 
M (orgs); Race and Epistemologies of Ignorance; Suny University Press; 2007. 
157 No quarto capítulo daremos atenção especial a este argumento. 
158 Maia, Suzana; A Branquitude das Classes Médias: discurso moral e segregação social; In: (orgs) Muller, 
Tânia M. P.; Cardoso, Lourenço; Branquitude: estudos sobre a identidade branca no Brasil; Curitiba; 
Appris; 2017; p.108. 
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nas restrições estatutárias, a identidade branca média se formava entrelaçada às mais 

distintas “perfomances cotidianas” racializadas de moralidade, trabalho e 

respeitabilidade.  O ponto- interno e externo- de diferenciação entre eles, contudo, era 

“simplismente imaginário”.159 

    Diferentemente do argumento de Michael Banton160, a racialização não depende da 

mobilização explícita da ideia de raça, pois “a aparência e a genealogia são construções 

sociais por meio das quais podemos justificar a posteriori crenças raciais ou racistas”.161 

Assim, os quadros de anatagonismos, diferenciações, negociações, conflitos e 

identificações passam a ser ainda mais complexificados através das distintas modulações 

destes processos. Desta maneira, nosssas personagens integraram as primeiras gerações 

auto-nominadas e identificadas racialmente enquanto brancas. Em torno da raça, novas 

significações hierárquicas e de distribuição de signos distintivos de poder passaram a ser 

mobilizadas, consolidando imaginários raciológicos162- visíveis ou não. 

    Exemplo disto foi a associação destes sujeitos em torno de organizações 

exclusivamente brancas. Muito embora não tenha sido um espaço orgânico, a 

Philarmônica permitiu a seus associados começarem a elaborar os sentidos de suas 

brancuras- nada auto-evidentes- em relação aos pares e ao mundo que os cercava. Como 

sugere Wlamyra Albuquerque, as diferenças raciais, de origem e de cor nos tempos de 

colônia e império se articularam de maneiras distintas “aos parâmetros, propósitos e 

significados” vividos no final dos oitocentos.163 Por entre nós, os critérios raciais 

apareciam ora dissimulados, ora explícitos em um sociedade na qual negros e brancos 

não ocuparam lugares sociais extremamente rígidos. O desafío é, no entanto, captar as 

definições de lugares e hierarquias rediscutidas agora em termos raciais. 

    Em síntese,  

enquanto durou a escravidão, reconhecer o outro e ser 

reconhecido a partir da distinção entre senhor e cativo foi o 

                                                           
159 Ingenieros; 2014; p. 39 
160 Banton, Michel; The Internacional Politics of Race; Cambridge; Polity; 2002. Apud: Fassin, Didier; Nem 
raça, nem racismo. O que racializar significa?; in: (orgs) Machado, Maria Helena P.T., Schwarcz, Lilia M.; 
Emancipação, Inclusão e Exclusão: Desafios do Passado e do Presente; São Paulo; Editora da Universidade 
de São Paulo; 2018. 
161 Miles, Robert; Racism; Londres; Routdledge; 1989. 
162 Denomino de imaginários raciológicos os processos de racialização das relações sociais que não podem 
prescindir da articulação do repertório da raciologia, tal qual definida por Paul Gilroy. Dou preferência ao 
termo raciologia ao invés de raça, pois, como argumenta Wlamyra Albuquerque (2009), a abolição não 
inaugura a categoria raça, no entanto lhe dá novos sentidos e contornos. 
163 Albuquerque; 2009; 2010; 
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exercício social estruturante das relações entre os indivíduos e 

destes com o Estado. A falência do escravismo desestabilizou 

esta ordem, pondo em risco formas de sujeição forjadas ao longo 

de séculos. O perigo dessa subversão foi, ao longo do processo 

emancipacionista, sendo evidenciado e mesmo remediado com 

artifícios paternalistas, nem sempre eficientes. Nesse sentido, o 

desmonte do escravismo no Brasil se alicerçou em políticas de 

domínio que, por um lado, admitiam a abolição como horizonte, 

mas, por outro, tratavam de assegurar arranjos hierárquicos 

justificados por critérios sóciorraciais.164 

 

     No entanto, a sociedade escravista não pôde ser sintetizada por meio do clássico 

binômio senhor/branco e escravizado/negro. Homens e mulheres livres, brancos ou 

negros, pobres, fizeram parte desse arranjo social que a partir de meados do século XIX 

viu os sentidos de liberdade e cidadania serem disputados enfaticamente. Assim, sujeitos 

medianos também criaram para si um repertório de classificações que não dependeram 

exclusivamente das amarrações hierárquicas conformadas no mundo patriarcal 

escravocrata. Como tomar parte deste repertório sócio-histórico de igualdade sendo tão 

comuns? Bastava postular a diferença ou era necessário afirmá-la brutalmente? 

    Os tipos médios brancos, tais quais os associados da Philarmônica, só puderam existir 

enquanto presumiram administrar as amarrações dos marcadores de diferenças para 

fixarem suas narrativas, imagens e fronteiras em torno de marcas de diferenças 

imaginárias. Fabular as próprias experiências de estar no mundo dependeu 

necessariamente de organizarem suas percepções em termos de diferença, colocando em 

movimento a ciranda dos marcadores socias de raça, classe, gênero e sexualidade. Os 

processos discursivos e ideológicos sobre estes foram, portanto, elementos centrais das 

noções históricas de normalidade, moralidade e trabalho que escamotearam os 

entendimentos destes sujeitos através das condições objetivas de distinção das cercanias, 

qual fosse: nenhuma.  

                                                           
164 Albuquerque; 2010; p.103. 
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Imagem: Empregada doméstica negra  na propaganda de Óleo Letízia: “Com o óleo Letízia não há X em 
nenhum problema de fritar, Yayá!”; Diário de Rio Claro; 12 de fevereiro de 1939. Fonte: Arquivo Histórico 
de Rio Claro 

 

    Estas pessoas, todavia, também amargaram os efeitos práticos de hierarquizações ou 

dos processos sociais de opressão. No entanto, mesmo sofrendo suas consequências, elas 

só puderam fazer de suas existências um universo de sentidos- ambíguos na maioria das 

vezes- através da produção de narrativas asseguradoras de sinais mínimos de 

diferenciação social, como, por exemplo, compartilhar da civilidade do ser branco. “O 

discurso moral, a linguagem de respeitabilidade e a disciplina corporal funcionariam [...] 

como formas de definição de distanciamento[...]”165 entre a miríade de sujeitos. 

    Em síntese, a violência e a brutalidade foram as mediações cotidianas para conquista 

de insígnias de distinção na hierarquia social, justificadas através do mérito ou do esforço 

pessoal. Receber ordens era sinônimo de rebaixamento para estas pessoas. Como uma 

síntese, a fragilidade se consolidou como elemento forjador de suas interpretações sobre 

o mundo, concorrendo para a formação de uma branquitude precária e brutal. Um 

“processo de disciplinamento do corpo e da estrutura de sentimentos que distancia aqueles 

que desse processo participam de tudo aquilo que se mostra diferente.”166 A partir de 

finais dos século XIX, racializar suas próprias experiências emergiu como a estratégia 

fundamental para viabilizar a identidade branca destes tipos.  

    Parte considerável dos estudos sobre branquitude marcam a aurora dos 

empreendimentos coloniais do século XIX e XX como o momento de consolidação dos 

processos globais de tornar-se racialmente branco. Se preferirmos, eles assinalam o 

                                                           
165 Maia; 2017. 
166 Ibid; p.120. 
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próprio branco em seu nascedouro. A noção de branquitude167 é entendida, então, “como 

resultado da relação colonial que legou determinada configuração às subjetividades de 

indivíduos e orientou lugares sociais”168 escorados por estas identidades. Assim, sua 

formação histórica remonta às relações binomiais colonizador e colonizado, sendo 

pautada pelas ideias de superioridade racial enquanto justificativas para hierarquias 

sociais.169 A branquitude da qual tratamos neste trabalho, então, é um processo sócio-

histórico que não pôde- e nem pode- prescindir da gramática racial para hierarquizar 

pessoas. Contudo, os sentidos atribuídos à raça neste momento eram distintos aos 

conferidos em períodos anteriores. Desta feita, o plano de fundo histórico das definições 

mais amplas de branquitude é tipicamente o de finais de oitocentos, ou seja, das narrativas 

mediadas pela norma raciológica, tal qual Gilroy definiu.170  

    No Brasil, os processos de marcar-se racialmente branco foram simultâneos aos da 

desagregação escravista que, diferentemente da experiência colonial/imperial brasileira, 

se valeu de teorias e ideologias raciais para categorizar pessoas. As hierarquias sociais até 

meados do século XIX se mantiveram de pé articulando distintas formas de classificação- 

tais como origem, cor, condição social, etc. Grosso modo, no Brasil Colônia, o termo 

negro foi utilizado para assinalar a condição cativa e branco, a condição de sujeito livre. 

Na primeira metade do século XIX, preto se tornara sinônimo de africano e crioulo de 

negro nascidoso no Brasil. No entanto, na segunda metade deste, negro deixa de designar 

cor ou condição social para ganhar siginificados raciais de inferioridade biológica.171 

Mesmo com a abolição em definitivo, brancos herdeiros das posições senhoriais se 

reconheceram enquanto brancos ainda mediados por insígnias do escravismo. Como nota 

                                                           
167 Acompanhando parte do argumento de Lourenço Cardoso entendo a branquitude como pertença à 
uma identidade racial- atravessada por gênero e classe- que “se constrói e reconstrói histórica e 
socialmente ao receber influência do cenário local e global”. Ver: Cardoso, Lourenço. O branco “invisível”: 
um estudo sobre a emergência da branquitude nas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil (período: 
1957-2007); dissertação de mestrado- Faculdade de Economia e Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra; Coimbra; 2008. 
168 Silva, Priscila Elisabete; O Conceito de Branquitude: reflexões para o campo de estudo; In: (orgs) Muller, 
Tânia M. P.; Cardoso, Lourenço; Branquitude: estudos sobre a identidade branca no Brasil; Curitiba; 
Appris; 2017; p. 23. 
169 Ver a compilação de textos de importantes estudiosos do tema no livro organizado por Tânia Muller e 
Lourenço Cardoso: (orgs) Muller, Tânia M. P.; Cardoso, Lourenço; Branquitude: estudos sobre a 
identidade branca no Brasil; Curitiba; Appris; 2017; p. 23. 
170 Gilroy, Paul; Modernidade e Infra-humanidade in Entre Campos: nações, culturas e fascínio da raça; 
São Paulo; Annablume; 2007. 
171 Ver: Guimarães, Antônio Sérgio; Preconceito racial: modos, temas e tempos; São Paulo; Cortez; 2008. 
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Thomas Skidmore, a elite branca não teve tantos porquês para dar atenção ao problema 

da raça em si.172  

    Contudo, o afirmar-se racialmente branco para os sujeitos de posições intermediárias- 

sem recorrer às ideias de origens e prestígio- foi a estratégia viabilizadora de suas 

existências em um período onde critérios científicos raciais, trabalho e cidadania se 

articulavam intensamente. A branquitude, tal qual vem sendo qualificada, se refere à uma 

experiência particular de finais do século XIX e das primeiras décadas do XX, 

arregimentada com entusiasmo por parte dos elementos das posições sociais 

intermediáriais da sociedade brasileira. Forjar-se racialmente branco esteve, então, 

umbilicalmente associado aos sentidos atribuídos aos processos de mudança social pós-

escravista.  A categoria científica-biológica de raça passou a se fazer notada no repertório 

social destas pessoas, seja através de periódicos, debates políticos ou no planos de 

integração à nação. 

    A branquitude de bases raciológicas da qual estamos tratando foi, sobretudo, expressão 

de indiferenciada fragilidade dos sujeitos medianos. Nos primeiros anos republicanos, 

estes tipos médios se empenharam fundamentalmente em articular suas experiências aos 

sentidos nascentes de ser branco na sociedade rio clarense pós-abolicionista.173 O limbo 

social se tornara a fonte principal de afirmação da brancura por meio de compilações 

ideológicas raciais do ser branco e classificar não brancos a partir da precariedade 

posições pouco estáveis. Assim, se a branquitude era um lugar de vantagens estruturais, 

estas estruturas em pouco, ou quase nada, eram rígidas, pois se as fossem excluiriam parte 

destas pessoas. De maneira que as negociações em torno de outros marcadores de 

diferenças- gênero, sexualidade, classe, nacionalidade, etc- permitiram maleabilizar 

categorizações raciais e estratégias de pertencimento, tornando o lugar de significação da 

materialidade da vida destes sujeitos uma fonte de delírio, onde a raça transformou-se em 

                                                           
172 Skidmore Apud Schwarcz; 2001. 
173 O reconhecer-se enquanto branco está presente na sociedade brasileira desde o século XV, quando as 
primeiras percepções de diferenças entre os povos organizavam-se em torno da estranheza dos costumes. 
No século XVIII, por exemplo, ser branco era não fazer parte dos povos selvagens e primitivos. No entanto, 
é preciso definirmos de que branquitude estamos falando. A branquitude não é atemporal e muito menos 
a-histórica. Ser branco é definido contingencialmente a partir de sua produção por determinados grupos 
marcados por raça, classe, gênero, sexualidade. Assim, definirmos do que se fala elucida o agente que fala 
e produz essa branquitude, possibilitando compreender as articulações em torno dos marcadores da 
diferença no tempo e no espaço. 
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“dispositivo de segurança”174 de suas vulnerabilidades - o primeiro e único artifício de 

diferenciação possível.175  

    O primeiro passo para suas auto-definições foi o reconhecimento intransigente das 

diferenças mediadas por uma série de processos que as tornaram pesadas para estas 

pessoas. Os valores de brancura, embora postulassem uma dimensão de universalidade, 

tornavam-se elementos de particularização destes tipos, uns mais, ou menos, brancos que 

outros. A brutalidade da afirmação das diferenças para embranquecerem foi o elemento 

definidor da instabilidade social dos tipos médios na cidade de Rio Claro. O medo, a força 

que deu chão às suas existências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Mbembe, Achille; Crítica da Razão Negra;Portugal; Antígona; 2014 
175 A unidade desta branquitude média não é identitária, mas fundamentalmente moral- como 
demonstraremos nos próximos capítulos. 
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Capítulo 3- Brancos médios: fragilidade e brutalidade. 

Trata-se de família? Resolva-se em diretoria! 

    No lusco-fusco do domingo 12 de setembro de 1909, o sócio Pelayo Orelle, italiano de 

meia idade, entrou pela porta principal da sede do Grêmio Recreativo da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro. Alguns dos poucos trabalhadores encostados no muro ao 

lado de fora da associação estranharam que Orelle estivesse tão adiantado para a 

Assembleia Geral da sociedade. Já dentro do clube, o italiano- um dos supervisores da 

Companhia em Rio Claro- acomodou-se de frente à mesa diretora ainda vazia. 

Permaneceu um tempo sozinho naquela posição. Com o avolumar dos associados, a 

reunião teve seu início em segunda chamada às 19 horas. 

     Finalizados os informes e pautas do dia, o encontro seguia para os encaminhamentos 

mensais quando Orelle se levantou de seu assento. Disse que gostaria de “tratar sobre os 

abusos ocorridos na noite de 14 de agosto” na soirée organizada pela diretoria sobre a 

presidência do inglês e chefe da estação de Rio Claro, Adão Gray. O associado 

demandava ainda a deliberação do assunto em diretoria, “enquanto tratava-se de família” 

- questão digna de atenção especial por parte da direção do Grêmio, tal a gravidade dos 

fatos em sua visão. Muitos dos diretores presentes na Assembleia eram sócios fundadores 

ou membros antigos da Sociedade: Cristiano Leonardo Sobrinho, os ingleses da direção 

da Companhia em Rio Claro James Férmie e Mathew Busch e os italianos Primo Rivera, 

João Timoni e Júlio Marasca. Todos tentaram, em certa medida, contemporizar os ânimos 

dos presentes e matizar as cores com que a situação fora pintada. 

    A ata da reunião não elucida completamente o ocorrido. No entanto, o presidente Gray, 

tentando evitar o alastramento dos conflitos em função do caso, buscou encerrá-lo de 

maneira mais rápida possível, pedindo a resolução da contenda entre “os senhores sócios 

do melhor modo possível a bem da moralidade social.”176 O tiro havia saído pela culatra. 

Os participantes da reunião já discutiam os possíveis procedimentos para o caso, tentando, 

inclusive, descobrir a identidade das pessoas envolvidas no ultraje do dia 14. Tal 

encaminhamento presidencial gerou revolta em Pelayo Orelle que, solicitando novamente 

a palavra, “pedio a eliminação do quadro social do pae da moça”, sem a necessidade de 

expor os nomes dos envolvidos à comunidade.177 Como indicam as transcrições destas 

                                                           
176 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; p.85 e 86.  
177 Ibid. 
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discussões, o enrosco incluía uma jovem, o pai da jovem e um, ou uma, postulante aos 

sentimentos da dama. Certamente, o enlace teve um desfecho pouco digno para as 

pretensões da sociedade. É provável o genitor não ter reagido aos assédios sofridos pela 

filha por meio dos valores postulado pelo clube. Sem alternativas, os diretores acataram 

a sugestão de Orelle e o pai da moça foi afastado das atividades da sociedade por tempo 

indeterminado. O episódio ainda repercutiu por algumas semanas entre os associados. 

    Meses antes, e também em nome da moralidade social, o sócio inglês Thomas Holdship 

levou ao conhecimento das senhoras frequentadoras- esposas dos associados- que, 

“seguindo o que se rezam os estatutos, não se podia convidar rapazes estranhos a 

sociedade.”178 Era inadmissível às famílias terem de conviver em tal espaço com pessoas 

das quais não se sabiam origens ou intenções. Já bastavam os trabalhadores braçais das 

oficinas da Companhia e seus brutos comportamentos, em suas visões. A presença destas 

pessoas se mostrava indesejada para os anseios do clube. Em 13 de fevereiro de 1910 foi 

a vez do orador da sociedade, o italiano, Primo Rivera fazer um comunicado pedindo para 

“todos os sócios guarda[rem] suas armas no Botequim” antes de tomarem parte dos 

festejos. Tal anúncio era feito porque os diretores não estavam dispostos a suspenderem 

novos sócios por portarem seus revólveres dentro das dependências do clube, 

ocasionando cenas pouco agradáveis, tal como fizeram com Eduardo Corrêa em meses 

passados.  

    A que fim chegariam caso as coisas continuassem desta maneira? O que os conflitos e 

seus encaminhamentos podem nos revelar sobre as condutas desses sujeitos? De que 

maneira a estrutura de funcionamento desta sociedade nos ajuda pensar sobre a formação 

desta branquitude frágil e brutal de tipos médios? 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Ibid; p.40. 22 de abril de 1909. 
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3.1. As origens do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. 

    As obras dos caminhos ferroviários em Rio Claro foram empreendidas pela Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro em 1876, quando a cidade se tornou ponta de trilho do trajeto 

que ligava Santos ao interior paulista. Alguns poucos anos após a operação da linha, as 

negociações se voltaram para os prováveis destinos da Paulista para além da cidade. A 

empresa, contudo, mantinha uma posição irredutível em torno da questão: dizia ser 

inviável tal jornada em razão de Rio Claro ser um dos últimos limites possíveis para o 

cultivo rentável de café no Oeste Paulista. Os debates se intensificaram com o correr do 

tempo em função dos desejos expansionistas do Barão do Pinhal e do Visconde de Rio 

Claro. Ambos pertencentes à mesma família, postulavam a passagem dos trilhos nas 

porteiras de suas fazendas.  

    Em 1882, dois trens mistos- de passageiros e cargas- diários chegavam à estação vindos 

de São Paulo e Santos; os cargueiros, por sua vez, chegavam à estação em três horários 

todos os dias. Os deslocamentos de pessoas do litoral até o interior eram feitos em viagens 

de 10 horas e 23 minutos, ao passo que os vindos da capital em 5 horas e 50 minutos. As 

paradas eram as mesmas vistas pelas janelas das cabines diariamente: Santos, São Paulo, 

Jundiaí, Campinas, Limeira, Cordeirópolis e, por fim, o seu destino. Com o 

prolongamento dos trilhos a São Carlos, Araraquara e Jaú- financiados pelos proprietários 

de terras-, as viagens poderiam seguir por mais uma centena de quilômetros, levando 

passageiros e o café dos barões. As rotas possibilitadas pela extensão do percurso 

prosperavam cada vez mais e a Companhia de Estradas de Ferro Rio Claro- empresa 

criada para gerir o negócio das famílias citadas pouco acima- gerava boas receitas aos 

seus proprietários.179 

    A Companhia Paulista- arrependida de não ter subsidiado o negócio- oficializou uma 

proposta de compra da empresa à direção da Rio Claro, prontamente recusada por meio 

de seus signatários e acionistas em abril de 1888. Entretanto, pouco mais de um ano após 

este episódio, em 5 de julho de 1889, a Companhia Rio Claro foi vendida ao capital inglês 

sediado em Londres e vinculado ao English Bank of Rio de Janeiro. Os investidores 

                                                           
179 Ver: Diniz, Diana Maria de Faro Leal; Ferrovia e Expansão cafeeira: um estudo da modernização dos 
meios de transporte; Revista de História da Universidade de São Paulo; volume 2, n.104; 1974 
Grandi, Guilherme; A Companhia de Estrada de Ferro Rio Claro e o projeto de expansão ferroviária da 
Companhia Paulista; História econômica & história de empresas IX.1 (2006), 115-139. 
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ingleses do English Bank, associados à São Paulo Railway Company e ao Union Bank of 

London180, fizeram a compra de toda estrutura física e econômica da Companhia Rio 

Claro. “Materiais, dependências, privilégios e direitos”181 foram negociados “mediante a 

um pagamento de garantia feito ao fundo de reserva do Tesouro Nacional de 

aproximadamente 42:000$000 réis (ao câmbio de 27 dinheiros equivalente a 4.725 

libras).”  

    Apesar do vultuoso investimento, atribulações com o desabastecimento e insuficiência 

de transportes causaram enorme descontentamento entre produtores que viam suas 

mercadorias apodrecerem paradas nos armazéns da Railway no período da administração 

britânica. Esta se valeu da “conjuntura econômica do Brasil na época para aumentar seus 

rendimentos, não por via do investimento em capital físico demandado pela ferrovia, mas 

sim através da transação definitiva, e muito vantajosa, que culminou em sua venda à 

Companhia Paulista, no ano de 1892.”182 Parte das ações ainda permaneceram sob mãos 

destes investidores. Assim, fluxos de capital estrangeiro começavam a se imiscuir aos 

negócios das casas comerciais e industriais em Rio Claro e a partir deles se instalaram as 

oficinas da Paulista na cidade, mas não apenas. 

     Ao anoitecer da quarta feira, 5 de agosto de 1896, a corporação musical da Paulista 

em Rio Claro instituiu a União dos Artistas Ferroviários, uma organização de empregados 

músicos da Companhia. Anos mais tarde, em 1904, após longa contenda entre esta ala e 

o restante dos funcionários da empresa, a União foi rebatizada como Grêmio Recreativo 

dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A sociedade se organizou- 

e foi mantida- através de recursos destinados pela empresa às práticas de lazer e instrução 

realizadas por seus empregados após os expedientes e, principalmente, aos finais de 

semana. Eram múltiplos: mulheres, homens, estrangeiros, nacionais, brancos, negros, 

pobres e seus familiares ajuntados em um universo associativo híbrido. Gentes vindas do 

nordeste brasileiro, da própria cidade, da região e de outros tantos países espalhados pelo 

globo.  

    Para este trabalho, contudo, nos interessa uma parcela particular destes sujeitos. 

Elementos até, então, tratados de maneiras provisórias em estudos sobre o associativismo 

                                                           
180 Se o leitor se recorda do capítulo introdutório, a fazenda Angélica havia sido tomada de seu 
proprietário pelo mesmo banco em um período de tempo próximo. 
181 Grandi; 2006; p.125-6. 
182 Ibid; 130. 
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ferroviário no estado de São Paulo ou englobados indistintamente ao conjunto operário. 

Figuras situadas nas zonas de arrefecimento entre os extremos das relações de dominação: 

funcionários brancos, assalariados, não alocados em trabalhos manuais de força das 

oficinais e de reparação dos trilhos, nacionais ou não, junto de suas famílias; os nossos 

tipos médios. Homens- em sua maioria ingleses e italianos- tornados diretores, chefes de 

estação, supervisores dos trabalhos de conservação e manutenção da estrutura ferroviária, 

motoristas de trens. Pessoas que não precisaram esforçar-se manualmente sob sol ou 

chuva e não se submeterem às condições espúrias de trabalho, equilibrando processos 

decisórios ordinários em suas mãos. Foram estes sujeitos designados pela Companhia 

Paulista a ocuparem os cargos diretivos do Grêmio; elementos situados novamente entre 

as demandas de trabalhadores e a submissão ao prestígio e poder. Junto a eles, se somaram 

outras personagens médias da cidade. 

    As “Disposições geraes e transitórias” do Estatuto Social são explícitas quanto às 

ligações mantidas entre o Grêmio e a Companhia Paulista. “O Grêmio Recreativo é uma 

parte integrante da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, de que temos de obedecer 

em virtude do auxílio moral e econômico que dignamente nos concede; é de todo o 

elemento de sócios que na sua maior parte são obreiros da Companhia, que se preocupam 

em todas as suas dependências e misteres.”183 As deliberações das Assembleias Gerais 

deveriam ser obrigatoriamente comunicadas à administração da Companhia, pois caso 

julgasse necessário, esta nomearia “um interventor para auxiliar a directoria na 

reorganização da sociedade.” 

     Na assembleia de renomeação da sociedade, seus fins sociais foram estabelecidos com 

intuito de “manter a música, danças, espetáculos dramáticos, gymnástica e jogos lisitos, 

podendo ampliar em tempo opportuno outras partes instructivas e recreativas.”184 Nesta 

mesma reunião, a primeira diretoria do clube foi firmada privilegiando sócios fundadores, 

todos empregados da Companhia: os ingleses responsáveis pela estação de Rio Claro 

Adão Gray, James Fermie, Mathew Busch, o brasileiro Cristiano Leonardo Sobrinho e os 

italianos Primo Rivera, João Timoni e Júlio Marasca. Estes foram os primeiros elos 

frágeis entre subalternizados e proprietários da empresa. 

                                                           
183 Estatuto Social do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro de 
1904, revisto em 1927. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli. Caderno de Atas 
do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro- 1916-1935.  
184 Ibid. 
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Imagem: Vista de fora do salão da sociedade no final dos anos 1920. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    Decidiu-se também por dividir os sócios em cinco categorias. A dos ativos, formada 

pelos trabalhadores da Companhia Paulista maiores de 16 anos; a dos contribuintes, 

composta por pessoas externas à empresa convidadas por algum associado ilibado; além 

dos sócios honorários, “aquelles que empregados da Companhia, prestaram serviços 

relevantes à Sociedade, cujo título poderá ser conferido pela Assembleia Geral”185; os 

beneméritos, que, em algum momento, tivessem feito donativos à Sociedade. Por fim, os 

sócios alunos, crianças e jovens- “aprendizes” – remunerados pelo ordenado de $200 e 

$500 por hora. As categorias de associados e seus critérios de atribuição não foram rígidas 

e tornaram-se alvos constantes de estratégias de pertencimento, como retomaremos em 

breve. Comerciantes, funcionários públicos, alguns militares de baixa patente, médicos e 

advogados- em parte já associados à Philarmônica- foram integrados aos quadros 

associativos dos ferroviários progressivamente e sem grandes impasses. 

    Estas pessoas puderam enveredar por uma série de atividades ofertadas nos ambientes 

da sociedade. As disposições sobre estes direitos dos associados ao Grêmio foram 

elaboradas em torno do lazer e da instrução. Contudo, sua garantia era condicionada ao 

                                                           
185 Ibid. 
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pagamento em dia das mensalidades e de condutas normatizadas pelo “bom 

comportamento” dos associados. Assim o 6º artigo do Estatuto garantia precariamente as 

seguintes “regalias” aos sócios em pleno gozo de seus direitos 

Parágrafo 1º: frequentar as aulas da Sociedade e gozar dos 

divertimentos por ella promovidos. Parágrafo 2º: o sócio activo 

tem o direito de, nas Assembleias Geraes, votar e ser votado. 

Parágrafo 3º: o sócio contribuinte poderá assistir, como ouvinte, 

às Assembleias Geraes não podendo votar ou ser votado. 

Parágrafo 4º: Pedir por officio à Directoria a convocação de 

Assembleias devendo aquelle ser assignado por 20 sócios quites, 

declarando o motivo da solicitação e designando um relator para 

justificá-la.186 

 

     Pelos documentos arquivados pela sociedade, encontram-se inúmeras referências à 

existência de uma sala de ensino e biblioteca no prédio social, além da presença constante 

do professor Ricardo Picelli pelo salão do Grêmio. A primeira delas data de 17 de 

dezembro de 1908 informando o pagamento a este funcionário, tornado eleitor no 

município em 14 de maio de 1885. Em 11 de março de 1911, um informe, um tanto quanto 

inapropriado às propostas sociais, sugeria a utilização da “sala da escola” “para nella ser 

depositado chapéus e bengalas [...] afim de evitar trocas e percas.” No ano de 1918, a 

Companhia também construiu nas dependências do Grêmio um pequeno hospital para 

tratar da epidemia de gripe os funcionários e suas famílias.187 

    Quanto aos deveres dos associados, foram elaborados da seguinte maneira: 

Artigo 5º: O sócio activo não pagará jóia, pagando somente 

3$000 de mensalidade. Parágrafo 1º- O sócio contribuinte pagará 

de jóia 5$000 e de mensalidade 4$000. Parágrafo 2º- os sócios 

honorários e beneméritos estão isentos de mensalidades. 

Parágrafo 3º- o sócio alumno está isento de joia e pagará a 

mensalidade de 2$000. O aprendiz, filho de sócio fallecido, que 

tiver ordenado inferior a $200, por hora, está isento de qualquer 

contribuição, até que o seu ordenado alcance essa importância 

horária. Parágrafo 4º- Comparecer às Assembleias Geraes 

ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 5º- Prestar seus serviços a 

Sociedade, aceitando ou exercendo com zelo e rectidão o cargo 

ou comissão para que for eleito ou nomeado. Parágrafo 6º- 

Auxiliar a directoria em tudo que se relacionar com a Sociedade, 

concorrendo para a boa ordem e harmonias entre os sócios. 

Parágrafo 7º - Cumprir fielmente as disposições destes estatutos 

e os regulamentos internos que forem elaborados. Parágrafo 8º- 

                                                           
186 Ibid. 
187 Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
dos anos de 1916-1935. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli. Trata-se da 
epidemia de Gripe Espanhola. 
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Pagar a sua contribuição mensal e adiantadamente. Parágrafo 9º- 

Pedir por escripto a directoria a sua demissão. 

 

    Tal qual a Philarmônica, o Grêmio investiu na promoção de soirées dançantes. No 

entanto, esta Sociedade se fez conhecer pela cidade através dos pic-nics e práticas 

esportivas de seus associados. Muitos proprietários do município cederam espaços para a 

realização daqueles, quer fossem chácaras ou pequenas casas. O repertório de diversões 

dos encontros era variado, indo dos páreos de “bicycleta”, passando pela “corrida de ovo 

na colher”, da “briga de gallo” até a “guerra pela corda.”188  Pequenos grupos eram 

formados entre os participantes e as disputas se estendiam pela tarde. Os esportes mais 

praticados nas quadras do terreno do grupo eram o futebol, o basquete e a ginástica- esta 

organizada pelo mestre sala da sociedade, o suíço Jorge Fray. O clube manteve intenso 

contato com outras sociedades da cidade e do interior. Por inúmeras vezes, a Sociedade 

Dançante Noites Recreativas, o Centro Operário, o Centro Hespanhol de Instrução e 

Beneficência, a Sociedade Éden Rio Clarense, o Grêmio Recreativo de Jahú, entre outros, 

foram convidados para tomarem parte dos festejos.  

     As atividades do Grêmio, quer fossem em seus salões ou em suas praças esportivas, 

referenciavam-se pelo exercício e conservação da “moralidade social”. Assim, qualquer 

desvio de conduta era prontamente reprimido: 

Das penalidades 

Artigo 8º: serão suspensos pela Directoria e eliminados pela 

Assembleia Geral: 1º- os sócios que no recinto da Sociedade 

promoverem desordem ou faltarem com o devido respeito às 

famílias e aos diretores no exercício de suas funções. Parágrafo 

2º - os que directa ou indirectamente promoverem, por meio da 

imprensa ou de questionamentos em público, o descrédito da 

Sociedade e a desunião de seus membros. Art. 9º- os sócios que 

forem suspensos pela directoria, poderão aprezentar suas defesas 

por escripto, as quaes serão julgadas em reunião. 189 

 

    O prédio alugado para a recepção dos convivas da Sociedade localizava-se no centro 

da cidade- próximo à Rua do Commércio- até 1910. Todavia, em Assembleia de 9 de 

março deste mesmo ano, o presidente Adão Gray apresentou à comunidade associada um 

“officio do governo estadual dirigido ao director, communicando a compra do prédio, 

                                                           
188 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 5 de agosto de 1909. 
189 Estatuto do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro de 1904, 
revisto em 1927. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli.  
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onde funciona esta sociedade pelo governo e intimando a desocuparmos a coisa no praso 

de 30 dias.”190 As reuniões começaram a borbulhar pelo caderno de atas. Dia após dia 

uma nova assembleia era convocada para mobilizar a direção em prol de uma resposta 

possível ao ofício. Menos de um mês após o comunicado, a querela da sede parecia 

solucionada. No primeiro sábado daquele abril, o aluguel de uma nova propriedade foi 

anunciado: “apezar de grande esforço empregado pela directoria, e tendo neste meio 

tempo o proprietário do Sanatório em Santa Cruz resolvido mudar-se para Campinas, a 

diretoria sem perca de tempo, examinando o prédio achou muito acertado para o fim 

desejado.”191  

    Às 11 horas do 13 corrente, uma quarta feira comum em frente ao antigo prédio, os 

sócios “encorporados” seguiram “o estandarte até a sede nova”, onde foram recebidos 

com “50 litros de chopp gratuitos”. Muitos levaram em seus braços móveis da sede 

desocupada e os artefatos de memória da sociedade pelos mais de 20 quarteirões de 

distância entre os locais. Nada ficaria para trás. As comemorações, inclusive, fizeram 

parte dos trabalhos ser deixada de lado para que o dia fosse marcado pela comunhão em 

torno desta conquista. Até Pelayo Orelle, cada vez menos assíduo à sociedade após os 

inconvenientes do ano anterior, marcava presença na linha de frente do cortejo. 

    Aos poucos, o número de imigrantes, pobres e negros se avolumou nas oficinas da 

Paulista e, por consequência, nas praças gremistas. Os quadros diretivos, por sua vez, 

mantinham-se intocados e a partir deles eram indicados novos sócios para a sociedade. 

Antônio Picarolo, João Lambach, Bento Siqueira, Amilcare Bortolai, Nicolau Daher, 

Felício Karam, Lycurgo Castellani, Antônio Cintra- nosso conhecido philarmônico-, 

Adão Capretz foram alguns dos ingressantes nas atividades a partir de 1910. Sujeitos 

brancos das mais diversas nacionalidades enfrentando um estranho universo de sentidos 

e disputas no mundo urbano. Os salões e festejos da Companhia transformavam-se, 

paulatinamente, em palcos explosivos dos encontros destes homens de distinta mediania 

e os trabalhadores pobres dos trilhos, entre os que presumiam “mandar” e os que não 

assentiam facilmente às ordens. Os anos da década de 1910 são interessantes para 

                                                           
190 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
dos anos 1908-1910; Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 9 de Março de 
1910. 
191 Ibid; 2 de Abril de 1910. 
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pensarmos este apego à ilusão do poder como um dos sintomas da defesa da precariedade 

e fragilidade por estes tipos. 

 

Imagem: Trabalhadores braçais da Companhia Paulista jogando futebol nas dependências da sociedade 
nos anos de 1930 com dois diretores de terno e gravata; Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    O desespero em garantir a harmonia social nas práticas associativas chama atenção 

pelas páginas de atas das reuniões diretoras. Em fevereiro de 1910, como já nos é sabido, 

o sócio Eduardo Corrêa, mecânico da oficina, fora suspenso por portar sua arma dentro 

das dependências do clube. Algumas discussões eram pautadas sobre o direito à palavra 

e voto nas assembleias, sobre quem seria credor ou não do consentimento para expressar-

se nas tomadas de decisões coletivas. Os músicos- fração dos sujeitos médios em questão- 

eram constantemente retaliados nos processos decisórios; um deles havia sido “punido 

por desobediência ao regente e no momento que elle se reabilitasse com o regente, a 

directoria estava pronta a relevar a pena.”192 Negros e trabalhadores pobres também 

estiveram às margens do recurso à explanação e da participação nas assembleias. Assim 

os processos decisórios e encaminhamentos eram debatidos apenas entre os diretores da 

sociedade. “Falar é existir para o outro”, sendo o desfrute de repertórios discursivos a 

autorização para compartilhar signos e símbolos coletivos de pertença. “Um homem que 

possui a linguagem possui, em contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e que 

                                                           
192  Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
dos anos de 1908-1910. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli 
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lhe é implícito.”193 Esse mundo híbrido dos espaços gremistas aos poucos se mistificava, 

embranquecendo seus associados médios e suas dependências simultaneamente. Ao 

inviabilizar a fala de uma porção de pessoas, homens brancos médios afirmavam seu 

mundo e firmavam-se nele. 

    Apavorada por um universo estranho que lhes batia a porta, a diretoria adiou inclusive 

os festejos comemorativos dos 18 anos da sociedade por conta da “Conflagração Europeia 

e a grande economia que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro estava fazendo”. O 

motivo implícito para Adão Gray, William Holdship, James Fermie, Fausto de Queiroz, 

Pedro Heil decidirem cancelar temporariamente a celebração aparece nas linhas seguintes 

do registro: “para se evitar também que nas ocasiões das festas houvesse atrictos entre os 

sócios sobre opiniões.”194 Esse “atrito de opiniões” dizia respeito aos embates políticos 

gerados pelo início da primeira grande guerra e a quantidade de imigrantes presentes na 

sociedade.195 “É especialmente a partir deste momento que uma série de reflexões [...] 

começa a identificar as causas da pobreza e suas maléficas consequências em problemas 

econômicos e culturais de natureza estrutural”.196 As decisões destes diretores eram 

orientadas, então, pela dupla confluência da inviabilidade material e do desejo de 

manutenção provisória de um universo fleumático. 

    Outras disputas se deram em torno de quem poderia ou não frequentar a sociedade 

Sendo esta associação frequentada durante os dias úteis 

por famílias de sócios que trazem em suas companhias 

pessoas totalmente estranhas à sociedade e tendo-se 

dados factos desagradáveis entre estes e a caseira 

segunda-feira passada, a directoria no intuito de que não 

se reproduzam esses factos aprovou o seguinte 

regulamento: 

- Previne-se aos senhores sócios que nos dias úteis só é 

permitido o ingresso na sociedade das 5 horas da tarde 

em diante. 

                                                           
193 Fanon, Frantz; Peles Negras, Máscaras Brancas; Salvador; EDUFBA; 2008. 
194 Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
dos anos de 1913-1916. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 14 de junho de 
1914. 
195 A partir dos anos precedentes à década de 1920, como nos lembra Fausto (2006; p. 353), o cenário 
político mundial começa a ser tomado pela ascensão de movimentos totalitários e autoritários e pelo 
desprestígio da democracia liberal. “O capitalismo que prometera igualdade de oportunidades e 
abundância caíra em um buraco negro do qual parecia incapaz de livrar-se. Em vez de uma vida melhor, 
trouxera empobrecimento, desemprego, desesperança.” Assim, ganhava força a reflexão antiliberal, 
tanto à direita quanto à esquerda. 
196 Gomes; 1982; p.151. 
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- É expressamente prohibido a entrada de pessoas 

estranhas a sociedade, sem consentimento prévio.197 

 

    Se por um lado os temores se faziam presentes, por outro os empregados médios 

brancos da Paulista possibilitaram o ingresso de seus pares à esquadra associativa, dentre 

eles comerciantes, advogados, jornalistas e funcionários públicos da cidade. Eram os 

Castellano, os Farani, os Padula, os Timoni, os Cartolano, os Penteado, os Cintra, os 

Pelagio.198 Como eram também alguns sujeitos de destaque e prestígio, não pertencentes 

às posições intermediárias da sociedade rio clarense, tais os proprietários da Central 

Elétrica- o pai Elói Chaves e o filho Wail Chaves- e os italianos da família de Nicolau 

Scarpa. Por sua vez, os empregados das oficinas, trabalhadores braçais, pobres, negros, 

brancos, nacionais e imigrantes, passaram a ser impedidos de frequentar determinadas 

celebrações mesmo em dia com as mensalidades. 

 

                                                           
197 Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
dos anos de 1911-1913. Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 28 de junho de 
1911. 
198 O italiano Felício Antônio Castellano era proprietário da Casa Castellano. Inaugurada em 1874, foi uma 
pequena firma de artigos de bazar e, posteriormente, de secos e molhados. Em 1886, João Baptista 
Fitipaldi, Miguel Covello e Antônio Santomauro entraram como sócios do negócio, introduzindo a venda 
de louças e ferragens no ambiente. Em 1876, abriram-se as portas da Casa Farani, da família Italiana 
Farani, especializada em vendas de tecidos e artigos de costura, calçados e chapéus. Durante certo 
período, a propriedade ficara conhecida como a “casa de modas do tempo”. A Casa Padula- propriedade 
de família italiana homônima- e os negócios da família dos irmãos descendentes de italianos, João e 
Antônio Timoni, compuseram o cenário comercial dos inícios de século. Humberto Cartolano, por sua vez, 
era proprietário da Alfaiataria Cartolano e arregimentou em 1922, a Associação do Comércio e da 
Industria de Rio Claro. A família Penteado reunia advogados e comerciantes, enquanto Antônio Cintra era 
proprietário de um período pela cidade e o Dr. Pelagio, advogado.  
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Imagem: Novamente nossos homens médios: funcionários da Casa Castellano associados aos clubes 
sociais da sociedade. Os membros da família Castellano são os homens sentados ao centro da fotografia. 
(sem data- provavelmente virada da década de 1910 para 1920). Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    Em 1916, um novo infortúnio. O proprietário do imóvel, alugado seis anos antes, 

apresentara à direção uma proposta de venda do espaço à sociedade. Caso não fosse 

possível a compra, teriam de ser despejados novamente em razão de haver interessados 

pela aquisição do estabelecimento. O agravante, contudo, foi a decisão- tomada em 

assembleia convocada em caráter de urgência- colocar o clube como comprador 

prioritário do prédio. A deliberação deu ainda mais visibilidade à precariedade material 

destes sujeitos e às fragilidades de suas existências. A diretoria deveria se apresentar 

como candidata à compra tendo de desembolsar 20 contos de réis pelo espaço. Pelas 

contas realizadas em reuniões, esforços próprios e pecúlios associativos não seriam 

suficientes para evitarem um novo desalojamento. Era impossível os encaminhamentos 

resolverem a situação sem transtornos, pois a sociedade, com a recente redução do auxílio 

financeiro da Companhia, não dispunha de recursos próprios que viabilizassem o negócio. 

A cada conversa entre o presidente Adão Gray, o vice William Holdship e o tesoureiro 

James Fernie, as conclusões a respeito da compra do prédio redundavam em lamentos 

sobre a inviabilidade de tal operação. Como cartada final, decidiram pela convocação do 

restante do corpo diretivo a fim de alguma alma iluminar a questão. 

    Na data da Assembleia em questão199, o sócio Antônio Lopes, um dos assíduos 

frequentadores do clube e empregado nos afazeres de supervisão dos trabalhadores, 

chegara com a solução em mãos. Como todos os participantes já haviam sido informados 

sobre as questões a serem debatidas em tal reunião, o presidente Gray passou brevemente 

a palavra a Lopes. A proposta era simples: vender as ações da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro repassadas recentemente à sociedade. Não tardou para o proponente ser 

interrompido e arguido sobre a insuficiência destes recursos. A réplica veio de imediato. 

Caso ainda necessário, o clube organizaria um empréstimo interno de 5 contos à empresa 

submetido a juros de 13% somado às penhoras dos parcos bens gremistas. Se ainda lhes 

faltassem montantes, recorreriam ao valoroso apoio das cedências dos associados. A 

aposta deveria ser feita caso não quisessem ser despejados, e assim se deu. 

     Não se discute o apoio material dado à direção do Grêmio pelos proprietários da 

Paulista. Não obstante, nossos tipos médios não conseguiriam manter a organização 

                                                           
199 A Assembleia foi realizada no dia 4 de junho de 1916. 
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funcionando a partir de seus próprios recursos. Desde o início da sociedade, estes homens, 

entretanto, tiveram de tomar precária e instavelmente decisões cotidianas confrontadas às 

tensões oriundas das circunstâncias de trabalho nos trilhos.200 Foram eles os 

amortecedores de insatisfações, desgostos e euforias diárias dos empregados em 

condições trágicas pela companhia: eram intercessores diretos do conflito capital-

trabalho. O mundo das cercanias os assombrava constantemente e, não tendo para onde 

correr, fabulavam suas próprias existências. O caso de 1916 marca outra inflexão 

interessante na vida associativa do clube em dois sentidos.  

    A partir desta data, pedidos de empréstimos e concessão de materiais à Companhia 

passam a ser feitos corriqueiramente201, quer fossem para pagar dívidas com a prefeitura 

e a Central Elétrica ou improvisar a estrutura física da sociedade. Por não serem 

autoexplicativas, as categorias de associação também foram importantes para mobilizar 

constantemente estratégias de pertencimento ao clube e para o saneamento de despesas. 

Muitos sócios tidos como beneméritos ou honorários não foram empregados da 

Companhia Paulista, por exemplo. A benemerência e honoriedade dava-se antes nas 

relações de favores e contraprestações do que pelo encaixe em critérios objetivos.  

    O senhor Farani, proprietário da Casa Farani, por exemplo, tornou-se o encarregado de 

confeccionar os fardamentos da ala musical do clube. Curiosamente, passa a ser apontado 

em atas como sócio benemérito. O mesmo acontece com outros sujeitos: 

Expedidos os seguintes officios: 

Ao Sr. Redactor do Jornal “A Cidade de Rio Claro”, aceitando a 

proposta feita pelo mesmo, ficando o mesmo isento das 

mensalidades, e compromettendo-se a publicar gratuitamente, 

todas as notícias referentes ao Grêmio, idem: 

Ao doutor Delegado de Polícia, ao senhor Humberto Cartolano e 

senhora, ao Dr. Wail Chaves e senhora, Francisco Penteado e 

senhora.202 

 

                                                           
200 Em 1906, por exemplo, uma greve de funcionários da Companhia chegou a Rio Claro e os trabalhadores 
cruzaram os braços por dias a fio. Ver: Santos, Fábio A.; Rio Claro e a greve dos trabalhadores da Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro em 1906; Revista América Latina en la historia econômica, número 25, 
enero-junio de 2006. 
201 Em 23 de setembro de 1916, foi feito um pedido de empréstimo junto ao anúncio de que a Companhia 
Paulista havia cedido o madeiramento das arquibancadas do campo de futebol. In: Cadernos de Atas do 
Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro dos anos 1916 a 1935; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli 
202 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 12 de dezembro de 1934. 
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Cartolano fundou a Associação do Comércio e da Indústria de Rio Claro em 1922. Wail 

Chaves era filho de Elói Chaves, gerente e depois comprador da firma de iluminação de 

Rio Claro, montada em parceria com o capital inglês. Por fim, Penteado, também 

proprietário comercial na cidade. As relações entre tipos médios não foram 

desinteressadas, mas antes o bastião de salvaguarda de suas próprias fragilidades e nutriz 

dos sentidos conferidos às miudezas da própria vida. Um espaço de defesa e contra-ataque 

alicerçado num precário reconhecimento de igualdades medianas. O abatimento das 

dívidas com a Central Elétrica, é bom dizer, levou Wail Chaves ao corpo de sócios. Os 

fardamentos, Farani. 

    Por ocuparem posições pouco estáveis e destituídas de prestígios herdados, mas 

elaborados às voltas de suas próprias experiências no mundo, nossos homens médios não 

abriram mão das relações estabelecidas com os donos da Companhia Paulista. A 

consequência disto é não terem tergiversado na defesa dos trabalhadores pobres, negros 

ou brancos, nas atividades da sociedade frente aos proprietários da companhia.203 Por 

mais indesejáveis que fossem, eles viabilizavam o mínimo contato com as posições de 

poder, a tanto sonhadas em ocupar. Além do mais, o Estado inaugurado pós-1930 deu 

certa ênfase à “atuação social, tendente a dar algum tipo de proteção social aos 

trabalhadores urbanos [...]”.204 Desfaçatez e consciência de suas indiferenciações 

articulavam-se para forjar um mundo onde lhes restasse um espaço seguro de vida. O 

vice-presidente em exercício no ano de 1928, Vicente Jamicelli, ao tomar posse do cargo, 

fez um apelo emblemático dirigido aos operários, convidando-os a frequentar mais 

assiduamente às atividades gremistas.  

A Companhia Paulista mantém nessa cidade um número de 

empregados aproximadamente de 1500. Entretanto, senhores, a 

nossa sociedade não conta em seu quadro com 300. Parece 

incrível mas é a realidade! E o dia que o nosso Grêmio perder o 

auxílio e o apoio que ele tem prestado à benemérita 

administração da Companhia, não poderá mais manter-se, sejam 

quais foram os seus diretores, que terão de assistir impassíveis o 

desenvolvimento de seus esforços e dedicação para o progresso 

deste centro, onde os operários deveriam reunir-se primeiramente 

como uma família, dando exemplo de ordem, paz e harmonia tão 

necessárias a classe que pertencemos.205 

                                                           
203 Muitos destes trabalhadores tomaram contato com o movimento operário organizado e ideias 
anarquistas ao longo das décadas de 1920 e 1930. 
204 Fausto, Boris; História do Brasil; São Paulo; EDUsp; 2006; p. 327. 
205 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 28 de setembro de 1929. 
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    O baixo número de associados e os parcos recursos financeiros se agravaram com o 

tempo. Em setembro de 1931, o “doutor Pelagio” interviu em assembleia geral para fazer 

seu depoimento. Dizia ele que “nas oficinas, para bom andamento, dos serviços, existem 

cargos elevados sendo o dele um e o outro o do Senhor Lewis Jones, mas no Grêmio [...] 

são todos iguaes, sem distinção de classe. O empenho da Companhia Paulista é de instruir 

os seus empregados tanto que [...] não pôz obstáculo da construção de uma biblioteca 

instrutiva [...].”206 Se as diferenças existiam, como na visão de Pelagio, elas não eram 

empecilhos para as atividades do Grêmio. Todos eram iguais e deveriam comungar do 

bem comum de preferência sem conflitos e grandes traumas, como ressaltara Jamicelli. 

    O Grêmio construiu-se, assim como as outras Sociedades, como tentativa de 

materializar acordos coletivos minimamente duráveis a partir da perspectiva dos sujeitos 

comuns; inserindo-se em um conjunto de novas formas republicanas de sociabilidade 

relacionadas às práticas comerciais. Assim, comer, beber, dançar, assistir à uma peça de 

teatro ou a um filme nos cinemas municipais foram incorporadas a um intenso processo 

de comercialização do lazer.207 Para tornar-se associado, era necessário dispender de 

pagamentos mensais. Divertimentos, distrações e comércio interagiram dialeticamente e 

produziam uma miríade de significados para grupos e sujeitos. Bem como a aprovação 

de direitos sociais na sociedade brasileira que se vinculou estreitamente à uma política 

ideológica de valorização do trabalho. Neste contexto, nos cabe perguntar: entre a defesa 

da presença e a exclusão dos operários do convívio associativo, o que se esconde na 

elucubração dos sentidos da branquitude destes tipos médios? 

3.2. Raça, moralidade e branquitude.  

   Temos como objetivo jogar luz às estratégias pelas quais uma nova ideia de raça 

modulou a construção de hierarquias racializadas a partir das posições sociais 

intermediárias destas pessoas- isto é, com relação aos de cima e aos de baixo. Esta tarefa 

iluminará as práticas de afirmação intransigente das diferenças e de exclusão brutal de 

alguns de seus portadores por estes sujeitos médios brancos. Assim, apresentaremos as 

maneiras pelas quais fabularam suas existências no sentido de afirmar as diferenças e, em 

                                                           
206 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 
dos anos 1916 a 1935; Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli. 
207 Kirk, Neville; Cultura: Costume, Comercialização e Classe; In: Batalha, Cláudio H.M., Silva, Fernando 

Teixeira da, Fortes, Alexandre (orgs); Culturas de Classe: identidade e diversidade na formação do 
operariado; Campinas; Editora da Unicamp; 2004. 
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sua autoafirmação, restringir os horizontes de igualdade e cidadania. As fabulações de 

mundo destas pessoas em compasso aos sentidos organizadores das suas experiências de 

vida tornam-se o objeto de reflexão das próximas linhas. 

     Antes, retornamos brevemente à definição de raça, enquanto ideologia208 científica, 

política e social elaborada contingencialmente ao longo do processo histórico. Ainda 

assim é possível recuperarmos um elemento de coesão entre elas. “Só nos é possível falar 

da raça (ou do racismo), numa linguagem totalmente imperfeita, dúbia, diria até 

desadequada. Por ora, bastará dizer que é uma forma de representação primária. [...] ela 

remete, antes de mais nada, para os simulacros de superfícies.”209 Se retirarmos 

vagarosamente as camadas desta definição, nos aproximaremos de uma ideia mais precisa 

de raça enquanto “um complexo perverso, gerador de medos e tormentos, de problemas 

do pensamento e de terror, mas sobretudo de infinitos sofrimentos e, eventualmente 

catástrofes. Na sua dimensão fantasmagórica, é uma figura de nevrose fóbica, obsessiva 

e, porventura, histérica.”210  

      Raça apresentou-se por meio de elucubrações úteis e fantasistas, conferindo sentidos 

diversos à recolocação de conflitos anteriormente delimitados em torno de termos como 

classe ou luta de sexos.211 Assim, ela se tornara uma “figura autônoma do real, cuja força 

e densidade podem explicar-se pelo seu carácter extremamente móvel, inconstante e 

caprichoso.”212 Não é suficiente, entretanto, afirmá-la enquanto um adereço transitório 

aos processos de poder correntes nas sociedades. Ela foi uma forma de afirmação de 

pujança, de uma “realidade especular e uma força instintiva.” Esta força emana da 

“capacidade de produção imparável de objectos esquizofrênicos.”213 Os fins do século 

XIX, em sua especificidade, assistem à uma escalada da biologização da raça, apoiada 

pelo pensamento darwinista e pela disseminação de estratégias eugenistas. Com isso, duas 

                                                           
208 Haider (2019, p.72) recupera a noção de ideologia em Louis Althusser para definir o marcador da 
diferença raça enquanto uma categoria não pertencente ao mundo real embora balize as relações entre 
indivíduos concretos. Neste sentido, uma de suas principais características seria a “obviedade”. “Quando 
algo parece ser óbvio para nós, como a noção que os seres humanos devem competir uns com os outros 
pelo acesso ao necessário para sobreviver, sabemos que estamos no mundo da ideologia.” 
209 Mbembe; 2014; p.25. 
210 Ibid. 
211 Ibid; p.27 
212 Ibid. 
213 Ibid; p.65. Mbembe, assim como Fanon, não definem raça apenas desta maneira. Eles se esforçam por 
compreender os modos como “os condenados da terra” fazem uso desta categoria em busca de novos 
sentidos para ela. 
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características nos parecem ser fundamentais para entendermos as efabulações de nossos 

tipos médios embranquecidos. 

    As suas invocações desta noção estão vinculadas às necessidades de se inventar e 

arregimentar uma comunidade original, até então inexistente. Raça desponta enquanto 

um possível elemento forjador central da memória coletiva destas pessoas. Para isso, ela 

se transforma em um “dispositivo de segurança”214, marcando grupos e fixando limites 

nos quais pessoas podem circular e se estabelecer. Ao fixar as diferenças em torno da 

dialética formativa do enunciador em relação ao enunciado, ela se constrói 

discursivamente enquanto um “significante deslizante”215. Isto é, passa a organizar 

grandes sistemas classificatórios de relações mutáveis entre os marcadores da diferença, 

articulando-os por meio das combinações entre natureza e cultura. Nestas condições, foi 

possível mobilizar a metafísica com o discurso científico, desfrutando de seu máximo 

poder em conectar as raciologias modernas com percepções do senso comum. Daí 

derivam estéticas marcadoras do cotidiano em corpos e comportamentos216, surgidas 

como respostas aos problemas anfêmeros destas pessoas.  

    Pelas primeiras décadas do século XX na sociedade rio clarense, modelos raciais de 

análise foram incorporados às práticas e narrativas correntes. A biologização da raça 

ganhou usos originais nas contingências da vida ordinária. As ditas afinidades raciais e 

comportamentais passaram a dissimular seu uso na construção de referenciais de 

moralidade e pertencimento republicano. Desta maneira, o “racismo biológico” e a 

“discriminação cultural” se consolidaram como duas lógicas complementares de 

racismo.217 Assim, a reivindicação dos sujeitos médios aos sentidos da brancura na cidade 

tiveram como intuito marcar as fronteiras através de exibições rotineiras, “performadas e 

delimitadas por meio de uma linguagem de moralidade e respeitabilidade [...].”218 

3.3. Embranquecer-se. 

                                                           
214 Ibid; p.71. 
215 Hall, Stuart; Que negro é esse na cultura negra?; In: Hall, Stuart; Da diáspora: identidades e mediações 
culturais; (org) Sovik, Liv; Belo Horizonte; Editora da UFMG; 2003. 
216 Gilroy; 2007; p.58 
217 Hall, Stuart. A Questão Multicultural; In: Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: UFMG, 2001. 
218 Maia; 2017; p.109. Nesta direção é possível afirmar que a unidade desta branquitude não é 
arregimentada identitariamente, mas, sobretudo, a partir de uma moralidade que articula raça, gênero, 
classe e nacionalidade. 
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    O recorte temporal deste trabalho acompanha a emergência da figura metafísica do rio 

clarense vulgar racialmente branco. Disputando os cargos de vereança e a prefeitura, 

tomaram contato com processos decisórios da política institucionalizada do município, 

até então estranhos a eles. Não obstante, essa pertença às esferas republicanas de 

municipalidade teve de prestar contas aos interesses de famílias tradicionais agrícolas e 

ao capital recém-chegado em maiores volumes à cidade, principalmente pelas atividades 

industriais e ferroviárias. Logo, mesmo tateando instâncias decisórias não as tomaram 

para si, dado não arrebanharem estabilidade suficiente para colocar o poder em prática 

reiteradamente; a condição instável dos tipos médios sobrepujava de imediato, uma vez 

situadas nas zonas explosivas de conflito entre a turba e os conluios do prestígio. Pela 

defesa do bem-estar, da moralidade social e da continuidade do apoio da Companhia às 

atividades gremistas, por exemplo, os sócios e diretores brancos criaram formas de zelar 

pela conduta associativa a partir das contingências vividas pelos espaços urbanos no 

início do século XX.  

    Rio Claro republicanizava-se à medida de sua própria reconfiguração urbana, quer 

fosse por meio das reformas urbanísticas ou do cercamento de áreas públicas. As obras 

de modernização se iniciaram com a instalação da rede elétrica em finais de XIX e pela 

implantação da rede de esgoto e dutos de água potável pelo centro da cidade no ano de 

1901. Muitas das ruas centrais, enlameadas por tanto tempo, tornaram-se caminhos de 

passagem menos desagradáveis aos transeuntes. As ruelas de terra batida foram calçadas 

por pedregulhos, fazendo com que pedestres se mantivessem atentos não mais às barras 

das calças sujas de poeira, mas aos possíveis tropeções. Por consequência, proprietários 

das casas comerciais, escritórios e consultórios também se beneficiaram do calçamento 

das vias públicas. Os antigos casebres, aos poucos derrubados, davam lugar à novas 

edificações assobradadas ou aos armazéns e armarinhos. Postes de iluminação se 

espalhavam pelas centralidades da cidade, em compasso ao aterramento de córregos e 

riachos; os perigos das epidemias também afligiam nossos homens médios e munícipes. 

Aos poucos, as políticas públicas- geridas também pela vereança dos tipos comuns- foram 

moduladas pela lógica da nascente administração da coisa pública, permitindo aos 

governantes conciliarem seus interesses aos sentidos de suas deliberações. 

Embaralhavam-se, paulatinamente, interesses públicos e negócios privados. 

    Em consonância à estas reformas, em 15 de fevereiro de 1913, a Câmara Municipal 

regulamentou a construção de passeios públicos pela cidade. Cada vez mais, as zonas de 
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convívio comum, como praças, largos e passeios, passaram a ser envolvidas por extensas 

grades de ferro e portões. O Jardim Público da cidade, por exemplo, fora gradeado e os 

footings dos finais de semana embranquecidos. Apenas brancos “bem-apessoados” 

poderiam cruzar os portais do jardim, enquanto negros e trabalhadores pobres se 

aglomeravam nas calçadas ao seu entorno.219 Guardas e militares de baixa patente 

postavam-se nas duas entradas do passeio para que, a qualquer momento, pudessem tomar 

providências caso “pessoas estranhas” cruzassem suas fronteiras. Uma nova moralidade 

social ganhava contornos precisos na cidade. Ao passo da exclusão de sujeitos negros de 

partes importantes da sociabilidade republicana em formação, controlava-se pequenos 

ambulantes estabelecidos nos espaços de trânsito de pessoas, como passeios públicos, 

estação ferroviária, etc. Bancas e pequenos comércios também passaram a ser fiscalizados 

cada vez com mais rigor. 

     Conquanto Frantz Fanon220 não tenha pensado a respeito destes sujeitos rio clarenses, 

podemos retomar alguns de seus argumentos à luz das experiências de nossos 

personagens. Estes tipos brancos comuns se formaram como “professores de moral”, 

engajados na manutenção da “boa consciência das forças da ordem”, materializando-se 

como sinais incontestes da impossibilidade de conciliação entre atores sociais recém-

saídos das posições polares do processo abolicionista. Comportaram-se, então, como 

agentes marcadores de fronteiras, assumindo para suas vidas o trabalho sujo não realizado 

pelas elites nacionais e internacionais, com as quais dialogavam em termos sobre valores 

e moralidades. Tomaram para si “o combate de retaguarda no terreno da cultura, dos 

valores, das técnicas”, buscando produzir simultaneamente o mundo fleumático há tanto 

desejado. De súbito, passaram a atuar pelos quadros políticos rio clarenses, alimentados 

por uma consciência nacional “sem conteúdo, frágil e grosseira”221, resultado da letargia 

burguesa222 instalada a pouco no município, com a partida contínua dos senhores de terra. 

                                                           
219 O senhor Celso Augusto, negro e um dos frequentadores da Sociedade José do Patrocínio- sociedade 
negra de Rio Claro fundada anos 1940- relembra o período quando perguntado sobre as vivências em 
espaços públicos: 

“Não tinha condição, eles [brancos e guardas municipais] não deixavam passar 
na frente. No Jardim Público, nós não podíamos passar, porque era tudo 
cercado. Aquele portão da entrada da Santa Casa era a entrada do jardim 
naquela época. Aquela entrada que tá lá, era a entrada do Jardim. O jardim 
era o quarteirão inteirinho!” 

 
220 Fanon, Frantz; Os condenados da terra; Rio de Janeiro; Civilização Brasileira; 1979. 
221 Ibid. 
222 Florestan Fernandes, analisando a “crise de democracia no Brasil” atenta para alguns possíveis 
diagnósticos realizados até 1954. Dentre eles, a “incompetência das elites, despreparadas para o exercício 
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Desta maneira, atuaram permeando as falhas das elites em falarem aos membros da 

nação.223 

    Estes sujeitos médios brancos- comerciantes, jornalistas, funcionários públicos, 

médicos, advogados, engenheiros, ferroviários, etc- se convenceram das vantagens em 

cobiçar e defender lugares ocupados pelas elites agrárias ou industriais. Mesmo não os 

alcançando, estar a eles atrelados como referenciais de moralidade concorria para a 

elaboração dos propósitos de suas vidas. Faziam apostas para se agarrarem à brancura das 

elites sobretudo através da devoção à mística da raça branca, acreditando perfilhar de 

porções iguais do “pacto narcisístico.”224 No entanto, este acordo tácito para autoproteção 

os recordava cotidianamente de não serem tão brancos quanto a outra parte do contrato. 

Ser branco em um mundo aos poucos embranquecido não rompeu com a precariedade de 

suas existências, visto não poderem recorrer às reminiscências do passado elaborado em 

outra gramática. Assim, suas sociabilidades foram marcadas pelo mote: exclusão para 

forjar integração. 

    Para costurar um mundo de partida perigosamente fragmentado, os sujeitos das 

posições sociais intermediárias filiados ao Grêmio- e aos clubes estudados- seduziram-se 

pelo “fascínio secreto da alteridade”225. Como forma de proteção e organização de 

mundo, se esforçaram por criar na cidade um repertório de estereotipias raciais para 

administrar os perigos da vida concreta. Este, enquanto estratégia discursiva para 

produção de hierarquias, vacilou entre afirmar o que estava no lugar e o que teve de ser 

ansiosamente repetido- entre a “rigidez de uma ordem imutável e a repetição demoníaca 

da desordem.”226 Ao se situar nos limites do conhecimento e do poder, sintetizou o objeto 

narrativo de desejo- aquilo postulado- e de escárnio- do que se quis afastar. Assim, ao não 

se tratarem de produções estritamente normativas, esta gramática racial buscou 

                                                           
das tarefas que lhes cabem ou incapazes de se elevarem acima de seus interesses mais estreitos”. Ver: 
Fernandes; 2008; p.94. 
223 Guha, Ranajit; Dominance without hegemony: History and Power in Colonial India; Londres; Harvard 
Press; 1997. 
224 Bento, Maria Sílvia Aparecida. Branqueamento e Branquitude no Brasil; In: Psicologia Social do 
Racismo: estudos sobre a branquitude e branqueamento no Brasil; Carone, Iray; Bento, Maria Aparecida 
Silva; Petrópolis; Vozes; 2014. 
225 Hall, Stuart; Cultura e Representação; Rio de Janeiro; Editora PUC-Rio; 2016 
226 Bhabha, Homi; A Outra Questão: o estereótipo, a discriminação e o discurso do colonialismo In: O 
Local da Cultura; Belo Horizonte; Editora da UFMG; 1998. 
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“compreender/construir seu regime de verdade” a partir da “articulação das formas de 

diferença”, “múltiplas, entrecruzadas, polimorfas e perversas.”227 

    Este aparato ambivalente de poder-saber se apoiou na afirmação dos marcadores da 

diferença e no repúdio a seus portadores através de sistemas de vigilância das formas de 

prazer (o desejo) e desprazer (a recusa). Os estigmas raciais, por exemplo, foram 

articulados para “elaborar[em] mínimas nuances de diferenças em que as hierarquias 

sociais de raça, classe e gênero se sobrepu[sessem] [...].”228 Ao situar os estereótipos 

através das relações de dominação/ prazer e de defesa/ medo, Bhabha situa suas 

estruturações na “crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento da diferença e a 

recusa da mesma.”229  

    Para nossos elementos médios brancos, o reconhecimento afirmativo das diferenças foi 

fundamental para suas próprias existências. Argumentamos, entretanto, que o estereótipo 

ao fixar as diferenças, não as rejeitam; antes, as asseguram para o processo de auto 

reconhecimento de seus produtores, aniquilando seu alvo. É por isso ser o imaginário 

criado, continua o autor, “a transformação que acontece no sujeito durante a fase 

formativa do espelho, quando ele assume uma imagem distinta que permite a ele postular 

uma série de equivalências, semelhanças, identidades, entre os objetos do mundo ao 

redor.”230 Por que, então, esta estratégia ajuda a compreendermos as atitudes e 

comportamentos destes tipos médios? Bem como as experiências de nossos sujeitos, “a 

completude do estereótipo está sempre ameaçada pela falta.”231 Suas produções 

demandam a defesa da precariedade, entre o valor da recusa e do saber. Neste sentido, 

Bhabha recupera em Fanon a noção de ideologia enquanto a tentativa de repressão do 

real, produzindo relações que não existem concretamente, embora pareçam “óbvias”. 

    O reconhecimento da diferença emergiu, assim, no duplo movimento de observação da 

“natureza” - colocada em termos de especificidades- e de elaborações das “evidências do 

visível” - reflexões sobre cotidiano concreto- para a discriminação. Em sociedades 

híbridas, como a rio clarense, os estereótipos se modularam à realidade enquanto suturas 

de fragmentos de vidas que não puderam ser pensados a partir da pureza de origens. Esta 

metáfora para os tipos médios contemplou o reconhecimento da ambivalência das 

                                                           
227 Ibid; p. 106 e 107. 
228 McClintock; 2010; p.93. 
229 Bhaba; p.116. 1998. 
230 Ibid; p.119. 
231 Ibid. 
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relações de autoridade e ordens de identificação, ambas forjadas pela fragilidade de suas 

existências. Para construir saberes discriminatórios foi necessário, por um lado, a criação 

de cisões entre sujeitos e, por outro, a arregimentação de crenças múltiplas a partir dos 

pontos de enunciação e subjetificação. Dito de outra maneira, no caso dos nossos 

personagens, reconhecer para dividir e dividir para excluir, em um processo contínuo de 

auto referenciação suturante. Neste sentido, a estereotipagem permitiu estabelecer 

conexões entre representação, diferença e poder.232 

Muitas vezes pensamos no poder em termos de restrição ou 

coerção física direta, contudo, também falamos, por exemplo, do 

poder na representação; poder de marcar, atribuir, classificar; do 

poder simbólico; do poder da expulsão ritualizada. O poder, ao 

que parece, tem que ser entendido aqui não apenas em termos de 

exploração econômica e coerção física, mas também em termos 

simbólicos ou culturais mais amplos, incluindo o poder de 

representar alguém ou alguma coisa de certa maneira- dentro de 

um determinado regime de representação.233 

 

     Poder e fantasia concorreram para a construção de regimes de representação, onde 

estereótipos fizeram referências tanto ao “que [era] imaginado, fantasiado, quanto ao que 

[era] percebido como “real”, [sendo que] as reproduções das práticas de representação 

[foram] apenas metade da história.” A outra parte pôde ser observada “no que não est[ava] 

sendo dito, mas est[ava] sendo fantasiado, o que est[ava] implícito, mas não pôde ser 

mostrado.”234 A conduta dos sujeitos médios brancos rio clarenses foi a aposta radical na 

metade final da história, qual seja forjar- e afirmar- diferenças na elaboração de sinais 

mínimos de diferenciação social internas e externas ao grupo. Raramente se disse algo 

sobre suas brancuras precárias, a despeito de terem se impregnado até os ossos destas 

pessoas. 

    Pelas páginas de seus jornais, os tipos médios desta dissertação arregimentaram 

publicamente discursos e fabulações raciais sobre as suas próprias existências. Amarrados 

à fragilidade de suas vidas indiferenciadas, trataram de cravejar a diferença no outro, 

afirmando suas brancuras para a proteção de lugares ocupados a custo de muito esforço. 

Estes tipos  buscaram “embranquecer a raça, salvar a raça, mas não no sentido que 

poderíamos supor: não para preservar sua originalidade da porção do mundo onde eles 

                                                           
232 Hall; 2016; p.193. 
233 Ibid. 
234 Ibid; p.200. 
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cresceram, mas para assegurar sua brancura.”235 A formação histórica destes elementos 

se realizou antes pela articulação de práticas e contos racialistas, do que pela interpelação 

às origens sociais. Se não podiam reelaborar  um insignificante passado histórico, 

forjavam fronteiras performáticas para assegurarem a precariedade de suas posições na 

hierarquia social. Desta maneira, alimentavam-se de pretensas capacidades morais- 

através de hábitos e valores- referenciadas aos ideais patriarcais e burgueses, construindo 

em Rio Claro um “regime racializado da representação.”236 Diferentemente da “mulher 

barbada”, “do doutor Claro Branco das Neves”, do “preto” estuprador, da empregada 

“King Kong” eram violentamente brancos, por fim. 

 

 

Imagem: “Sensacional fenômeno vivo: a mulher barbada”. Fonte: Diário do Rio Claro de 13 de fevereiro 
de 1926, Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

                                                           
235 Fanon; 2008; p.56.  
236 Hall; 2016; p.175. 
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Imagem: Lê-se na placa: “Doutor Claro Branco das Neves: médico”. Fonte: Diário do Rio Claro de 3 de abril 
de 1932, Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

 

 

Imagem: “Dentro de pouco, não haverá mais pretos no mundo”. Fonte: Diário do Rio Claro de 15 de 
março de 1933, Arquivo Histórico de Rio Claro. 



114 
 

 

Imagem: “O Preto Hilário: metido em camisa de onze varas”; Fonte: Diário do Rio Claro, 13 de janeiro de 
1934, Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

 

Imagem: “Empregada Infiel”; Fonte: Cidade de Rio Claro, 5 de abril de 1946, Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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    Imagens como as acima inundaram as páginas de periódicos da cidade nas primeiras 

décadas do século XX; somaram-se a elas, os anúncios de empregadas trazidos no 

capítulo anterior. A diferença do corpo feminino não-branco foi construída enquanto 

“fenômeno vivo”, ao passo da negrura masculina ser apresentada como sinal da propensão 

ao crime e ao abuso sexual, indicando a existência contraditória de um médico negro pela 

cidade. Com sorte, no imaginário destes homens médios brancos, não haveria mais pretos 

no mundo e, por consequência, findariam o crime, a desordem, a barbárie e a ameaça à 

propriedade. Este arsenal de imagens e narrativas foi parte central dos processos de 

racialização que compuseram aquilo que McClintock definiu de circuito transnacional do 

“racismo como bem comercial.”237 Não somente racializavam-se pessoas, bem como 

mercadorias, entrelaçando o racismo científico ao florescente racismo mercantil.238  

 

Imagem: Propaganda de Cafiaspirana no jornal Diário de Rio Claro ao longo da primeira metade de década 
de 1930. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro 

                                                           
237 McClintock apud Hall; 2016. 
238 McClintock; 2010; p.317. 
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Imagem: “A sua saúde é seu maior capital: Geladeiras Neve”, propaganda veiculada no Diário de Rio Claro 
ao longo da primeira metade década de 1930. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    A figura de um primata alvitrando trabalhadores despossuídos de enxadas nos ombros, 

acompanhado dos dizeres “este passo enferrujado eu também faço”, pode revelar um tipo 

de hierarquização recorrente aos debates científicos, morais e políticos do período. O 

senhor do primeiro plano da propaganda, arqueado e apoiado sobre os joelhos, tendo ao 

fundo a figura liminar da mulher pobre branca, certamente distanciar-se-ia do simiesco 

se fizesse uso de “Cafiaspirina”. É curioso também perceber as faces expostas dos 

trabalhadores marcadas por uma brancura específica- a pobre. Não foi necessário a 

propaganda explicitar a direção do conselho da Bayer a eles. O embranquecimento do 

progresso e a animalização do atraso na propaganda do fármaco registraram 

possibilidades distintas a brancos e negros. Aqueles, por um lado, facilmente se 

distanciariam da alegoria do símio. Estes, por outro, materializariam a própria metáfora. 

Ao passo de racializarem sujeitos, também conferiam prestígios à droga alemã vendidas 

pelos inúmeros farmacêuticos da cidade. A saúde da “raça” era assim o maior capital de 

qualquer sujeito, bem como adquirir uma “Geladeira Neve” na Casa Farani. 

     A moralidade republicana dos tipos médios em Rio Claro elaborou-se por meio de 

discursos racializados sobre a pobreza, o desvio, a vadiagem e a degeneração. Um 

imaginário topográfico e social, em conluio com a realidade, combinando nas mais 
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diversas ordens lógicas a miséria, o vício e o crime. Formava-se, então, uma “contra-

sociedade organizada”, um “mundo às avessas.”239 Surgiam assim as classes perigosas, 

“povoadas por todos os excluídos da terra que parecem querer submergir à sociedade.”240 

Negros, negras, pobres, mulheres, doentes, alcóolatras e vadios: os assombros do frágil 

mundo das nossas personagens. O “poder de ferir”241 dos estigmas alvejava membros dos 

grupos a que se dirigiam, marcando a ausência de sinais correspondentes às normas dos 

grupos tidos como superiores, tornando-os anômicos em relação a estas próprias regras. 

    A relação com as miúdas insígnias de distinção frente aos pares punha-se como 

organizador principal das histórias de vida destas pessoas, a despeito dos enormes 

esforços empregados para a assimiliação destes valores. Pelo medo de caírem 

arquitetaram suas narrativas sobre educação como fonte de moralidade e ascensão social. 

Quando não suficientes, relataram suas vidas a partir do mérito e da luta pessoal para a 

superação de obstáculos. A exposição do discurso meritocrático surge como justificativa 

à fragilidade social daqueles que não se agarraram ao prestígio ou ao poder para se 

afirmarem socialmente. Ao exporem suas penúrias, vontade e capacidades transmutavam-

se em atributos individuais, embora demandassem fabulações sobre o diferente.  

  A construção de uma herança racial- imaginária- assegurou a estas pessoas um legado a 

ser transmitido, mesmo situadas no limbo social. As narrativas de correção moral e 

normalidade verteram pelas páginas de jornais e no salão gremistas especialmente nas 

quatro primeiras décadas do século XX. As histórias destes sujeitos puderam ser escritas 

apenas com a “pena da galhofa e a tinta da melancolia”242, hesitando constantemente entre 

narrá-las pelo princípio ou pelo fim. Os finalmentes lhes foram mais aprazíveis, afinal 

eram por eles que os nossos homens médios se viam obrigados a justificar suas próprias 

existências. A obsessão pelo desfecho como justificativa aos prólogos sociais inexistentes 

de suas vidas era um dos sintomas da criação da metafísica branca para esses sujeitos. 

Uma definição interessante de Machado de Assis para as memórias de seu personagem 

também cabe às nossas: suas histórias eram “obras de finado”. Umas delas é publicada 

nas páginas do Diário de Rio Claro de junho de 1933, e sugere muito bem o que tentamos 

dizer: 

                                                           
239 Kalifa; 2017; p.40. 
240 Ibid; p.95. 
241 Elias, Norbet; Scotson, John; Os Estabelecidos e os Outsiders: Sociologia das relações de poder a 
partir de uma pequena comunidade; Rio de Janeiro; Zahar; 2000; p.27. 
242 Seção “Ao leitor” da obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis. 
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Os Filhos de Gente Pobre. 

Em uma manhã destas frias e chuvosas, tomei um bonde de uma 

linha pobre. Porque nas linhas mais aristocráticas, as quaes 

senhoras de luxo, cavalheiros de porte se assentam 

solemnemente, não sobem no soalho, nem cheiram mal, como 

existem linhas de pobres, de passageiros humildes tresendando a 

suor azedo com as physionomias cansadas, as mãos callosas e 

barbas crescidas. 

O meu bonde era um desse. E, quase vazio aquella hora em que 

começara de hábito os trabalhos na officina, sentara em um banco 

fronteiro, um rapazote [...] cuja a idade devia estar pelos quinze 

anos. [...] Mas o corpo rachitico, franzino, era de uma creança de 

menos idade.  

[...] 

Eu fui uma creança pobre sem padrinhos. Orphão, sem 

padrinhos, sem dinheiro, sem posições. [...] A própria vida 

physica eu sentia que se influenciava seriamente das condições 

de fortuna. Eu teria desejado uma prática esportiva intensa, capaz 

de embelezar e fortalecer o corpo. 

[...] 

O tempo passou. A quase totalidade dos meus companheiros da 

infância lá ficou, pelos subúrbios pobres, como officiaes de 

barbeiro, gerentes de casas de caixões de defunto, operários, 

modestíssimos funcionários públicos. Um dos poucos que 

“subiu” é farmacêutico. Na escola superior que cursei, e mesmo 

nos exames preparatórios, mais nenhum deles apareceu. E, assim, 

devia ter como confirmada minha theoria de que a lucta 

começada cedo, cedo acaba, estiolando as energias, gastando os 

caracteres juntamente com as forças. O mundo será dos 

afortunados que se preparam longa e cuidadosamente para a 

peleja futura.243 

 

    A despeito da moralidade enredada na cidade em torno de suas emergentes brancuras, 

as práticas gremistas revelam a precariedade e violência destes processos. Como nos foi 

reportado em entrevistas, a presença de negros no salão durante festejos comemorativos 

era proibida em virtude das dissonâncias deste grupo em relação às “condutas sociais”. 

No entanto, a construção da branquitude dos tipos médios se escorou em práticas morais 

frágeis e ambivalentes. A relação mantida pela Sociedade com os jogos de azar, bebidas, 

drogas e violência era de total repulsa, embora fossem corriqueiras às suas dinâmicas. 

Alguns registros de atas sugerem práticas contraditórias com a moralidade em construção. 

Há certa recorrência na descrição de encargos com os “custos de senhora para quarto nas 

                                                           
243 Jornal Diário de Rio Claro, junho de 1933. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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partidas”244. Domésticas, cuidadoras de crianças, prostitutas? A interdição da imoralidade 

conflitava também com a necessidade de venda e consumo de lanças perfume para 

garantirem proventos consideráveis nas partidas.245 Contudo, os estigmas sociais 

conferidos aos grupos exteriores materializaram-se, reificando-se na imaginação dos tipos 

médios a despeito das ambiguidades de suas próprias condutas. 

     Tais práticas permitiram entrever as conexões entre realidade e imaginação para a 

formação de contingências da branquitude dos sujeitos de posições intermediárias. Ao se 

afirmarem companheiros da turba trabalhadora, tal qual no discurso do Dr. Pelagio, 

explicitavam a consciência de indiferenciação social em razão das diferenças que os 

separavam. Elaboravam, assim, narrativas de autonegação a todo custo para a 

“instrumentalização dos atributos morais e intelectuais, da amizade e do amor, do trabalho 

e do lazer, [gerarem] um pragmatismo indigente que congela a existência numa rotina 

entorpecente.”246 Neste sentido, excluir o diferente não pôde prescindir da defesa brutal 

de suas precariedades e das próprias diferenças articuladas em torno de noções gênero, 

raça e classe. Embranquecer, para estes sujeitos, não foi um processo auto-evidente, mas 

muito precário sobretudo. 

3.4. À guisas de conclusão do capítulo. 

    As sedes associativas, junto das páginas de jornais embranqueceram os tipos médios 

rio clarenses. Situados no limbo social, entre posições de poder e sujeitos ansiosos por 

cidadania, articularam brutalmente narrativas raciais e morais para forjarem um mundo 

possível de existirem. Enquanto “professores de moral” e guardiões da ordem, 

acreditaram compartilhar em iguais proporções do “pacto narcisístico da brancura” com 

os de cima, tratando de controlar os empregados da Companhia- trabalho sujo terceirizado 

por parte de seus proprietários.247 Ao comporem progressivamente os quadros políticos 

                                                           
244 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 18 de agosto de 1909. 
245 Cadernos de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 
Fonte: Arquivo do Grêmio, consultado por Pedro de Castro Picelli; 11 de março de 1911. “O senhor 
tesoureiro arrecadou a quantia de 17#100 da venda de lanças perfumes” 
246 Costa, Bolívar; O Drama da Classe média; Rio de Janeiro; Paz e Terra; 1974; p.85. 
247 James C. Scott  sugere que a dominação, ou o controle social, como prefiro, possui um duplo aspecto 
para os quais o observador deve-se manter atento. Ele contém “elementos essenciais em sua 
dramaturgia” que se insinuam através da “realização de uma profecia autocumprida”, encerrada em si 
mesmo. No entanto, os processos de controle social não persistem através de sua própria inércia. Antes, 
“seu exercício produz fricções e mantê-l[o] exige esforços de consolidação e adaptação”, tendo de dar 
conta do conflito social a incessantemente. Dito de outro modo, as dinâmicas de controle social não se 
encerram à letargia ou prostração, seja dos que arregimentam o poder ou os que são impactados por ele. 
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institucionais- como uma arena assimétrica de conciliação de interesses-, elaboraram 

frágil e grosseiramente sentidos de participação republicana sem conteúdos 

programáticos, isto é, fleumáticos e baseados na exclusão.248 

    Para se equilibrarem no mundo, assumiram a linha de frente do combate moral- no 

terreno da cultura, dos valores ou das técnicas- para a defesa exclusivista de suas 

precariedades por meio de discursos de autonegação. Por tal razão, traços de um 

“radicalismo”249, baseados no medo da derrocada social e na consolidação de posições 

sociais, podem ser atribuídos à descrição da existência destas pessoas; era oportuno que 

se engajassem na mobilização da “boa consciência da ordem”. Contrariamente à elite 

branca, que não dispendeu esforços hercúleos em classificar-se racialmente, nossos tipos 

médios brancos se agarraram à própria indiferenciação social para articularem sentidos 

próprios às diferenças na auto atribuição de traços de brancura. As fronteiras foram 

violentamente elaboradas em torno de linguagens morais, onde práticas cotidianas em 

que percepções de gênero, raça e classe se fundiram a discursos e imagens totais de 

civilização e moralidade.250 O trabalho assalariado tornou-se uma “tarefa moral” e um 

“ato de realização pessoal”251 em um contexto de reorganização de sua força no 

capitalismo brasileiro. 

     Brutalmente, suturaram fragmentos de mundos através da efabulação de estereotipias 

orbitárias à conservação da ordem e do “não conflito”. Se por um lado, marcavam-se 

enquanto diferentes, por outro, sabiam das possibilidades de implosão de um mundo 

subterrâneo por qualquer passo em falso nessa marcação. Ao racializarem pessoas negras, 

brancos pobres, mulheres afirmavam em seus corpos e mentes atributos de cidadania e 

civilidade. Em sua maioria, eram interpretados como resultados de méritos e esforços 

pessoais. As narrativas de vida eram principiadas pelos finalmentes, pois não era possível 

                                                           
São, sobretudo, processos estratégicos e conflitivos. Ver: Scott, James C; Los dominados y el arte de la 
resistência; México; Ediciones ERA; 2000. 
248 Em 22 de novembro de 1933, o Diário do Rio Claro- propriedade da família branca de Jodate David- 
trazia em letras garrafais a seguinte manchete: “Victoriosa a Campanha do Diário”, e no corpo do texto é 
narrado a renúncia de Djalma de Castilho Maya indicado pelo interventor getulista no estado ao cargo de 
prefeito da cidade. O segundo parágrafo da matéria é emblemática: “O negro duro gaúcho, riograndense 
de facto, como nós o chamamos, sentira, afinal, a sua posição falsa e delicada numa terra completamente 
extranha, numa importante cidade paulista como é a nossa, e para qual viera, lá de tão longe [...] Está é a 
novidade que sabemos e que, com satisfação, transmittimos aos leitores. [...]”. Esta notícia ainda sugere 
o modo como a população do estado de São Paulo reagiu à nomeação varguista de interventores após a 
“Revolução de 1930”.  
249 Este tema será tratado com mais vagar em nosso próximo capítulo. 
250 Maia; 2017; 109. 
251 Gomes; 1982; p. 152. 
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construí-las na incerteza de “sucesso” e sem agarrar-se à própria fraqueza. A ambiguidade 

e pouca evidência em reconhecer-se enquanto branco para estes tipos deriva daí. A única 

referência explícita à figura branca encontrada pelas páginas de jornais e atas é em relação 

às características físicas, onde a “concepção estética e subjetiva da branquitude é, dessa 

maneira, supervalorizada em relação às identidades raciais não brancas.”252 

 

Imagem: O ideal da beleza photogênica; Jornal Diário de Rio Claro (sem data- provavelmente outubro de 
1933); Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

Imagem: Fortificante Iodolino; propaganda veiculada no Diário de Rio Claro ao longo da primeira metade 
década de 1930. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    Fanon tem razão, então, ao “sugerir que o Negro era uma figurada ou ainda um “objeto” 

inventado pelo Branco e “fixado”, como tal, pelo seu olhar, pelos seus gestos e atitudes, 

                                                           
252 Sovik apud Schucman; 2012. 
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tecido enquanto tal “através de mil, pormenores, anedotas e relatos.”253  O branco, por 

sua vez, emergiu na história enquanto uma imaginação “que o Ocidente se esforçou por 

naturalizar e universalizar.”254 À esta falácia tentou se arrebanhar uma “constelação de 

objetos de desejo e de sinais públicos de distinção.”255 Marcamos que “não há mundo 

branco, não há ética branca, nem tampouco inteligência branca. Há, de um lado e outro 

do mundo, homens que procuram”256. Nestas distâncias, os tipos médios rio clarenses 

buscaram se afirmar através do manejo de uma “moralidade utilitária, oportunista e 

cruel”, compondo um elenco de regras tornadas suas estratégias ascensionais viáveis.257 

    Alcunhar tais clubes, então, enquanto sociedades brancas- clubes de brancura- não é 

apenas um recurso analítico do pesquisador. Ao afirmarem-se racialmente, estes sujeitos 

de sutura passaram a construir também uma específica “geografia social da raça.”258 Isto 

é, “locais de moradia, vizinhança estudo, passeio, trabalho, lazer, viagens de férias, 

ocupados por pessoas segundo sua condição racial [...]” Para Frankenberg, no entanto, 

estes espaços foram ocupados independentemente das posições experimentadas por 

sujeitos brancos nas hierarquias sociais. Distanciamo-nos deste argumento, pois, a 

construção da branquitude não esteve livre de percalços para as pessoas de nosso estudo. 

Além do mais reconhecer-se enquanto branco a partir das posições intermediárias 

articulou-se fundamentalmente às questões de gênero e classe, por exemplo.  

     Nestes lugares, a expulsão de não brancos ritualizou-se pela “quase interação”, ou seja, 

do embranquecer-se por meio da caracterização de não-brancos e da eliminação destes de 

seus arredores. Cravar a diferença racial na pertença de celebrações consolidou-se 

enquanto tentativa de superação mantenedora da fragilidade das relações sociais destes 

tipos; ela permitiu sujeitos descansarem à noite dos contínuos esforços de se 

reconhecerem através das diferenças. A angústia de auto nomeação destas pessoas e do 

estabelecimento de fronteiras deu sentido à enunciação da brancura e das benesses em 

decorrência dela. Assim,  

uma coletividade, em geral incitada pela sua elite, 

posiciona-se como vítima e justifica antecipadamente os 

                                                           
253  Frantz Fanon apud Mbembe; 2014; p. 84. 
254 Mbembe; 2014; p.84 
255 Ibid; p.87 
256 Fanon; 2008; p.189. 
257 Costa; 1974; p.85. 
258 Ruth Frankenberg apud Piza, Edith; Porta de vidro: entrada para a branquitude in (orgs) ; Carone, Iray; 
Bento, Maria Aparecida Silva; Psicologia Social do Racismo: estudos sobre a branquitude e branqueamento 
no Brasil; Petrópolis; Vozes; 2014. 
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atos de injustiça que não deixará de executar. Imputando 

aos acusados toda espécie de crimes e vícios, ela se 

purifica de suas próprias intenções turvas e transfere para 

outrem o que não quer reconhecer em si própria.259  

 

Seu racismo de sustentação foi um “racismo de defesa baseado no medo”260. Mesmo 

proclamando uma igualdade em essência, preservava sua lógica convidando sub-sujeitos 

a se humanizarem através de práticas validadas pela própria branquitude. Caso estes não 

se encaixassem, eram sumariamente violentados. 

    O mundo de entremeios destas pessoas foi fundido tal qual uma frágil redoma de vidro. 

Moldada pelo sopro da indiferenciação social e da precariedade de suas vidas, era forjada 

pela incandescente brutalidade em meio a um mundo híbrido em pedaços. De vidro, podia 

ser rompida por qualquer movimento proveniente de seu interior ou exterior. O 

confinamento neste mundo- imaginado fleumático- se mostrava tão seguro quanto a fina 

camada por onde assistiam às movimentações externas. Na transparência vitral, 

observavam as brancuras- desejadas e indesejadas- e as negruras, fabuladas pelas 

silhuetas dos movimentos ao redor. Mesmo vedada, esta redoma não isolou os tipos 

médios do convívio social, possibilitando entradas e saídas por fissuras administradas por 

si mesmos. Alguns arriscavam-se no mundo exterior e na volta não mais eram 

reconhecidos pelos seus pares. Outros tantos, eram feridos pelas fendas pontiagudas das 

passagens. A defesa intransigente das diferenças, ao “proteger” estas pessoas, as 

ameaçavam ainda mais. Estes sujeitos compreenderam que dividir significava um duplo 

poder- para os divisores e para os divididos. A precariedade característica deste tipo era 

posta à mostra na paradoxal e perigosa defesa das diferenças. 

    Estas, enquanto lugar de elaboração relacional das experiências destas pessoas, 

também se apresentaram contingencialmente como “um espaço discursivo onde posições 

de sujeito e subjetividades diferentes e diferenciais são inscritas, reiteradas ou 

repudiadas.”261 Se “a experiência é sempre uma interpretação e, ao mesmo tempo, precisa 

de interpretação”262 , torna-se útil capturarmos as diferenças “como marcadores de 

                                                           
259 Bento, Maria Silvia Aparecido; Branqueamento e branquitude no Brasil; in (orgs) ; Carone, Iray; Bento, 
Maria Aparecida Silva; Psicologia Social do Racismo: estudos sobre a branquitude e branqueamento no 
Brasil; Petrópolis; Vozes; 2014; p.35. 
260 Fanon; 1979. 
261 Brah; 2006; p. 361. 
262 Joan Scott apud  Brah; 2006; p.361. 
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distintividade” das histórias coletivas através da experiência pessoal.263 Se as vidas das 

pessoas são conformadas nas práticas cotidianas, é na própria contingencialidade 

histórica que ela é produzida e se produz. A diferença elabora a diferença além dela, por 

causa dela, contra ela mesma.264 

Dizendo de outro modo: quando os diferentes querem se 

apresentar e, importante isto, se representar com toda a 

sua diferença, quando eles tomam “para si’ sua diferença 

e nela se reconhecem com benevolência e autoestima, 

desencadeia-se um processo que é ao mesmo tempo 

discursivo e material de afirmação de outras diferenças 

culturais já compartilhadas por indeterminado número de 

indivíduos, mas que eram, até então, socialmente 

invisíveis em seu valor (real ou imaginário) e 

inconcebíveis em sua legitimidade (social ou política).265 

 

Neste sentido, as repetições tornam-se processos pelos quais a diferença- sem aumentar, 

nem diminuir- “vai diferindo” e “se dá como objetivo a si mesma.”266 

    Perceber-se branco em meio às impermanências de suas vidas, entretanto, também 

demandou processos cotidianos de embranquecimento- físicos e morais- internos aos 

tipos médios rio clarenses. Não bastava apenas marcar as diferenças em relação ao outro, 

mas construí-las entre si diariamente. Os associados da Philarmônica, do Grêmio e do 

Ginástico eugenizaram-se a todo momento, fortalecendo a “raça” e admitindo, a priori, 

serem também não tão brancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
263 Brah; 2006; p. 361. 
264 Pierucci, Antônio Flávio; Ciladas da Diferença; São Paulo; Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da FFLCH-USP/ Editora 34; 2013. 
265  Ibid; p.120. 
266  Gabriel Tarde apud Pierucci; 2013; p.122. 
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Capítulo 4: O radicalismo dos tipos médios. 

Aperfeiçoar a raça! Salve o Gymnástico Rio Clarense! 

    No sábado 26 do derradeiro final de semana de janeiro de 1929, o Grupo Gymnástico 

Rio Clarense enfim inaugurava sua sede social. A jovem sociedade- fundada em 6 de 

janeiro de 1919- buscava há algum tempo evitar dispêndios financeiros com os aluguéis 

do salão da Sociedade Italiana de Instrução e Beneficência para a realização de seus 

festejos. Até então, o único recinto de propriedade do clube era um pequeno terreno onde 

o quadro associativo desenvolvia suas atividades ginásticas desde a fundação, não mais 

comportando as ambições dos associados. Na noite em questão, transeuntes e convidados 

encontraram-se, desde às 21 horas, nos entornos da rua 2 com a avenida 3- de fronte ao 

antigo prédio da Delegacia de Polícia que havia sido adquirido pelo grupo em 31 de março 

de 1927. A celebração foi divulgada com entusiasmo ao longo da semana pelas páginas 

de periódicos e em cartazes espalhados pelos postes do município. Descendentes de 

alemães, italianos, portugueses e brasileiros, comerciantes, funcionários públicos, 

médicos, advogados e sócios dos outros clubes se encontravam na esquina que abrigaria 

as festas da associação a partir de então. Trajados em ternos pretos, gravatas das mais 

diversas cores e vestidos sociais acompanharam os rituais de inauguração do edifício da 

agremiação. Pouco a pouco, o salão principal era ocupado pelos convivas. 

 

Imagem: Fachada da Sede Social do Grupo Gymnástico Rio Clarense nos primeiros anos da década de 
1930; Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Fonte: Arquivo do Grupo Ginástico Rio 
Clarense. 
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    A sessão solene teve início com pequeno atraso, às 22:10, já não havendo mais cadeiras 

disponíveis para os “distinctos sócios e convidados”267 se assentarem. “O salão de danças, 

completamente repleto, apresentava um aspecto alegre e festivo e entre os convidados 

reinava um enthusiasmo próprio d’aquelles que aguardavam um grande 

acontecimento.”268 Da porta principal, podia-se ver nos fundos do salão “os bellos 

pendões brasileiro e paulista, tendo ao centro, ladeado pelas duas bandeiras, o nosso 

escudo e mais abaixo a bandeira do Grupo Gymnástico Rio Clarense.”269 A frente destes 

símbolos, uma mesa comprida, enfeitada por uma toalha branca e alguns arranjos de 

flores, abrigava o mestre de cerimônia e os responsáveis por conduzirem os trabalhos 

daquela noite quente típica dos verões rio clarenses. Eram eles: o doutor Virgílio 

Manente- juiz de direito em exercício na cidade e convidado para presidir a sessão-, Oscar 

Meyer- presidente do Grupo-, Coronel Marcello Schimidt- presidente da Câmara dos 

Vereadores-, doutor Samuel Monsão- delegado de polícia da cidade-, Capitão Irineu 

Penteado- prefeito do município- e Ignácio Hugo de Arruda Leite- vice presidente da 

Câmara. Além dos condutores dos trabalhos também foram chamados para comporem a 

mesa Arthur Meirbach, Caetano Pezzoti, Miguel Ângelo Brandolezze, Paulo Hofling e o 

orador oficial da sociedade Jodate David. 

 

Imagem: Vista Interna do salão em uma das apresentações da seção de ginástica masculina na década de 
1930. Aos lados, os pendões brasileiro e paulista e, ao centro, a flâmula do Gymnástico. Caderno de 
Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Fonte: Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

                                                           
267 Ata de Inauguração do Sede Social do Grupo Gymnástico Rio Clarense de 26 de Janeiro de 1929, In: 
Caderno de Atas número 3 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Fonte: Arquivo do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; páginas 123, 124, 125 e 126. 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
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    O primeiro a tornar público seu discurso foi Virgílio Manente. Declarando aberta a 

sessão, pronunciou “vibrantes palavras de elogios ao Grupo Gymnástico, falando também 

dos grandes benefícios que o esporte traz aos que o cultivam, sendo ao terminar, 

calorosamente applaudido pela selecta assistência de excelentíssimas famílias e 

cavalheiros.”270 Em seguida, repassou a palavra a Jodate David. Levantando-se de pronto, 

apresentou algumas laudas preparadas para os vinte minutos que lhe foi conferido. Como 

orador oficial da sociedade, suas palavras eram dotadas de coletividade e de legitimação 

institucional. Era como se todos os sócios- ou pelo menos os diretores- subscrevessem 

suas ideias. O discurso não se encontra transcrito integralmente nas atas, mas assim foi 

registrado: 

esse orador discursou sobre o acontecimento do momento, pondo 

em evidência o extraordinário progresso do Grupo Gymnástico 

Rio Clarense nestes anos de sua existência; disse do programma 

de acção que preocupa a directoria, que é dotar a nossa turma 

com um perfeito centro de educação physica, qual uma escola 

onde a mocidade rio-clarense encontre todas as possibilidades de 

vir a bancar as perfeições humanas e, sobretudo, as perfeições de 

nossa raça; pois, a sede, entre outros melhoramentos, neste anno 

ainda contará com quadras de tennis e rink de patinação, sendo 

projectada também uma piscina. [...] 

Só a eloquência dessa demonstração diz, clara e brilhantemente, 

da grande força de vontade dessa pelejada de moços que, 

convictos do ideal abraçado, se propuzeram a conduzir o Grupo 

Gymnástico nessa marcha victoriosa de sua verdadeira ascensão 

no nosso meio social e esportivo.271 

 

     Ao fim da última nota de seu discurso, Jodate David “foi muito applaudido, sendo 

cumprimmentado pelos componentes da mesa.”. Na sequência, tendo se colocado em 

posição, Caetano Pezzotti tomou o microfone para falar em nome da Sociedade Italiana- 

da qual era presidente no período-, do Grêmio Recreativo e da Sociedade Princeza 

D’Oeste272.  

 

Senhoras, senhorinhas e meu senhores, 

É justo que nos rejubilemos hoje mais do que nunca. 

                                                           
270 Ibid. 
271 Ibid; p.125. 
272 Como pode se perceber neste caso, nossos tipos médios circularam pelos clubes com relativa 
facilidade. A grande parte de nossas personagens foi associada à mais de uma delas simultaneamente, 
ocupando inclusive cargos diretivos. 



128 
 

Essa satisfação e essa alegria são justificadas pelo significativo 

acontecimento que presenciamos. Todas as festas do Grupo 

Gymnástico Rio Clarense constituíram sempre acontecimentos 

admiráveis, predominando o cunho altamente distincto de uma 

força de vontade hercúlea, de um enthusiasmo são, de apurado 

gosto artístico, de cultura extremada do nobre esporte 

gymnástico, visando o aperfeiçoamento physico da raça para sua 

maior pujança e efficiência. 

Si cada festa do Grupo Gymnástico foi sempre o toque do clarim 

que soube despertar a nossa alma de moços, que soube electrisar 

as cordas sensíveis de nosso enthusiasmo e vitalidade, seja pela 

sua impeccavel organisação, seja pelos fins altamente nobres e  

patrióticos sempre visados, era justa, era perfeitamente 

justificada a alegria e satisfacção que éramos tomados em cada 

festa que se realizava. 

[...] si cada festa de per si era índice de satifacção, esta festa de 

hoje attinge ao mais alto grao de uma verdadeira alegria, 

porquanto nella se concretizam de facto os ideaes alimentados e 

que, com este acontecimento, tornam-se na mais evidente e 

incontestável das realidades. 

Cada festa do Grupo Gymnástico assingnalou sempre um novo 

marco collocado na senda do progresso, e, esse marco, a cada 

nova festa realisada era sempre levado mais além. 

Esse ideal de possuir tal prédio próprio, na altura da pujante 

associação; um prédio que mais ainda a honrasse e que 

plenamente justificasse o enthusiasmo dessa aguerrida corte de 

moços, na lucta nobre e benéfica de vencer a apathia, de vencer 

a fraquesa, fasendo predominar e imperar o enthusiasmo da vida 

pela vida e a força da raça. 

Na consecução desse ideal, hoje real, concentram-se todos os 

applausos na pessoa viril e enthusiasta de Oscar Meyer, luctador 

incansável para o progresso do Grupo, e, elle, satisfeito pelos 

trabalhos realizados, em nosso nome irradiará esses applausos a 

todos seus valentes cooperadores de directoria que levaram a 

effeito a concretisação de seus ideaes. 

Inaugura-se agora o bellissimo edifício do Grupo Gymnástico 

Rio Clarense, padrão de orgulho e gloria desta Associação e seus 

dirigentes; attestado inconfundível de quanto valem a força de 

vontade, a fé e o enthusiasmo que se estribam no labor incansável 

e honesto; edifício que attestará aos pósteros o grão de alevantado 

civismo predominante nesta geração, tão bem representada pelos 

factores de grandesa do Grupo Gymnástico Rio Clarense. 

[...] 

É necessário que se desenvolva o physico dos moços para a força 

da raça, mas esse desenvolvimento, si não for actuado e 

compartilhado pelo outro sexo, bem pouco poderá isoladamente 

conseguir. Eis, porque, constitui-se desde o início a “Secção 

Feminina” que tem brilhado sempre em todas as suas 

demonstrações e em todos os seus exercícios, nada ficando a 

dever à máscula secção. Como attestado vivente ahi estão as 

nossas bellas patrícias, fortes e vigorosas, que serão as 



129 
 

amantíssimas esposas e as carinhosas mães do amanhã, scientes 

e conscientes de sua beleza e de sua força, aptas a darem à Pátria 

extremecida uma raça vigorosamente bella e insuperável. [...].273  

 

    Alguns outros tantos personagens proferiram suas palavras após a enxurradas de 

aplausos a Pezzotti. Ofuscados pela força do discurso do presidente da Sociedade Italiana, 

é bem verdade, ainda sim aproveitaram alguns minutos para exaltarem os feitos da 

sociedade e projetarem os que estavam por vir. Brandoleze- representando o Velo Clube, 

Paulo de Mesquita- em nome do Gabinete de Leitura e do Rio Claro Futebol Clube-, Lilly 

Meyer- pela Secção Feminina-, Alfredo Hering- pelo Turnerschaft von 1890 de São Paulo 

e o presidente do Turner Gruppe de Campinas, Arthur Meirbach foram alguns dos que se 

pronunciaram. Por fim, com os epílogos sendo realizados, o secretário da sociedade 

passou o livro de atas à mesa diretora para as assinaturas. “Ninguém tendo mais pedido a 

palavra o senhor presidente declarou encerrada a sessão”; a partir de então os festejos se 

arrastaram por toda a noite e o aperfeiçoamento da “raça” ganhou uma sede física na 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273  Discurso de Inauguração da sede social do Grupo Gymnástico Rio Clarense, 26 de janeiro de 1929; 
Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Fonte: Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense.  
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4.1. As origens do Gymnástico: fundadores, sócios e práticas. 

    Bruno Meyer nasceu em 16 de abril de 1862 na cidade catarinense de Blumenau. Filho 

dos alemães Franz Meyer e Leopoldine Wehmuth- imigrantes pobres das plantações 

sulistas-, se especializou no ofício de ferreiro integrando as corporações de empregados 

das companhias ferroviárias ao sul do país. Com a expansão das linhas férreas para além 

dos limites nacionais, Bruno foi contratado por uma empresa argentina para chefiar as 

fileiras de trabalhadores nas obras das estradas de ferro nas cidades de Córdoba, 

Mendonça e Assunção em meados dos anos de 1880. Passando alguns anos da juventude 

às margens do Prata, se casou com Alvina Shevelroph- neta de ingleses- com quem teve 

um rebento homônimo em 24 de junho de 1885. Contudo, enviuvou ainda aos 26 anos 

quando Alvina foi, surpreendentemente, acometida por uma moléstia intempestiva. Sem 

a companhia da esposa e distante de toda família, Bruno Meyer decidiu regressar ao lar 

parental em Santa Catarina, alguns meses após o falecimento da companheira. O retorno 

foi breve e em finais de 1888 aceitara a proposta feita pela Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro para trabalhar como chefe supervisor nas oficinas responsáveis pelos 

trajetos de Rio Claro, São Carlos, Araraquara e Jaú. Franz e Leopoldine choraram a 

partida do filho que não mais retornaria a casa dos pais, a não ser pontualmente para 

visitas anuais. 

    A chegada de Bruno à cidade de Rio Claro foi assim como a de tantos outros sujeitos 

lançados sem certeza alguma no mundo: a princípio conturbada, de difícil adaptação e, 

de certa forma, solitária. No entanto, por serem muitos e diversos, os grupos sociais 

migrantes/ imigrantes construíram núcleos de solidariedade e vivência coletiva no 

município, tais quais as sociedades de beneficência e os próprios clubes sociais. Em um 

destes espaços, o jovem catarinense conheceu Marie Sebastianna Ottilie Gunter- também 

filha de alemães e chamada em Rio Claro de Maria- com quem se casou em 23 de junho 

de 1891. No ano seguinte, nascera o primeiro dos nove filhos do casal, Alberto Luiz, 

vindo ao mundo junto da demissão do pai da Companhia Paulista. 1892 também marcou 

a compra da pequena oficina “Tenda do Ferreiro” - um dos estabelecimentos de fundição 

do município- pela família Meyer, transformando-a na Ferraria Bruno Meyer, firma 

especializada na produção de peças para troles, carroças, instrumentais de trabalho para 

a lavoura, etc.  

    A partir de então, a família Gunter Meyer aumentou rapidamente e em intervalos 

bianuais rebentava uma nova criança: primeiro Reynaldo seguido por Oscar, Ewaldo, 
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Arthur, Edith, Erico, Lydia e Alice. O primeiro idioma aprendido pelas crianças no lar 

sem luxos era o alemão; mantinha-se rigorosamente expresso a regulação das atividades 

do cotidiano dos infantes e do casal em língua germânica, tal qual as broncas, ordens, 

conversas banais e trocas de afeto. Bruno e Maria haviam aprendido assim na casa dos 

pais. Seus filhos viriam tomar contato com o português somente na escola Alemã de Rio 

Claro, onde estudaram e se relacionaram com outros membros da comunidade germânica 

rio clarense.274 Com o crescimento dos meninos, estes passaram a completar o pequeno 

quadro de funcionários da ferraria, em sua maioria composto pela parentela de Bruno e 

Marie. Leopolde- irmão de Bruno chegado à cidade pouco tempo depois de 1888 e 

tornado Leopoldo- se juntou à firma bem como seus sobrinhos e filhos. Em 1906, o 

negócio foi novamente renomeado, agora como Oficina Bruno Meyer.275  

 

Imagem: Família Meyer reunida, provavelmente após 1934- ano de falecimento de Bruno Meyer. Em pé 
da esquerda para direita: Francisco Mungai (esposo de Edith Meyer), Catarina Meyer (esposa de 
Reynaldo), Reynaldo Meyer, Leopoldina Meyer (esposa de Érico Meyer), Érico Meyer, Anita Meyer 

                                                           
274 Entre os anos de 1917 e 1919, o governo brasileiro- através de suas políticas de Estado- interviu na 
imprensa e em “escolas alemãs”. Neste período, emergem as primeiras ações nacionalizadoras que 
viriam a modificar os currículos escolares, impondo a estes espaços o ensino bilíngue, e as disciplinas de 
história e geografia brasileira. Ver: Seyferth, Giralda; Os imigrantes e a campanha de nacionalização do 
Estado Novo; in Pandolfi, Dulce; Repensando o Estado Novo; Rio de Janeiro; Editora Fundação Getúlio 
Vargas; 1999. 
275 As informações apresentadas sobre a família Meyer foram gentilmente cedidas em entrevista realizada 
com o senhor Ademar Meyer (1933), neto de Bruno Meyer, filho de Ewaldo Meyer e morador de Rio Claro. 
Fonte: Entrevista realizada por Pedro de Castro Picelli com Ademar Meyer em 21 de fevereiro de 2019. 
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(esposa de Arthur Meyer), Arthur Meyer, Arpolice Meyer (esposa de Ewaldo Meyer), Ewaldo Meyer, 
Alberto Meyer, Lídia Hebling Meyer (esposa de Alberto Meyer). Sentados da esquerda para direita: Edith 
Meyer, Lídia Meyer, Marie Sebastianna, Alice Meyer e Oscar Meyer. Fonte: Fonte: Caderno de Recortes 
do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    Na década de 1910, às vésperas da deflagração da Primeira Grande Guerra, o 

estabelecimento de Bruno Meyer e sua própria família se firmaram no ambiente urbano 

rio clarense. De 1908 a 1910, por exemplo, o ferreiro ocupou um dos cargos de vereador 

na cidade, tendo feito parte da Comissão de Obras Públicas da cidade. Se arranjando aqui 

e acolá, reuniu alguns pecúlios no intuito de enviar o filho primogênito à Alemanha para 

realizar seus estudos de engenharia; lá ficaria hospedado na casa de parentes, retornando 

a Rio Claro apenas com o acalmar do período. O clima em Rio Claro- como mostrado no 

capítulo anterior através do cancelamento de um dos festejos do Grêmio- não era dos 

melhores. Por esta razão, Reynaldo também fora passar uma temporada de estudos em 

Curitiba, ficando mais próximo dos avós. Ambos voltaram ao município com os 

encaminhamentos finais da guerra, em 1917. Este, no entanto, trouxe junto de suas 

bagagens as experiências com o exercício da ginástica no sul do país. A casa de seu pai 

tornava-se aos poucos ponto de encontro de jovens que passaram a se dedicar ao desporto 

ginástico na cidade de Rio Claro influenciados pelas novidades trazidas por Reynaldo. Se 

a elaboração dos estatutos sociais do Grupo Gymnástico Rio Clarense remonta a 6 de 

janeiro de 1919, a atividade característica do clube era de anos anteriores, realizada ainda 

nos fundos da casa dos Meyer nos idos de 1917 e 1918. 

    A empolgação com a ginástica mobilizou os moços da família Meyer. Aos poucos, 

foram passando a vislumbrar a criação de um espaço apropriado para colocarem em 

prática os ensinamentos adquiridos pelo jovem na capital paranaense. Desta maneira, 

novos integrantes eram arrebanhados para as reuniões ocorridas no quintal da residência 

de Bruno Meyer. Os anfitriões dos encontros, Reynaldo, Oscar e Ewaldo, levaram o 

convite para Willy Meyer- primo dos irmãos, filho de Leopoldo-, Antônio Margara- 

descendente direto de italianos e comerciante na cidade-, Jorge Fray- o mesmo do 

Grêmio-, Gustavo Stein, Augusto e Ernesto Walter- irmãos comerciantes-, Ernesto e 

Paulo Eigenheer- irmãos construtores e engenheiros. Passo a passo, institucionalizava-se 

a primeira diretoria do Grupo Gymnástico Rio Clarense fundado estatutariamente na data 

6 de janeiro de 1919. 
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Imagem: Fundadores do Gymnástico e elementos da família Meyer, foto de 1919. Foram identificados, da 
esquerda para direita de pé: Arthur Meyer, Érico Meyer, Oscar Meyer, Reynaldo Meyer, Willy Meyer, 
Ewaldo Meyer. Da esquerda para a direita sentados: o segundo, Antônio Margara, e o quarto Francisco 
Mungai. (o primeiro suspeita-se que seja Gustavo Stein e o terceiro, João Ratky.) Fonte: Caderno de 
Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    A finalidade principal da sociedade foi definida em estatuto: o “desenvolvimento 

physico por meio de exercícios gymnásticos”. A primeira diretoria do clube, composta 

principalmente por seus fundadores, reuniu os senhores Reynaldo Meyer, Oscar Meyer, 

Ewaldo Meyer, Willy Meyer, Jorge Fray, João Ratky, Gustavo Stein, Frederico Nissen, 

Ernesto Eigenheer, Paulo Eigenheer, Augusto Walter, Ernesto Walter, Frederico 

Thienemann e Antônio Margara. O Grupo seria composto por pessoas de “ambos os 

sexos, sem distincção de nacionalidade” divididas em três categorias de associados, quais 

sejam: os “effectivos”, “contribuintes” e “activos”.276 Os primeiros eram os trinta sócios 

mais antigos por ordem de admissão, maiores de vinte e um anos. Em seguida, aqueles 

aceitos pela diretoria responsáveis por pagar em dia a joia e suas mensalidades. Por fim, 

os que tomaram “parte activa e particularmente nos exercícios gymnásticos nos dias 

determinados”, tendo de pagar joias e mensalidades. De imediato o exercício da ginástica 

não era autorizado a todos os associados indistintamente. No caso da admissão de 

“senhoras e senhoritas”, por exemplo, a proposta de associação deveria ser assinada “por 

dois sócios” encarregados “pela joia de entrada e pela primeira mensalidade”, sendo o 

nome da candidata afixado na ficha destes homens ao longo de dez dias antes de serem 

                                                           
276 Estatuto do Grupo Gymnástico Rio Clarense, 4 de janeiro de 1921. Fonte: Caderno de Atas número 2 
do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense 
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aceitas ou não. Além disso, exigia-se o domínio mínimo da língua portuguesa por parte 

de todos os associados. 

    A obrigatoriedade de presença nas assembleias gerais e reuniões extraordinárias, bem 

como as possibilidades de votar e ser votado para os cargos de diretoria, eram restritas 

aos sócios efetivos. Dos associados contribuintes se demandava somente o 

comparecimento às reuniões da sociedade a despeito de não reunirem condições de voto 

ou candidatura. O mesmo valia para os ativos, ainda devendo comparecer assiduamente 

aos exercícios ginásticos nas datas previstas. O não pagamento de mensalidades ao longo 

de três meses, possíveis atentados contra “os fins e a estabilidade social” e o não 

cumprimento- por meio de “palavras, gestos ou acções” - dos “deveres de civilidade” 

eram passíveis de exclusão dos associados do quadro social. 

    Ao longo dos três primeiros anos após a fundação do clube, Reynaldo Meyer, Oscar 

Meyer e Augusto Walter se ocuparam alternadamente da presidência do Gymnástico. A 

tesouraria ficou aos cuidados de João Ratky e Willy Meyer; Ewaldo Meyer e Paulo 

Eigenheer se encarregaram de organizar, respectivamente, as seções masculinas e 

femininas de ginástica- aquela surgida com a fundação do clube e esta, no ano seguinte. 

Jodate David- redator do jornal Diário do Rio Claro e filho de seu dono, José David 

Teixeira- foi definido como o orador oficial da turma.277 Jorge Fray, mestre sala do 

Grêmio, ficou encarregado de supervisionar as cerimônias da sociedade e as práticas 

esportivas do clube. Durante os anos estudados por este trabalho, nota-se um quadro 

associativo do Gymnástico fortemente marcado pela heterogeneidade das ocupações de 

seus componentes. Eram torneiros mecânicos, comerciantes, sapateiros, eletricistas, 

ferroviários, pintores, ourives, médicos e advogados. Contudo, eram todos brancos e, em 

sua maioria, jovens de seus vinte e poucos anos, filhos de famílias urbanas sem insígnias 

patriarcais de distinção. Também eram descendentes diretos ou de segunda geração das 

mais variadas nacionalidades desembarcadas no Brasil para trabalhos rurais em fins de 

XIX- italianos, portugueses, austríacos, poloneses-, embora no clube predominasse a 

ascendência germânica. 

                                                           
277 É importante pontuar que as imagens de jornais que ilustram este trabalho são majoritariamente do 
Diário do Rio Claro, do qual Jodate foi redator e responsável pelas publicações até o ano de 1933, tendo 
falecido em 1934, um ano após o pai José David Teixeira, proprietário inicial do periódico. Após os 
falecimentos, Ceci David- irmã de Jodate- assume o comando do jornal. (Ceci viria a se casar com Reynaldo 
Meyer em 1941) 
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    Até 1921, o clube realizava suas atividades ginásticas ora em um terreno alugado em 

ocasiões pontuais, ora no quintal da residência de Bruno Meyer. Por sua vez, as 

celebrações em torno de saraus ou soirées materializavam-se no prédio da Sociedade 

Italiana de Beneficência e Instrução, localizado próximo ao centro da cidade.278 O desejo 

de adquirir um espaço para a promoção de seus festejos e exercícios era constantemente 

ameaçado pela baixa adesão de novos associados e pelos atrasos no pagamento de 

mensalidades, como nos mostram os balancetes do ano de 1921.279 No entanto, a aposta 

na compra de uma pequena propriedade era sinônimo de viabilidade do aumento 

significativo das rendas da sociedade. Por essa razão, em 7 de outubro de 1921, foi 

anunciada em assembleia geral a aquisição de um pequeno terreno280 para os membros 

desfrutarem dos exercícios ginásticos. Na opinião de Eduardo Almeida Prado- associado 

também à Philarmônica-, era este o detalhe final para poderem “avaliar o real 

desenvolvimento phísico de nossa mocidade”.281 

Imagem: Seção Masculina no terreno adquirido em 1921- foto dos anos iniciais da década de 1920; 
Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

 

                                                           
278  Atualmente o local é sede do Paço Municipal de Rio Claro. 
279 Balancetes do ano de 1921; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo 
do Grupo Ginástico Rio Clarense 
280 Situado entre a avenida 4, entre as ruas 4 e 5. 
281 Ata da reunião de 7 de outubro de 1921; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Imagem: Seção Feminina no terreno adquirido em 1921- foto dos anos iniciais da década de 1920; 
Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    A Assembleia Geral de 6 dezembro de 1921282 foi dedicada integralmente às discussões 

sobre a inauguração do terreno da ginástica e os festejos do 3º aniversário da sociedade, 

a ser comemorado em janeiro de 1922. Definiu-se que as comemorações se arrastariam 

pelos dias 6, 7 e 8 do mês seguinte. O dia inicial seria dedicado à inauguração do terreno, 

com “a abertura do mesmo às duas da tarde, e às cinco horas o discurso official do nosso 

orador sobre a existência e os fins do nosso grupo gymnástico, em relação com a valorosa 

mocidade brasileira”.283 A festa, segundo nos informa a ata de reunião, foi pública e para 

isso algumas prendas tiveram de ser angariadas para um leilão que “ajudaria a elevar o 

clube”; para tornar viável tal missão, do mesmo modo ocorrido nos outros clubes,  

formou-se “uma comissão de senhoritas”. No dia 7, um sarau dançante se realizou na sede 

da Sociedade Italiana. Paulo Eigenheer sugeriu adornar o salão com luzes e adereços. No 

entanto, o caixa da sociedade não permitia a materialização de tais luxos Ainda assim, 

Willy Meyer, Gustavo Stein, Antônio Pigatti e Antônio Morgara, de “gesto espontâneo”, 

ficaram de “concorrer com todas as despesas” dos enfeites da celebração. No 

encerramento dos festejos, no dia 8, realizou-se um picnic. 

                                                           
282 Ata da reunião de 6 de dezembro de 1921; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
283 Ibid. 
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Imagem: Picnic do Gymnástico na década de 1920 (sem data). Fonte: Caderno de Recortes do Grupo 
Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    Apesar da compra deste terreno, a situação material da sociedade não era das melhores 

ao longo de seus anos inaugurais. Dívidas e mensalidades atrasadas se acumulavam. Em 

agosto de 1920, por exemplo, o clube se encontrava com um saldo de “apenas” 137$000 

e “muitos sócios em atraso”.284 Em 22 de fevereiro de 1922, relatos de dificuldades 

financeiras eram novamente trazidos às pautas da assembleia.285 Meses depois, em 

agosto, o clube era notificado pela Câmara Municipal, e de um simples “descuido” se 

buscava a isenção das dívidas. 

Por parte da Câmara Municipal, foi nos enviado um 

ultimatum para que os impostos devidos pelo Grupo 

Gymnástico sejam pagos até o 30 do corrente, cuja nota 

é, de Imposto de Calçamento (45$000), imposto de 

calçada e muro (36$000) e multa de 40$500. Tendo-se 

então decidido incumbir-se o senhor Willy Meyer de 

entender-se com o senhor prefeito Irineu Penteado, nosso 

distincto associado, manifestando nosso aborrecimento 

por esse descuido involuntário e conseguir a isenção da 

multa.286 

                                                           
284 Ata da reunião de 12 de agosto de 1920; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
285 Ata da reunião de 22 de fevereiro de 1922; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
286 Ata da reunião de 21 de agosto de 1922; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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    Até fevereiro de 1923, o clube contava com 231 sócios, sendo apenas 51 integralmente 

em dia com os cofres sociais.287 Junto à fragilidade objetiva da sociedade e de seus 

membros, as relações sociais e os conflitos oriundos dela eram referenciadas por meio de 

condutas cotidianas violentas- quer fossem como meio ou finalidade. Na comemoração 

do “VI Anniversário” da sociedade, por exemplo, os festejos foram encerrados por um 

“pequeno incidente”. “João Petrus, sócio elliminado, apoderou-se de um convite do 

senhor Eduardo Furlan, nosso sócio, e entrou para assistir aos nossos festejos, apezar de 

nossos protestos. Finalmente, tivemos que usar de meios violentos para expulsá-lo. Teve 

o mesmo como defensor, o sócio Fritz Schultz, que, em vista de ter insultado os nossos 

diretores, deliberamos elliminá-lo, avisando-o por offício.”288 O fato é curioso por alguns 

motivos. O primeiro deles é a razão pela qual se dá o conflito: um sócio buscando adentrar 

o salão em posse do convite de outro associado, e não sendo bem recebido pela diretoria. 

Assim, apesar de ter tomado parte da coletividade Petrus não é mais bem quisto no 

convívio social. Em seguida- e em decorrência do primeiro-, o pronome coletivo “nosso” 

exclui o “sócio elliminado” de qualquer sentido de pertença ao clube, afastando inclusive 

Schultz, responsável pela defesa do ex-associado. Por fim, a violência é aplicada como 

recurso de defesa à sobrevivência coletiva e à dignidade da diretoria ofendida. Mesmo 

não havendo o número de sócios suficientes para garantir uma vida estável à sociedade, 

era importante a manutenção de níveis mínimos de reconhecimento pouco evidentes 

dentro do Gymnástico. 

    Por entre sintomas de fragilidade- material e social- e violência, a construção da sede 

social do clube se tornou debate corrente pelas páginas dos cadernos de atas do grupo. Na 

tarde do domingo 21 de março de 1926, às 14:45 em segunda chamada, a diretoria 

gymnástica se reunira para abrir as discussões sobre as obras do edifício próprio, tão 

almejado pelos associados. A pauta principal era “sobre a consulta a se fazer aos técnicos” 

para lhes apresentarem “uma planta definitiva para a apreciação”. Para tal, designou-se 

uma comissão composta por Oscar Meyer, Reynaldo Meyer, Willy Meyer, Adalberto 

Fischer e Gustavo Stein “para discutir e escolher uma das seis plantas que foram 

apresentadas à meza, a título de projeto.” A sessão foi suspensa por quinze minutos para 

os nomeados definirem qual esboço de sede mais adequado para se levar aos técnicos. 

                                                           
287 Ata da reunião de 25 de fevereiro de 1923; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
288 Ata da reunião de 6 de fevereiro de 1925; Fonte: Caderno de Atas número 2 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Explicados os detalhes e aceitos por unanimidade pelo resto da mesa diretora, a reunião 

foi encerrada. Curiosamente, a planta foi escolhida antes mesmo da sociedade ter 

adquirido um terreno próprio para a construção do prédio social. 

    A aquisição ocorrera apenas em março de 1927;   

A pedido do senhor Jodate David, e depois da assembleia 

toda, o senhor presidente (Oscar Meyer) fez referências 

à compra da nossa sede. Explicou, em breves palavras, a 

situação do negócio, inclusive a nossa promessa verbal 

feita aos diretores da Santa Casa de Misericórdia de 

comprarmos o prédio. Expôz também a venda do terreno 

social, para o qual há pretendente que offerece a 

importância de 13.000$000. Com a approvação geral, a 

directoria ficou authorizada a vende-lo pelo maior preço 

que alcançar, nunca inferior ao 13.000$000.289 

 

Para tal feito, como percebido, teve-se de abrir mão do terreno onde os exercícios 

ginásticos eram desenrolados e a garantia moral de cumprimento da compra foi realizada 

através de promessa verbal da diretoria. Arranjavam-se material e socialmente para 

poderem erguer o símbolo de sucesso da coletividade. No dia 31 de março de 1927- um 

dia após a realização da primeira assembleia sobre a compra do terreno-, a diretoria tornou 

a se reunir.  

    O presidente Oscar Meyer abriu os trabalhos apresentando suas propostas e indicações 

para os encaminhamentos da compra do terreno “de propriedade da Santa Casa, onde se 

acha installada actualmente a Delegacia de Polícia.” Principiou explanando todas as 

condições: “custo do prédio- 55.000$000; entrada de 20.000$000, e os restantes 

35.000$000 pagáveis no prazo de 10 annos, hypothecando o prédio, com juros annuaes 

de 10%, ficando o primeiro anno isento de pagamento de juros.”290 Após a explanação, 

foram distribuídas entre os sócios pedras “verdes e amarellas” para iniciares as votações 

sobre o projeto: a primeira era o sinal de concordância, a segunda de reprovação, ambas 

das cores nacionais. A aprovação foi realizada por unanimidade de votos e “deram-se trez 

“Gent Heil” em honras.”291 Após a confirmação do negócio, era “ridente ambição do 

Grupo, logo que acabe de effectuar o último pagamento, tratar de construir naquelle 

terreno um vistoso edifício social, dotando-o das mais modernas installações próprias de 

                                                           
289 Ata da reunião de 30 de março de 1927; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
290 Ata da reunião de 31 de março de 1927; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
291 Ibid. 
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um centro no gênero [...] ao qual também não faltarão os requisitos de elegância e 

estética.” 

    Para formarem a comissão encarregada de fiscalizar as reformas e novas construções 

do prédio foram indicados pelo presidente os senhores Augusto Seydell, Jorge Wihler, 

Augusto Schimidt Júnior, Gustavo Stein, Adalberto Fischer e Reynaldo Meyer. A fim de 

suprir os novos encargos surgidos a partir de então, Oscar Meyer propôs o aumento da 

mensalidade para 3$000 e as joias para 10$000. Deste momento em diante, a seção 

infantil de ginástica também teria de pagar os encargos mensais e os sócios de fora da 

cidade passariam a desembolsar 20$000 anuais caso quisessem manter-se ligados ao 

quadro associativo. Inúmeras possibilidades eram remendadas para tornar viável a 

construção daquela obra tão importante para o espírito social do Grupo Gymnástico. 

Como se poderia esperar, a realização das obras enfrentou problemas financeiros e 

burocráticos; até 18 de março de 1928, o prédio da delegacia não havia sido entregue ao 

grupo. Mesmo a eleição da nova diretoria ficou comprometida por causa dos imbróglios 

da sede, visto os diretores à época esperarem “uma resolução da Secretaria de Justiça.” 

Para tentar acelerar os processos, Oscar Meyer pedira ao sócio Coronel Marcelo Schimidt 

que “intervisse nesse caso”. Passados alguns meses, o prédio enfim foi liberado. 

    As primeiras intervenções se iniciaram rapidamente, dando nova cara ao edifício. A 

construção da fachada social foi angariada em troca do executor da obra ter ganhado o 

título de sócio do clube e as insuficientes verbas para as instalações conquistadas por meio 

de leilões. Neste momento retornarmos ao nosso ponto de partida: a inauguração da sede 

social em 26 de janeiro de 1929. A abertura do salão foi apresentada pela perspectiva dos 

esforços individuais reunidos em torno de um empreendimento coletivo fomentador do 

progresso do Grupo Gymnástico. Como uma conquista que demandara negociações 

pessoalizadas, investimento de tempo e de pecúlios na maioria das vezes escassos ou 

inexistentes. A marca do merecimento e do mérito na conquista, apesar das adversidades, 

era evidenciada em cada linha dos discursos sobre a iniciativa da mocidade rio-clarense. 

A “eloquência” da conquista era a demonstração mais cristalina da “grande força de 

vontade dessa pelejada de moços” reunida em torno do ideal de marcha rumo à 

“verdadeira ascensão” no meio social e esportivo da cidade, como uma senda feita por 

aqueles sujeitos nos rumos ao progresso da nação. O prédio era a materialização da honra 

da “aguerrida corte de moços” em busca da superação da “apathia” e da vitória contra a 

“fraquesa”; um “atestado inconfundível de quanto valem a força de vontade, a fé e o 
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enthusiasmo que se estribam no labor incansável e honesto”, como prova de civismo. 

Assim esses sujeitos narraram suas conquistas: louvando o trabalho e o mérito292 ao passo 

de admitirem suas fraquezas em busca de sentidos aos processos de mudança social. 

    Não sem razão, a finalidade principal do Grupo foi desenvolver fisicamente a mocidade 

rio clarense através das práticas ginásticas, dotando-a de um “centro de educação physica” 

onde estes sujeitos pudessem “bancar as perfeições humanas e, sobretudo as perfeições 

de nossa raça.” Estes moços e moças, brancos, pertencentes às posições sociais 

intermediárias- tomadas como “a” mocidade rio clarense- teriam de desenvolver aptidões- 

morais e físicas- para tentarem alçar posições de prestígio e poder. Para tanto, era 

necessário reconhecer a força dos signos e significados da brancura construída 

paulatinamente nas demandas de desenvolvimento individual para o progresso da raça 

(branca). Principalmente pois, embranquecer para os tipos médios não foi um processo 

livre de contradições. “Aperfeiçoar” fisicamente a raça se fez possível enquanto sinônimo 

de conquista de “pujança e efficiência”, elementos imprescindíveis para as fabulações de 

mundo dessas pessoas e de seus enquadramentos na sociedade pós-abolicionista de Rio 

Claro. Com o esporte ginástico na sociedade imperaria o “enthusiasmo da vida pela vida 

e a força da raça” como possibilidade de pertencimento à “Pátria” por meio da integração 

à uma “raça vigorosamente bella e insuperável”, articulando dimensões individuais e 

coletivas: tal qual um chamamento à civilização que se inaugurava no país. 

Imagem: “Jovens! Quereis ser fortes, robustos e sadios?” Propaganda para afiliação ao Grupo Gymnástico 
Rio Clarense, provavelmente ano de 1921. Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; 
Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    Ao longo da década de 1920 e dos primeiros anos de 1930- em compasso às obras e 

inauguração da sede-, os nossos tipos médios filiados às sociedades estudadas 

encontraram no Fascio Rio Clarense Armando Dias (1922) e na Ação Integralista 

                                                           
292 Para uma distinção analítica mais precisa entre as noções de esforço/ trabalho árduo e mérito, ver: 
Cavalcante, Sávio; Classe média, meritocracia e corrupção; Crítica Marxista, n.46, p.103-125; Campinas; 
2018 
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Brasileira de Rio Claro (1933) espaços para refletirem sobre a nação e os 

encaminhamentos civilizatórios do país. João Timoni e Fausto Castellano293, por 

exemplo, eram membros daquele e ao mesmo tempo filiados ao Gymnástico. Jodate 

David e alguns outros associados também tiveram incursões pelo fascismo rio clarense. 

Pimentel Júnior, funcionário público, chefe da Ação Católica na cidade, articulista 

corrente nas páginas do Diário e amigo próximo a Jodate, era chefe do integralismo local 

e mantinha livre trânsito pelos clubes.294 Nestes anos, inúmeros anúncios sobre a 

experiência fascista italiana também puderam ser recolhidos pelas páginas do Diário de 

Rio Claro. Parte de nossos tipos médios se empolgaram ao encontrar no fascismo e no 

lema “Deus, Pátria e Família” formas possíveis de organizarem suas reflexões sobre o 

mundo a partir da experiência rio clarense. 

 

Imagem: Comunicado da Secretaria do Fascio Rio Clarense para a comemoração do 11º aniversário. 
Diário do Rio Claro, 5 de outubro de 1933. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

                                                           
293 Os irmãos Timoni, João e Antônio, como mostrado no capítulo anterior, eram sócios do Grêmio e 
também do Gymnástico. João aparece na lista de membros frequentadores do Fascio no Acervo de 
Imagens do Fascio Rio Clarense, disponível para consulta no Arquivo Histórico de Rio Claro e colocadas 
abaixo e na seção “Anexos” desta dissertação. O mesmo acontece com Fausto Castellano, associado ao 
Grupo em sessão realizada no dia 19 de julho de 1922. Outros tantos- centralmente descendentes de 
italianos- devem ter participado do Fascio, contudo os documentos desta associação se perderam com o 
tempo. Ressalta-se ainda a importante participação das comunidades alemã e italiana no movimento 
integralista rio clarense. 
294 Sobre o Integralismo na cidade de Rio Claro e Pimentel Júnior, ver: Brusantin, Beatriz de Miranda. 
Anaue paulista: um estudo sobre a pratica politica da primera cidade integralista do Estado de São Paulo 
(1932-1943). 2004. 212 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. Em maio de 1934, 
Rio Claro foi “agraciada” por Plínio Salgado com o título de “Cidade Integralista” em evento realizado na 
sede da Sociedade Italiana. 
O núcleo integralista em Rio Claro contava com 177 adeptos, sendo 121 homens. Em relação ao perfil 
profissional eram 38 ferroviários, 14 comerciantes, 13 operários, 7 lavradores, 6 trabalhadores urbanos, 
5 funcionários públicos, 2 barbeiros, 2 motoristas, 2 sapateiros, 2 pintores, 2 professores, 2 dentistas, 
além de 1 advogado, 1 médico, 1 proprietários e outros 38 sem especificações. Desta maneira, como 
afirma Brusantin (2004, ferroviários, donas de casa e comerciantes eram o público do Sigma na cidade. 



143 
 

 

 

 

 



144 
 

 

Imagens: 11º aniversário de fundação do Fascio Rio Clarense 22 de outubro de 1933, com um busto de 
mármore de Benito Mussolini ao centro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro.  

 

 

Imagem: Instalação da Ação Integralista Brasileira em Rio Claro, Diário do Rio Claro, novembro de 1933. 
Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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Imagem: Divulgação da sessão do filme “Mussolini Fala!” nos cinemas Variedades e Phenix no Diário do 
Rio Claro, 19 de setembro de 1933. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

    As movimentações paulistas de 1932, alcunhadas por nossas personagens de 

“Revolução Paulista”295, animaram também os estratos médios de Rio Claro, que “apezar 

das difficuldades financeiras” se dispuseram a arrecadar pecúlios a serem enviados aos 

frontes a fim de alimentar o “patriotismo dos paulistas”.296 O salão, inaugurado há pouco 

mais de três anos, serviu como sede municipal dos recrutamentos do movimento 

constitucionalista; a seção masculina de ginástica, na figura de seus diretores, por sua vez, 

patrocinou “o alistamento de seus ginastas.”297 

    A despeito do envolvimento cada vez mais intenso com os movimentos políticos, a 

situação material e social do clube não concorreu para dar mínimas condições de 

estabilidade aos membros do Gymnásico. Ao entardecer da quinta-feira 17 de novembro 

de 1932, às 18:30, o agora secretário Oscar Meyer recebeu em sua casa a visita do sócio 

Hamilton Gianetti. Batendo à porta da residência de Meyer, o convidou para se dirigirem 

até a sede do Grupo no intuito de resolver “um assumpto de importância para ele 

Hamilton”. Meyer prontamente atendeu ao pedido e ambos caminharam na penumbra do 

cair da tarde até o prédio social. Gianetti revelara o problema a ser esclarecido ainda no 

caminho. “Tratava-se de uma accusação que o zelador da sociedade, senhor Curt 

Friederich, havia feito ontem à tarde, a aquelle sócio, atribuindo a elle o desaparecimento 

                                                           
295 Como aponta Fausto (2006; p. 346), “o movimento de 1932 uniu diferentes setores sociais, da 
cafeicultura à classe média, passando pelos industriais. Só a classe operária organizada, que se lançara 
em algumas greves importantes no primeiro semestre de 1932, ficou à margem dos acontecimentos. A 
luta pela constitucionalização do país, os temas da autonomia e superioridade de São Paulo diante dos 
demais estados eletrizaram boa parte da população paulista.” 
296 Atas das reuniões de 16 de julho de 1932 e 9 de agosto de 1932; Fonte: Caderno de Atas número 4 do 
Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
297 Ata da reunião de 16 de julho de 1932; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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de uma lâmpada do escritório da sede [...]”. Alguns dos diretores tiveram ciência dessa 

acusação pelo próprio zelador, e decidiram marcar para aquela mesma noite uma reunião 

afim de resolverem o problema. Gianetti descobrira o encontro para o qual não havia sido 

convidado e decidira ir até a casa de Meyer solucionar a pendência. 

    O zelador notava há tempos o desaparecimento de lâmpadas. Aquela, por exemplo, já 

era a quarta em menos de dois meses e todos estes “desaparecimentos” eram comunicados 

prontamente à diretoria. Buscando solucionar o caso, Meyer concordou com a 

participação de Hamilton no encontro junto de Curt e o restante dos diretores. Gianetti 

falou por alguns minutos em causa própria alegando não ser ele o responsável pelos 

possíveis furtos. A calma do ambiente, no entanto, se esvaiu quando o acusado sacou do 

bolso da calça um revólver, apontando-o para o zelador. Oscar Meyer “imediatamente 

interveio, procurando tomar a arma do agressor, o que conseguiu depois de ter luctado 

com o mesmo. Durante a lucta porém, a arma disparou, não tendo o projéctil alvejado 

nenhum dos presentes, felizmente.” Já com a posse do revólver, Meyer apressou-se em 

jogá-lo para fora da secretaria, onde o Friederich era “subjugado e ameaçado pelo senhor 

Hamilton”; “com dificuldades conseguiu separar os contendores, dando tempo ao zelador 

para fugir.”298 No final da contenda, ainda houve tempo para a reunião marcada no dia 

anterior: a direção decidira por eliminar Gianetti do quadro social. 

    Às intermediações violentas, ainda se somavam a crise financeira do clube. Em 24 de 

maio de maio de 1936 foi instalada a “Comissão Pró-Dividas” na tentativa de atenuar os 

problemas econômicos do clube agravados progressivamente até o início dos anos 1940. 

Nada diferente do experenciado pelas outras sociedades. 

4.2. Ideias eugênicas, fascistas e integralistas no cotidiano de sujeitos médios rio 

clarenses.     

    A circulação de ideias inspiradas no aperfeiçoamento racial no Grupo Gymnástico, a 

aurora de um lócus político fascista e o desenvolvimento do primeiro ramo integralista 

interiorano no estado em 1933 afirmam uma complexa rede de relações sociais 

racializadas pela cidade. Nossas personagens médias integraram-se a este circuito 

nacional a partir de suas vidas em Rio Claro. Contudo, as memórias do Fascio e da 

eugenia no município pouco foram mencionadas até o momento. Escassos trabalhos sobre 

                                                           
298 Ata da reunião de 17 de novembro de 1932; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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as conformações históricas rio clarenses no pós-Abolição tomaram este complexo ideário 

das primeiras décadas do século XX como forças sociais das dinâmicas do período. Com 

isto, preteriram os modos como a produção de ideias combinou-se ao cotidiano de 

disputas e conflitos.299 Encobrindo o “potencial das ideias como forças sociais”, perderam 

de vista as possibilidades de sujeitos falarem sobre as “empirias do processo social e das 

dinâmicas de produção das ideias”.300 

    Os tipos médios vindos de lugares diversos, tendo se deslocado por outros tantos, 

estiveram em contato com gentes e ideias as mais variadas possíveis. Dentre elas, 

destacaram-se as eugênicas e das organizações fascistas e integralistas rio clarenses. Não 

é nosso escopo estabelecer um panorama histórico destes movimentos no município.301 

Não seria possível traçá-lo neste momento pois os materiais disponíveis ao pesquisador 

nos arquivos consultados em referência ao fascismo e à eugenia na cidade são limitados. 

Contudo, afirmamos a circulação deste repertório pelo cotidiano das pessoas e sociedades 

estudadas a partir de alguns sinais indiciários. Elementos da “eugenia “ordinária” e seus 

significados sociais”302 colaboram na observação de como as “ideias, reflexivamente, 

compõem e integram a dinâmica da sociedade”303, tomados pela perspectiva média em 

nosso caso. Portanto, não se trata de sujeitos eugenistas ipsis litteris, elaborando 

postulados científicos no período, mas, sobretudo, pessoas que os encaminharam 

socialmente em uma conjuntura histórica específica. 

    “Purificar a raça. Aperfeiçoar o homem. Evoluir a cada geração. Se superar. Ser 

saudável. Ser belo. Ser forte. Todas estas afirmativas estão contidas na concepção de 

eugenia.”304 No entanto, pela contingência de cada sociedade vê-se emergir 

compreensões do que se tem como tal. Neste sentido, cabe indagar sob quais 

configurações estas práticas se assentaram na Rio Claro das primeiras décadas do século 

XX, tendo sido experiências plurais, não restritas à história fascista alemã ou italiana 

                                                           
299 Tilly, Charles; Regimes and repertoire; Chicago, London; University of Chicago Press; 2006 apud 
Chaguri; Silva; 2018; p. 9. 
300 Chaguri; Silva; 2018; p. 9 
301 Há importantes trabalhos que traçam um panorama histórico da eugenia no país e na América Latina, 
sugerimos: Stepan, Nancy; A hora da Eugenia: raça, gênero e nação na América Latina; Rio de Janeiro; 
Editora FioCruz; 2005 e Diwan, Pietra; Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo; São Paulo; 
Contexto; 2007. 
302 Stepan, Nancy; A hora da Eugenia: raça, gênero e nação na América Latina; Rio de Janeiro; Editora 
FioCruz; 2005 
303 Chaguri, Mariana; Silva, Mário Medeiros da; Rumo ao Sul: a atualidade da periferia apud Chaguri; Silva; 
2018; p. 37. 
304 Diwan, Pietra; Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo; São Paulo; Contexto; 2007. 
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como um modelo ideal. Antes, encontraram no cotidiano de sujeitos a materialidade de 

seu enquadramento social. A prática da ginástica foi o cenário mais explícito para nossos 

tipos médios aventarem o aperfeiçoamento da raça, encontrando terreno fértil para se 

alastrar entre os rio clarenses como percebido em atas, propagandas e discursos do Grupo 

Gymnástico.305 Contudo, um dado interessante nos faz retornarmos aos membros da 

Sociedade Philarmônica, alocados em espaços gremistas e gymnásticos, quando não 

associados a dois ou mais clubes. 

    Pietra Diwan306 delimita a primeira fase da eugenia no Brasil- em específico na região 

Sudeste- temporalmente entre os anos 1890 e 1929. Para a autora, neste intervalo, a 

eugenia abraçou as ideias de branqueamento mediante o controle de imigração, regulação 

dos casamentos e condutas morais formando uma “rede de poderes que compôs a 

empreitada pela eugenia no Brasil.”307 Nesta rede, aperfeiçoamento moral e físico 

tornaram-se questões centrais para o desenvolvimento da nação republicana. Em 1918, 

por exemplo, inaugurava-se a Sociedade Eugênica de São Paulo- poucos anos após a 

organização da Sociedade Francesa de eugenia- e a Liga Pró-Saneamento do Brasil. Em 

interessante passagem de seu trabalho, Diwan afirma ter a imprensa paulistana 

comemorado efusivamente a fundação da Sociedade e o jornal Estado de São Paulo ter 

sido um de seus maiores entusiastas. O periódico ainda “sofria de um certo 

beneficiamento de informação no que diz respeito a SESP devido às relações de 

parentesco entre Vieira de Carvalho e Júlio de Mesquita.”308  

    Júlio de Mesquita era genro de Cerqueira César, um dos fundadores da Philarmônica 

Rio Clarense. Embora César tivesse falecido em 1911, parte da família, inclusive seus 

netos, continuaram frequentando vez ou outra a sociedade em Rio Claro pelos anos 

seguintes. Os exemplares do Estado ainda eram lidos pelos sócios do clube, chegados em 

primeira mão ao prédio social. As ideias eugênicas circularam por meio destas páginas e, 

inclusive, no fluxo de pessoas da capital ao interior, como também em sentido inverso, 

                                                           
305 A mentalidade higienista de meados do século XIX e os postulados eugênicos da virada do século 
consolidaram as bases de difusão da prática da Ginástica no Brasil. Estas teses e ideias eram sustentadas 
por médicos, cientistas e acabaram chegando ao cotidiano das mais diversas pessoas. Para ver a relação 
entre ginástica e eugenia, ver: Góis Júnior, Edivaldo; Ginástica, higiene e eugenia no projeto de nação 
brasileira: Rio de Janeiro, século XIX e início do século XX; Movimento; Porto Alegre, v. 19, n. 01, p. 139-
159, jan/mar de 2013.  
306 Ibid. 
307 Ibid; p.93. 
308 Ibid; p.99. Arnaldo Vieira de Carvalho foi um médico brasileiro eugenista e Júlio de Mesquita, um 
advogado que administrou as atividades do jornal em questão. SESP é a abreviação de Sociedade Eugênica 
de São Paulo. 
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quer fossem pelos encontros philarmônicos, pela troca de cartas ou visitas às parentelas. 

A Ação Integralista, por meio de Plínio Salgado, instalou uma sede no município- a 

primeira fora da capital-, e entusiasmou-se com as ideias eugênicas do período. Em carta 

à Getúlio Vargas em 1938, por exemplo, Salgado “argumentou que a AIB se diferenciava 

dos nazistas e dos fascistas pelo nacionalismo frente ao estrangeirismo (e não pela 

“eugenia” e o racismo nela embutido).”309 Após o fim da Segunda Grande Guerra, a Ação 

refreou com alguns dos postulados eugênicos, visto o eugenismo ter se tornado “sinônimo 

de intolerância e violência”310 pós-1942. No entanto, ao longo dos anos 1930 e 1940, “fica 

impossível negar o pensamento eugenista na AIB e sua intenção de intervir “na evolução 

da raça, sendo a educação, a principal ferramenta escolhida por eles.”311 

     Rio Claro urbanizada possibilitou a circulação de discursos nacionalistas, racistas e, 

majoritariamente, autoritários. Fascistas e integralistas, pesadas suas inúmeras diferenças 

e reivindicação delas, conviveram nos espaços associativos atulhados em conflitos.312 

Todavia, as fabulações de estratégias possíveis para adentrarem à mudança social 

republicana sem recorrerem às insígnias do patriarcalismo escravocrata foi o elo entre 

estas pessoas. Nesta conjuntura, notou-se a combinação de um discurso anticomunista, a 

simpatia pelo fascismo europeu, o nacionalismo exacerbado e, por fim, a oposição ao 

sistema político regido pelas oligarquias.313 Ainda neste ideário, a imposição de valores 

autoritários- ordem e disciplina- e espirituais- “Deus, Pátria e Família” - costuraram uma 

época. A eugenia vulgar do cotidiano do Grupo Gymnástico se constituiu, inclusive, 

enquanto uma das promessas a estes frágeis sujeitos postularem à participação 

republicana. Alberto Luis e Reynaldo Meyer viajando ao Rio de Janeiro dos anos de 

                                                           
309 Aguilar Filho, Sidney; Educação, autoritarismo e eugenia: exploração do trabalho e violência à infância 
desamparada no Brasil (1930-1945); Tese de Doutorado; Faculdade de Educação da Universidade Estadual 
de Campinas; Campinas; 2011. 
310 Diwan; 2007; p.121. 
311 Aguilar; 2011; p.84. 
312 Brusantin (2004) argumenta ter o fascismo arrebanhado em Rio Claro comerciantes italianos- ou de 
origem direta em primeira geração-, enquanto o integralismo organizou os nacionais das classes médias 
baixas, descendentes de alemães, portugueses ou italianos de segunda/ terceira geração, funcionários 
públicos, médicos, advogados e profissionais liberais. Como viemos argumentado neste trabalho, no 
entanto, estes diversos sujeitos são parte da heterogenia das posições sociais intermediárias e podem, 
muito bem, serem chamados de tipos médios. Sobre as proximidades e distanciamentos do Fascismo e 
do Integralismo no Brasil dos anos 30, ver: Bertonha, João Fábio; Entre Mussolini e Plínio Salgado: o 
Fascismo italiano, o Integralismo e o problema dos descendentes italianos no Brasil; Revista Brasileira de 
História; São Paulo; v.21; n.40; 2001. 
313 Trindade; 1974. 
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1920314 para articularem negócios para a empresa do pai, se aproximaram das ideias em 

trânsito pela então capital federal. Mesmo indireta e precariamente, estas pessoas 

invocaram o prestígio da noção de modernidade, qualificada pelas propostas científicas, 

para a tentativa de distinção social e pertencimento à nação brasileira.315  

 

Imagem: Oscar e Willy Meyer no Pão de Açúcar nos anos de 1920; Fonte: Caderno de Recortes do Grupo 
Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    Confirmando a circulação de ideários de aperfeiçoamento físico em Rio Claro, páginas 

e mais páginas de atas dos clubes fazem referências à circulação de livros sobre “cultura 

physica”316. Abaixo reproduzimos dois informes retirados dos cadernos do Gymnástico: 

                                                           
314 Vale lembrar que em 1922, realizou-se na cidade carioca o I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância 
e o III Congresso Americano da Criança. Em 1929, foi a vez do I Congresso Brasileiro de Eugenia. Todos 
inspirados pelo debate eugênico. 
315 Sobre o prestígio que a ciência da eugenia ganhou no Brasil dos anos 1920 e 1930, ver: Bonfim, Paulo 
Ricardo. Educar, higienizar e regenerar: uma história da eugenia no Brasil; Jundiaí; Paco Editorial; 2017. 
316 Pensar a questão da “cultura physica” nos anos de 1920 e 1930 no Brasil sofreu forte influência das 
concepções eugenistas de se pensar o desenvolvimento de corpos e mentes, ou seja, dos modelos para 
construção o “homem brasileiro”. Sugerimos a leitura do capítulo 1: Construindo o homem brasileiro do 
trabalho de Dávilla, Jerry; Diploma de Brancura: política social e racial no Brasil- 1917-1945; São Paulo; 
Editora Unesp; 2006. “Como será o corpo do homem brasileiro, do futuro homem brasileiro, não do 
homem vulgar ou inferior, mas do melhor exemplar da raça? Qual a sua altura? O seu volume? A sua cor? 
Como será a sua cabeça? A forma de seu rosto? A sua fisionomia?” (Carta de Gustavo Capanema à Oliveira 
Vianna, 3 de agosto de 1937; apud Dávilla; 2006; p.47) 
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Imagem: “Livros: Tendo a “Livraria Edanée” enviado ao “Grupo” diversos livro sobre cultura physica,à 
consignação, a directoria deliberou oferecer um de cada desses livros aos seguintes instructores: Paulo 
Eignheer, Antonio Margara, Lydia Meyer e Arhur Meyer, como lembranças dos serviços que tem prestado 
e continuamente prestando ao “Grupo”. Ata da reunião de 26 de abril de 1934; Fonte: Caderno de Atas 
número 4 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

Imagem: “Livraria Delinse: do marginador recebemos uma carta communicando-nos de estar a se findar 
a assgnatura da Revista Allemã de Gymnástica, e o senhor thesoureiro enviará a importância de 50$000 
para reforma de assinatura”. Sem data, provavelmente década de 1930; Fonte: Caderno de Atas número 
4 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

    A “originalidade no emprego destas teorias permitiu adaptações necessárias ao 

contexto interno” de suas produções e reelaborações.317 Se por um lado os sujeitos 

comuns preservavam as noções de desigualdades inatas entre raças, por outro tinham de 

garantir a viabilidade de pertença à República a partir de suas frágeis existências. Por 

entre controvérsias e ambiguidades, a eugenia no espaço rio clarense apostou 

centralmente na organização de uma educação comportamental dos sujeitos, para 

traduzirem preconceitos sociais e raciais em linguagens de aprimoramentos morais e 

corpóreos. Caberia a educação de corpos e espíritos “favorecer às condições de asseio e 

moral para evitar que se proliferassem as doenças e males de caráter hereditário, 

                                                           
317 Bonfim; 2017; p.40. 
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promovendo assim, uma seleção artificial da boa semente.”318 Se não explicitamente, 

eram estas ideias mobilizadas, por exemplo, pelo anúncio do Grupo convocando jovens 

a serem “robustos, fortes e sadios”.  

    A Constituição de 1934 e seu projeto de nação, comprometidos com a educação 

eugênica inclusive, possibilitaram a ênfase às atividades destes clubes como um espaço 

de ancoramento e controle do desenvolvimento da raça. A direção gremista, por exemplo, 

intensificou o monitoramento de seus sócios por meio da elaboração de “fichas” de saúde 

moral e física em troca de enviá-las ao Ministério de Saúde e Educação Pública- criado 

em novembro de 1930. Antes de 34, o Departamento de Educação Physica do Estado de 

São Paulo já recebia os fichários de saúde dos sócios do Grêmio e do Gymnástico. 

 

Imagem: Observações sobre os Fichários de Saúde do Grupo Gymnástico Rio Clarense; Ata da reunião de 
30 de maio de 1931; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo 
Ginástico Rio Clarense. 

 

 

Imagem: Comunicado de reestabelecimento do Departamento de Educação Physica; Ata da reunião de 
16 de julho de 1932; Fonte: Caderno de Atas número 4 do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo 
Ginástico Rio Clarense 

                                                           
318 Ibid; p.186. 
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    Para nossos tipos médios, a eugenia cotidiana elaborou-se enquanto um fetiche, “a 

antinatureza de maneira autoconsciente, não no sentido que viola o direito natural, mas 

no sentido de que nega a existência de um direito natural [...], apresenta[ndo] o poder 

social como sancionado, não pela natureza, nem pelo destino, nem por deus, mas pelo 

artifício e pela convenção e, assim, radicalmente aberto à mudança.”319 Assim, por mais 

calcadas fossem suas reflexões de mundo na ambiguidade das diferenças, a afastavam de 

toda inexorabilidade que pudesse fazer de suas fragilidades sinônimo de imobilidade 

social ou de confinamento à própria mediocridade. Assim, pleiteavam à brancura 

compondo narrativas de mérito e aptidão, afastando-se da negrura e de tons brancos 

“degenerados” por meio da melhoria fetichista da raça. 

    As práticas eugênicas da ginástica no Grupo demandaram o reconhecimento da 

indiferenciação social de seus associados para tornarem viáveis suas aspirações à 

mudança e integração à nação republicana, embranquecendo-se. O reconhecimento, 

consciente ou não, do nivelamento social pela inconsistência de suas vidas explicitou-se 

pelo propósito da sociedade: o aperfeiçoamento físico e moral de indivíduos, a priori, não 

aptos a comporem estavelmente os estoques brancos brasileiros. A imaginação eugênica 

avivou nestes indivíduos sentidos de disciplina e auto-controle para a defesa violenta da 

precariedade. Nesta direção, “a ciência da eugenia forneceu uma ponte entre a ideologia 

racial e a cultural popular, definindo uma cultura de pobreza”320, chamada aqui de cultura 

de fragilidade ou de precarismo, características destes sujeitos. Estes tipos avançaram 

“num corpo com [...] a própria brancura, em pleno drama narcisista, cada um 

enclausurado na sua particularidade, embora, de tempos em tempos, com alguns 

vislumbres, ameaçados, contudo, pelas origens.”321 

     Mas, retornemos ao interesse deste trabalho. O que a adesão pragmática a estes 

movimentos de ideias tem a dizer sobre as condições sociais de existência do fenômeno 

dos tipos médios associado aos clubes nas primeiras décadas republicanas? 

4.3. O radicalismo dos tipos médios. 

                                                           
319 McClintock; 2010; p. 217. 
320 Dávilla, Jerry; Diploma de Brancura: política social e racial no Brasil- 1917-1945; São Paulo; Editora 
Unesp; 2006. 
321 Fanon; 2008; p.56 
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    O radicalismo322 foi um dos traços fundamentais da sociabilidade de tipos médios nos 

limiares da mudança social. Estes sujeitos comuns se construíram socialmente a partir das 

contingências, isto é, elaboraram suas condutas e reflexões por meio de reações às tensões 

históricas. “Não tem voz, mas eco”, foram as sombras “projetadas pela sociedade” na 

busca de alicerçar suas existências em rígidas disciplinas do pensamento e de conduta 

moral: apostas firmadas nos riscos, como meio ou finalidade. Puderam ser 

“transitoriamente arrastados para a altura pela brisa mais leve ou derrubados pela onda 

miúda de um riachinho. Barcos de amplo volume, mas sem timão, não sab[iam] adivinhar 

sua própria rota: ignora[ravam] se [iriam] encalhar numa praia arenosa ou se [iriam] se 

chocar contra um recife.”323 A metáfora da redoma retorna sugestivamente ao pensarmos 

sobre as sequelas das projeções de movimentos insólitos nas efabulações de vidas destas 

pessoas. Ainda assim, chamamos de radicalismo, ou de ideias radicais, o oposto imediato 

ao pensamento conservacionista, o “modo progressista de reagir ao estímulo de 

problemas sociais prementes [...]”.324  Embora se valessem dos discursos da tradição, do 

não rompimento brusco com a ordem dominante, estes sujeitos se esforçaram por 

formular novos universos nos interstícios das posições instáveis ocupadas na ordem social 

republicana. Neste sentido utilizamos o termo “progressista”. Isto é, a afirmação de 

proposições em consonância às contingencias sociais e históricas; as aspirações 

renovadoras na construção de coisas originais para a sociedade através da idealização do 

novo, mesmo que limitados a projetos que não fossem seus.325 

    O radicalismo em questão foi elaborado por sujeitos encravados nas posições sociais 

intermediárias, como por exemplo na tomada de consciência expressa na insatisfação com 

o sistema político vigente até os anos 1930.326 Muito embora não tenha se tratado de um 

pensamento revolucionário no sentido da alteração da estrutura hierárquica social, seu 

                                                           
322 Cândido, Antônio; Radicalismos; Estudos Avançados; Vol.4, No 8; São Paulo; Janeiro/Abril 1990. Neste 
trabalho, chamamos o modo como os tipos médios modularam as ideias eugênicas do Gymnástico, o 
integralismo e o fascismo na cidade de Rio Claro de radicalismo. 
323 Ingenieros; 2014; p. 41. 
324 Cândido; 1990; p. 4. Progressista neste contexto não pode ser entendido como ideias que buscam 
superar condições de opressão ou de desigualdade, mas como respostas propositivas formuladas 
contingencialmente afim de dar conta de determinados problemas sociais que atingem as posições sociais 
intermediárias, podendo ser elas transformadoras ou de caráter mais conservador. 
325 Mills; 1975.  
326 Nesta mesma direção, Trindade (1974) recupera as movimentações apoiadas pelos tipos médios pós 
Primeira Grande Guerra- como por exemplo, o tenentismo, o integralismo e o movimento de 32- e 
percebe nelas o desejo de, através do autoritarismo e da violência, encampar mudanças nas formas 
políticas vigentes alijando os setores populares de intervirem no processo de mudança social. Oras os 
aproximando, ora os afastando das elites. 
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portador- o tipo médio branco- pôde ser definido como um revoltado. “Dir-se-á que o 

radical é sobretudo um revoltado, e embora seu pensamento possa avançar até posições 

realmente transformadoras, pode também recuar para posições conservadoras.”327 

Pierucci nos ajuda a pensar os malabarismos destes repertórios que se mesclaram de 

“heterofobia e agressividade excludente”, características de nossas personagens em 

tempos de mudanças sociais. “As cruzadas morais envenenam os próprios valores que 

buscam defender. É que ao discurso da defesa se alterna seguidamente, e se mistura, o 

discurso da frustração, da impotência, da ambiguidade proveniente da cumplicidade vital 

com os mecanismos modernizadores estruturais, diluidores dos velhos valores que se quer 

preservar.”328 Oriundos de uma experiência histórica inédita- a da intensa urbanização, 

dos ideais de cidadania e democracia-, estes sujeitos estiveram socialmente acanhados, 

tendo contra o peito a espada dos ideais de modernização da sociedade e o peso das 

sobrevivências do escravismo, articulados a todo instante. Por não se alocarem em um 

vazio normativo, mas em um contexto de intensas rupturas e continuidades, optaram por 

não abandonar sua condição social, contemporizando em momentos que poderiam ser de 

ruptura definitiva com o status quo, agarrando-se à uma árdua defesa de suas 

precariedades.329 

    Ao não romperem, evidenciaram ora o caráter de atenuação, ora o oportunismo de suas 

condutas. Desviando-se a todo custo de situações conflitivas, adotaram para si uma visão 

baseada em ideais particulares de totalidade harmônica (tal qual a dos próprios estatutos 

observados até aqui, dos encaminhamentos para resolução de conflitos internos ou da 

projeção integralista do Estado enquanto garantidor do princípio da propriedade). Assim, 

calculavam os riscos a que se submetiam à medida dos perigos apresentados histórica e 

socialmente. As saídas, por sua vez, eram correntemente justificadas pelo mérito ou 

esforço do empreendimento individual, produzidas de maneiras originais e contraditórias. 

O imaginário do todo- como a exigência de se falar português para se associar ao clube- 

conformava-se, pois, pelos desejos de conciliação fleumática de capacidades individuais 

                                                           
327 Ibid; p. 5. 
328 Pierucci; 2013; p. 63-4. O autor compreende a “heterofobia” expandindo sua noção para além da 
“rejeição fóbica da diferença”. Ela é, antes de tudo, a “atenção à diferença”, uma “celebração da certeza 
das diferenças e, daí sim, como prescrição da urgência de sublinhar as diferenças para manter as 
distâncias (cf. De Rudder, 1985).” Ibid; p.26. 
329 Neste sentido, pode ser retomada uma definição trazida ainda no primeiro capítulo. Os tipos médios 
da cidade de Rio Claro eram sujeitos que, incapazes de se afirmarem estavelmente em posições 
privilegiadas ou atingi-las sem recorrer às estruturas que reproduzem a tradição, estiverem submetidos 
às distintas formas de competição e seleção. 
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concorrentes para “o progresso da raça”, sob a “unidade da nação”. Antônio Cândido, no 

prefácio de Raízes do Brasil, aponta essa particularidade no modo em que o integralismo- 

e aqui adiciono as manifestações locais do movimento fascista e da eugenia vulgar- se 

constituíram como tipos de “interesses fecundos pelas coisas brasileiras [...]”, seja em sua 

defesa ou não. Tais ideologias foram moduladas a um intenso período de transformações 

política, econômica e cultural da sociedade brasileira. Radicalmente, nossos tipos médios 

elaboraram visões sobre esta nova sociedade em formação e sobre suas próprias 

existências. Oscilando entre progressismo e conservantismo, existiram de um modo 

particular: excluindo para incluírem-se, violentando para se integrarem. Os conjuntos 

destas ideias- a despeito de inúmeros distanciamentos- arregimentaram sonhos e desejos 

destes tipos em Rio Claro. Nutrindo dentro de cada um destes gramáticos da diferença, 

uma profunda aversão aos ideais de igualdade.330 

 

Imagem: Campanha à prefeitura municipal do integralista Pimentel Júnior; Diário do Rio Claro, 15 de 
março de 1933. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 

 

                                                           
330  As condições materiais de produção do cotidiano pelos tipos médios não comportam os ideais de 
igualdade. Assim, toda noção de “direitos” é sublimada pelas reivindicações das contingências. Por essa 
razão, podemos retomar o argumento de que a indiferenciação social não equivale à igualdade. 
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    Os vislumbres com as práticas eugênicas, contudo, admitiam de antemão parte dos 

gegeanos, como eram conhecidos os sócios do Grupo Gymnástico, serem “brancos não 

brancos” desejosos de se integrar à municipalidade, ou, em uma dimensão mais ampla, à 

nação. Se buscavam eugenizar-se era porque lhes faltavam elementos de brancura moral 

ou física, sobretudo no contexto híbrido em que estas Sociedades abrigaram nacionais, 

imigrantes e seus descendentes. A entrada do país na modernidade republicana trazia 

consigo o problema da superação da herança colonial do número elevado de negros na 

sociedade brasileira.331 Neste mesmo período reificou-se nestes sujeitos a “memória viva 

do trabalho escravizado”, reminiscências inviabilizadoras do almejado Brasil moderno. 

“O negro [tornou-se] aquilo que se gostaria de esquecer, até mesmo por causa do ideal de 

branqueamento.”332 Com as políticas de embranquecimento adotadas em Rio Claro, a 

substituição de trabalhadores negros por imigrantes brancos se deu em nome de 

hipotéticas aptidões destes ao trabalho assalariado enquanto símbolo do progresso e da 

modernização das relações de trabalho. No mais, até a década de 1920 o repertório 

intelectual brasileiro foi fortemente influenciado pelo “filosofismo [importado da Europa] 

do tempo do império”, quando “um sociologismo marcado pela influência positivista 

spenceriana ou o evolucionismo” passa a sucedê-lo, criando um pensamento nacional- 

nacionalista- autônomo.333 

    Assim portugueses, italianos, alemães, suíços e seus descendentes chegaram à cidade 

como emblema da viabilidade racial do país. Contudo, estes grupos brancos 

desembarcados em Rio Claro não eram homogêneos em relação ao próprio grupo 

imigrante, nem mesmo aos brancos nacionais; não se homogeneizavam nas áreas rurais, 

nem tampouco nas áreas urbanas.  

Quando o Brasil, no século XIX, incentivou a imigração 

europeia, o português não era o público preferido 

(Santos, 2006). A nação desejava os italianos e alemães, 

queria que viessem os brancos-brancos, pois já bastavam 

o branco não branco português, assim como o negro e o 

africano (Lesser, 2011). O chinês, o japonês e o africano 

também se enquadram nos imigrantes indesejáveis, pois 

tomariam nosso país mais horripilante, em virtude de sua 

feiura (Schwarcz, 2007).334 

                                                           
331 Cardoso, Lourenço; O branco não branco e o branco-branco; In: (orgs) Muller, Tânia M. P.; Cardoso, 
Lourenço; Branquitude: estudos sobre a identidade branca no Brasil; Curitiba; Appris; 2017. 
332 Munanga apud Cardoso; 2017; In (orgs) Muller; Cardoso; 2017. 
333 Cruz Costa, João (1956) apud Trindade; 1974; p.27. 
334 Cardoso; In (orgs) Muller; Cardoso; 2017; p.189. 
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A imigração de “brancos-brancos” representaria a “ocidentalização, a modernização e o 

embranquecimento tardio da nação brasileira.”335 No entanto, não apenas essa brancura 

chegou às terras rio clarenses. 

    Os sujeitos observados se organizaram em hierarquias raciais internas de acordo com 

o valor social possuído, indo dos alemães- e seus descendentes- até a escala mais baixa 

dos portugueses- e seus herdeiros.336 Obviamente, essas hierarquizações também eram 

atravessadas por questões de gênero, classe e colocação social. Se fenotipicamente 

reivindicavam-se brancos, não eram tão iguais. Buscavam, pois, maneiras de se 

diferenciar interna e externamente à sociedade ao redor. Possuíam distintas identidades 

sociais, muitas vezes conflitivas, organizadas em torno das associações estudadas aqui.337 

Com a mestiçagem- entre brancos e não brancos, e brancos e brancos-não brancos- e o 

desenvolvimento das famílias imigrantes no município, nossos sujeitos médios se 

descobriram também brasileiros, pertencentes à uma mesma comunidade imaginária, 

reivindicando direitos de cidadania.338 Contudo, ainda diferentes precisavam se articular 

a partir de suas próprias fragilidades e da precariedade das posições sociais ocupadas. 

Construída de maneira histórica, as hierarquias entre brancos foram estabelecidas de 

maneira peculiar em cada circunstância. Em Rio Claro, nossos sujeitos medianos não 

puderem exercer continuamente e sem percalços o “destino manifesto” das elites brancas 

e nem foram onerados tais quais pobres e negros. Além do processo de distinção pela 

epidermização e pelo recurso ao valor social da nacionalidade de seus antepassados, 

nossas personagens elaboraram um repertório de normas estéticas e de percepções morais 

embranquecedoras. 

                                                           
335 Ibid; p.190. 
336 Como nos lembra Seyferth (1996; 202), “[...] é possível afirmar que todos os grupos, nas regiões de 
colonização e nas cidades, formalizaram, em algum grau, suas etnicidades, fundamentadas por 
identidades articuladas à origem nacional, portanto, de forte inspiração primmordialista.” 
337 Neste sentido, é importante retomarmos o convívio entre os integralistas e fascistas, grupos que se 
organizaram também pelas disputas empreendidas em torno das nacionalidades e nacionalismos.  
Bertonha (2001) sublinha, a partir de depoimentos de italianos rio clarenses, o fato de “fascistas de 
camisas pretas e integralistas de camisas verdes” terem marchados juntos, sugerindo uma “intensa 
solidariedade ideológica”. Contudo, a variável étnica- ligada intimamente às questões sociais e políticas 
do período- também foi um elemento de arregimentação destes sujeitos nos movimentos em questão, 
como apontamos em nota anterior. 
338 “O tema da incorporação dos imigrantes e seus descendentes à sociedade nacional está presente na 
discussão sobre política imigratória e formação (racial/ étnica) brasileira desde meados do século XIX”. 
Nos anos de 1920/1930, a discussão ganha ainda mais destaque, tornando-se, inclusive, questão de 
segurança nacional. Ver: Seyferth; 1996; p.198. 
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     Assim se a branquitude foi (e ainda é) um lugar de fala, a dos brancos médios 

construiu-se enquanto uma zona de sutura frágil e ambígua, pois a própria condição 

precária de inserção social não lhes permitiu manejar recursos e capitais suficientes para 

assegurar um lugar estável socialmente. Brancos das mais diversas brancuras, o “horror 

do desconhecido [atava-os] a mil preconceitos”. Suas próprias vidas não puderam ser 

vividas para si mesmos, antes para os fantasmas projetados em seus pares e 

desconhecidos.339 Por essas razões não existiram em isolamento e sem usar da violência- 

simbólica, física ou material- contra ou a favor dos estabelecidos em seus entornos. A 

eugenia cotidiana do Gymnástico organizou um discurso comum de pertencimento à 

brancura média viabilizadora de pertencimento às aspirações republicanas, fortalecendo 

o caráter e o físico da raça. Para tal, era preciso nivelar as brancuras de seus associados 

às imagens que os fundadores do Gymnástico tinham de si mesmos ou dos que poderiam 

ser alcunhados como brancos naquela sociedade em questão. 

 

 

Imagem: Oscar Meyer na infância, adolescência e fase adulta: a evolução de um Meyer (sem datas); 
Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

 

                                                           
339 Ingenieros; 2014; p. 54. 
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Imagem: A infância de um Meyer (sem data); Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio 
Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

 

Imagem: Willy Meyer: um ginasta para aperfeiçoar a raça (sem data); Fonte: Caderno de Recortes do 
Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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    Uma breve análise das fotografias expostas acima, permite recuperarmos alguns dos 

sentidos que nossos sujeitos médios deram aos autorretratos enquanto promessas de um 

registro factual e objetivamente seguro sobre os tipos raciais desejados. Ou ainda 

enquanto uma representação ensimesmada a ser mobilizada pelo tempo. Eram ilustrações 

“do que” e “do como” ser. As fotografias, no momento de suas capturas, situavam-se 

numa tênue e perigosa fronteira entre o “agressivo empirismo” postulador da 

universalidade da brancura- “um inventário universal da aparência- e “a metafísica 

romântica da verdade individual íntima.”340 Entre as normatizações do ser branco para o 

progresso da nação e as limitações da precária existência individual destas pessoas. Não 

à toa resistiram a mais de noventa anos e, no limite, ainda se encontram disponíveis nos 

arquivos do Grupo até os dias correntes para suas memórias não serem perdidas na 

mediocridade das próprias existências pessoais. Serviram também para essas pessoas 

como modelos de civilidade, moralismo e, por fim, como lembretes sociais de suas 

angústias. Eram registros da moralidade dessa brancura para além de atributos 

estritamente físicos. Elementos potentes na transmissão das maneiras pelas quais tais 

pessoas gostariam de ser vistas se fossem como em suas próprias mentes. Tratou-se, 

assim, de uma bandeira de afirmação moral. 

    Em síntese, “vive[ram] de estardalhaço, que só corresponde[u] às formas. A austera 

sobriedade do gesto é atributo dos homens; a suntuosidade das aparências é o prêmio das 

sombras. Ansiosos e trêmulos de humildade diante de seus cúmplices, anda[ram] 

dissimulados e cobr[iram-se] de falsos brilhos; esquece[ram] que envaidecer-se de um 

nível social [era] confessar inferior a ele [...] pondo em tudo certa grandeza de segunda 

mão [...]”341 

4.4. À guisas de conclusão do capítulo 

    Frágeis e situados em posições sociais pouco estáveis, nossos sujeitos médios foram, 

sobretudo, radicais. Elaborando fantasias e narrativas para forjarem lugares possíveis de 

existirem no mundo, oscilavam entre o pensamento dirigido ao todo e às particularidades 

de suas próprias existências. Ora postulavam o enobrecimento da nação e o “progresso 

da mocidade”, ora a exclusão de sujeitos negros dos festejos da sociedade, quando não 

                                                           
340 Esta interpretação tem origem no argumento de McClintock; 2010; p.190-1 
341 Ingenieros; 2014; p. 186. Como continua o autor, “acumulam pomposos artifícios para alucinar as 
imaginações domésticas; rodeiam-se de lacaios, adotam bombásticas nomenclaturas, centuplicam os 
expedientes, exibem-se em trens de luxo, navegam em complicadas embarcações, sonham com 
recepções internacionais.” 
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juntos. Clamando contra os abusos do poder, aspiravam cometê-los em benefício 

próprio.342 Para tal, tinham de admitir, consciente ou inconscientemente, a precariedade 

social de suas vidas em um contexto de mudanças profundas. Ao contrário de proporem 

eugenizar os degenerados, preferiram o autoaperfeiçoamento moral-racial para alçarem à 

república brasileira recém-inaugurada. Mesmo não tendo segurança a respeito dos lugares 

a serem atingidos, sabiam muito bem com quais brancuras e negruras não deveriam 

flertar. Seus apegos às ideologias raciais construíram o “terreno da poesia, da fantasia e 

da ilusão”343 por onde caminharam. 

    Desta maneira, violentamente construíram suas insígnias imaginárias de diferenciação 

social e de moralidade.344 Ao suspeitarem, então, que por meio das ideias de 

desenvolvimento da raça era possível integrarem-se à nação, mostraram ser seus maiores 

defensores. Os tipos médios rio clarenses costumaram ornamentar seu “humilhado 

silêncio com inócua pirotecnia verbal”. Correntemente, propagavam “alguma misteriosa 

elucubração gaguejada, ou não, diante de uma assembleia que certamente não a escutou.” 

Instável e precariamente tentaram consolidar suas reputações com traços pelos quais 

gostariam de ser adornados. No entanto, as possibilidades de serem desmascarados com 

rapidez eram retalhadas pelo modo como se fantasiavam frente ao medo do diferente e, 

principalmente, do temor em serem “descobertos e comprometer os forjadores de suas 

famas.”345 Puderam cobiçar à transformação social- ou outras formas de entrada na 

sociedade republicana-, mas optaram na maioria das vezes postularem um mundo 

fleumático. 

    A eugenia do Gymnástico, enquanto um fetiche, organizou as linhas gerais do universo 

ordeiro idealizado por estas pessoas, conferindo inteligibilidade às narrativas da 

degeneração acionadas pela imersão às crises sociais. Disciplina, autocontrole e adesão à 

ideologia do mérito permitiram com que nossos sujeitos médios se organizassem ao redor 

de fabulações comuns às posições sociais compartilhadas. Mesmo sendo distintos 

brancos, uns menos outros mais, criou-se um repertório arbitrário de superioridade 

                                                           
342 Ingenieros; 2014; p. 181. 
343 Haider; 2019; p.94. 
344 “Decorre o moralismo [...] de uma concepção idealista do mundo, segundo a qual a vontade é o 
fundamento do ser, razão pela qual as relações sociais dependeriam das decisões individuais dos 
dirigentes. Daí a transposição de todas as coisas para o plano moral e seu julgamento em termos de bem 
e de mal. Daí, por outro lado, a recíproca de que toda visão moral das ações humanas se deve processar 
em termos moralistas, ou seja, em termos de bem e mal absolutos.” In: Jaguaribe, Hélio; O Moralismo e 
a Alienação das Classes Médias; Cadernos de Nosso Tempo; 2 (2): 150-9, jan./jun. 1954. 
345 Ibid; p.183. 
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estética e moral, permitindo lhes arregimentarem poucas e instáveis instâncias de poder. 

Novamente deram as cartas no jogo ordinário, a competição e empenho por evidenciar as 

suas próprias brancuras. Para isso, tiveram de organizar também as diferenças internas ao 

próprio grupo, pelo aperfeiçoamento racial e na busca de valores de sagração a estes tipos.  

    As diferenciações sociais e seus símbolos foram mobilizadas em torno de concepções 

de respeitabilidade, intimidade, mérito e sexualidade346, de maneiras arbitrárias e 

violentas a maior parte do tempo. A precariedade dos tipos médios, dito de outro modo, 

era superada- e consolidada- a duras penas pelas capacidades e vontades individuais 

destas pessoas em se tornarem “brancas-brancas”. Assim, se as branquitudes são 

formadas relacionalmente a partir das dinâmicas sociais entre brancos e não brancos, elas 

também são constituídas em relações entre grupos brancos heterogêneos.347 A dos tipos 

estudados neste trabalho se arraigou, fundamentalmente, em questões de imagem e 

autoimagem, alicerçando-se em imaginários narrativos de suas trajetórias em torno de 

figuras de como gostariam de ser vistos pelos outros. 

    Assim, o mundo habitado- ou ambicionado para tal- tinha de ser previsível e facilmente 

classificável. Homens precariamente brancos aperfeiçoando suas brancuras em sessões 

ginásticas masculinas específicas e diferentes das sessões femininas. Sujeitos com 

objetivos de serem saudáveis, brancos mais brancos, mantendo publicamente 

relacionamentos afetivos heteronormativos. Pessoas construídas por leituras e escritas de 

mundo binárias, radicais e intelectualmente rasas nos encaminhamentos dados em suas 

vidas em momentos de mudanças sociais de impacto. Não foi estranho suas próprias 

decisões se mostrarem como imensos entraves às suas estratégias de sobrevivência- tal 

qual o caso de Hamilton Gianetti. Apesar das contendas, não puderam viver sozinhos 

tendo de criar repertórios comuns. O apelo à raça foi também um “desejo de comunidade” 

- representativa simultaneamente de inquietação e angústia.348 

                                                           
346 Maia; In (orgs) Muller; Cardoso; 2017; p.189. 
347 Neste sentido, Monsma faz um importante apontamento quando pensamos práticas racistas no 
começo do século XX: “Culpar o racismo das elites e as políticas imigrantistas pela desigualdade racial 
posterior também é uma maneira conveniente de esquivar a investigação das tendências racistas entre a 
própria população imigrante e seus descendentes, que logo constituíram a maioria em boa parte do Oeste 
paulista [...]”. In: Monsma, Karl; Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros: emprego, 
propriedade, estrutura familiar e alfabetização depois da abolição no oeste paulista; Dados - Revista de 
Ciências Sociais, vol. 53, núm. 3, 2010, pp. 509-543; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Rio de 
Janeiro; p.511. 
348 Mbembe; 2014; p.67. 
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      Radicais de ignorância branca, se recuperarmos a definição dada em nosso capítulo 

inicial. Ao pensarem o todo e elaborarem respostas assertivas à mudança social, a ideia 

de raça figurou como elemento central de suas fabulações de mundo. Muito embora a 

noção de “branco” não tenha sido explícita a maior parte do tempo, a brancura lhes era o 

ideal implícito de progresso, o denominador comum de igualdade e cidadania 

republicana. Assim, a causalidade racialista invocada por esse pensamento radical 

ignorante incluiu tanto “motivações racistas diretas quanto causação socioestrutural mais 

impessoal, que pode estar operativa mesmo se o conhecedor em questão não é racista.”349 

Isto é, não necessariamente as ações destes tipos médios tiveram de ser baseadas na má-

fé, mas foram elaboradas em itinerários lógicos racializados. Nos momentos de mudança 

social, contudo, este pensamento radical ganhou contornos reacionários e anti-

democráticos, colaborando para a produção e transformação de diferenças em 

desigualdades. 

    Por fim, o que ainda nos resta dizer é que  

cada sujeito, no entanto, atribui sentidos diferentes às 

práticas e vivências da branquitude ocorrendo, portanto, 

uma auto-identificação afetiva e emocional, num jogo de 

igualdade e diferenças de modo particular. Isso se dá de 

tal forma que a constituição dos sujeitos como brancos é, 

ao mesmo tempo, singular e coletiva.350 

 

Para os tipos estudados nesta dissertação, as possibilidades de postularem lugares sociais 

de brancura se apresentaram como consequências do esforço pessoal ou de traços de 

caráter moral- familiar ou pessoal-, muito embora a maioria não tenha os alcançado. Os 

que conseguiram- ou julgaram tê-lo feito – ornamentam-se como modelos de civilidade 

e sucesso para seus pares e para os debaixo. 

 

 

 

 

 

                                                           
349 Mills; 2007; 421. 
350 Schucman, Lia Vainer; Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: raça, hierarquia e poder na 
construção da branquitude paulistana; Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade de São Paulo; São Paulo; 2012; p.84 
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Conclusões. 

    As figuras medianas rio clarenses adentraram às mudanças sociais republicanas por 

meio da força de sua única motriz de vida: o medo. Equilibrando tropegamente suas 

fragilidades materiais e a instabilidade típica das posições sociais intermediárias, forjaram 

um mundo onde suas existências- e fabulações do próprio existir- acomodaram-se 

minimamente. Para tanto, se classificaram, classificando outros dialeticamente. Nossas 

personagens foram, sobretudo, a representação contingente do fenômeno social chamado, 

ao longo de todo este trabalho, de tipos médios. Por serem tantas e diversas, a 

possibilidade de reuni-las em grupos fixos arrebanhados em torno de rendas, 

propriedades, ocupações, títulos e posições nos processos produtivos pode encobrir a 

transversalidade que permite entendê-las enquanto um fenômeno social: os sentimentos 

de ameaça e fragilidade. Apesar da amplitude contida na definição, cada sociedade vê 

emergir, histórica e socialmente, seu corpo mediano. Isto é, indivíduos e coletividades- 

assim como outros elementos sociais- empenhadas em conservar ou renovar os “padrões 

de civilização vigente”. Neste sentido buscamos compreender por quais maneiras os 

associados da Sociedade Philarmônica Rio Clarense, do Grêmio Recreativo dos 

Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e do Grupo Gymnástico 

ressignificaram o processo de mudança social republicano pós-escravista a partir de suas 

experiências associativistas. 

    Os sujeitos médios transeuntes destas páginas e associados aos clubes não herdaram 

insígnias diretas do escravismo, quer fossem heranças sociais ou materiais. Não foram 

grandes proprietários de terra e linha sucessória de escravizados, não arregimentaram em 

torno de si processos decisórios de vultosas dimensões, como também não foram 

submetidos às condições espúrias de trabalho manual forçado- remunerado ou não. A 

princípio, dispensáveis dos processos produtivos da instituição escravocrata, se 

arranjaram no núcleo urbano de Rio Claro principalmente por meio das atividades 

comerciais e de prestação de serviços, ainda florescentes no município. Nacionais ou não; 

comerciantes, vendedores, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, proprietários de 

armarinhos, professores, dentistas, ferroviários, farmacêuticos, jornalistas e outros tantos 

criados em um mundo, que aos pedaços, se refazia. Deram sentido a própria vida por entre 

senhores decadentes em debandada, industriais em ascensão e de libertos ansiosos por 

cidadania. Eram homens e mulheres acanhados pelos reclames de liberdade e impactados 

pelos poderes dominantes, titubeando entre o arroubo pela degeneração social e a cobiça 



166 
 

por traços de distinção. Sujeitos aflitos por criarem o próprio discurso de legitimidade 

manejando precariamente as narrativas em ronda da história ou tradição. 

    Foram figuras viventes enquanto tipos sociais incapazes de se estabelecerem 

estavelmente em posições de privilégio ou de atingi-las sem ter de lidar com o peso das 

“estruturas que reproduzem as tradições.”351 Reconhecedores- conscientes ou não- de 

suas indiferenciações sociais, as relações estabelecidas com discursos e práticas da 

tradição foram ambiguamente tensas. Até mesmo os pequenos processos decisórios do 

cotidiano destes sujeitos comuns- quer fossem do emprego, da família ou do 

associativismo-, apresentaram forças as quais não podiam governar. Destarte, inseriam-

se frágil e precariamente no universo que os rodeava. Se por um lado, forjavam-se nas 

áreas nascentes dos serviços, dos comércios e das novidades republicanas, por outro, 

encontravam-se nas zonas intermediárias de impacto dos conflitos sociais latentes à 

época. A precariedade foi, assim, a condição elementar de suas frágeis existências. Não 

podiam se agarrar firmemente aos de cima e nem se distanciar seguramente das posições 

sociais indesejadas. Em pouco, ou quase nada, puderam ter controle sobre os itinerários 

da transformação. Foram tipos, se assim preferirmos, que não conseguiram orientar às 

mudanças sociais. 

    Se estamos corretos, a imprecisão das margens no processo abolicionista e de 

republicanização, somada aos embaraços de particularizações destes tipos, conformou as 

experiências destas pessoas no mundo e os modos como encaminharam os processos de 

mudança social em Rio Claro. Suas existências, encerradas em si e por si mesmas, eram 

ecos de uma sociedade em ebulição. Logo, o medo- ou se preferirmos, traços de fobia 

social- se constituiu enquanto elemento que deu chão à vida destas pessoas; sem ele, não 

puderam caminhar, nem fabular suas narrativas de mundo. Neste sentido, suas realidades 

se alicerçaram em apostas cotidianas, nem sempre bem-sucedidas. Foi, então, a árdua 

defesa da precariedade social e material despontada como principal sintoma da angústia 

com a marcação de rígidas fronteiras sociais. Passaram a defender os riscos da ruína de 

suas vidas, pois ao não disporem de trajetórias compartilhadas teriam de afirmar a própria 

sorte como atributo de distinção social. Ainda assim, a proteção das instáveis posições 

sociais intermediárias foi tomada como opção viável para garantir um horizonte possível 

frente às mudanças sociais republicanas. Por mais intimidados pelos extremos sociais, a 

habitação e defesa do limbo social tornaram-se sinônimos de viabilidade da própria 

                                                           
351 Chaguri; Cavalcante; Nicolau Netto; 2019. 
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experiência ou da possibilidade de fabularem mundos umbráticos. distanciando-se 

imaginariamente dos de baixo e não sendo sufocado pelos de cima. Um mundo 

fleumático, de preferência. 

   Não se trata, portanto, da ausência de particularidades ou qualquer tipo de propriedades 

econômicas, mas antes sujeitos que deram sentidos às próprias experiências materiais nos 

limiares do possível, sem salvaguardas passadas. A imprecisão social sintetizou e 

particularizou nossos tipos médios, cada qual se igualando e se diferenciando dos pares- 

e dos diferentes- pelas miudezas do cotidiano. Para tal, se agarraram à defesa intransigente 

e violenta das diferenças articuladas em torno dos marcadores de gênero, raça, classe, 

sexualidade. Retornando ao argumento central, estas pessoas elaboraram os sentidos da 

mudança social recorrendo fundamentalmente às negociações das hierarquias sociais 

através de confabulações orbitárias às gramáticas das diferenças. Só puderam existir 

enquanto presumiram gerir estas conexões para fixarem um arsenal narrativo imagético 

em relação às suas origens ou marcas de signos distintivos, mesmo imaginários a maior 

parte do tempo. Assim, postulavam um reconhecimento irredutível das diferenças, 

produzindo-as e sendo produto delas. Basta lembrarmos a maneira pelas quais os 

philarmônicos trataram de ocultar o próprio trabalho manual, nutrindo um desejo 

irrefreável pela manipulação das diferenças em torno da contratação de empregadas 

domésticas. Organizar suas próprias experiências de habitar a Rio Claro pós-abolicionista 

dependeu fundamentalmente da articulação de suas percepções em termos de diferenças. 

De modo que suas mentalidades e pensamentos articularam “uma concepção global de 

sociedade a um modo de sociabilidade”352, tornando-se uma visão específica de mundo. 

    Nesta vida de entremeios, a ambição de um mundo fleumático revelou os desejos de 

distinção e de autopreservação destas gentes. Para com os de cima, decidiram encampar 

as narrativas patriarcais e capitalistas de conformação nacional, tornando-se professores 

e conselheiros de moral; engajaram-se também na conservação das “forças da ordem”, 

sinalizando a impossibilidade de conciliação entre os atores saídos das posições 

extremadas da sociedade escravista. Na maior parte do tempo atuaram como agentes 

marcadores de fronteiras, realizando o trabalho sujo no lugar das elites. Estas pessoas 

abraçaram para si “o combate de retaguarda no terreno da cultura, dos valores, das 

                                                           
352 Pierucci; 2013; p.17. Neste mesmo argumento, o autor retoma Karl Mannheim, citando-o para afirmar 
que “este estilo de pensamento” é também um “modo de vida” característico “do moderno mundo social 
e intelectual” embora antimoderno em sua “intenção básica”. Dentro deste universo lógico, “conhecer e 
pensar ‘concretamente’ passava a significar o desejo de restringir o alcance da própria atividade às 
redondezas imediatas onde se está localizado [...]”. (Karl Mannheim; 1981 apud Pierucci; 2013; p.55)   
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técnicas.” Quando olhando para os debaixo, nutriram o pavor da queda. Assim, lhes 

dirigiram estigmatizações, afirmando atributos no corpo e na moral alheia, fundindo-os à 

condição material de suas existências as elucubrações do mundo desejado. 

    Os discursos e ideários a respeito das diferenças foram elementos centrais para a 

construção social, por parte dos tipos médios, das noções históricas de normalidade e 

moralidade, escamotenado a inexistência operativa de signos distintivos na vida destas 

pessoas lançadas à República. Mérito e moralidade se transformaram progressivamente 

em elementos discursivos manejados por elas no prólogo republicano como justificativas- 

e objetivo- de legitimidade de suas próprias vidas. A mediação social entre a fragilidade 

do cotidiano destas gentes e a busca pela conquista de insígnias de distinção social, 

justificadas pelas noções de merecimento, foi realizada por meio da violência e da 

brutalidade de atos e narrativas. Tal qual uma sinopse de suas vidas, a fragilidade 

construiu-se como um elemento forjador de suas interpelações ao mundo. O racismo, no 

qual se baseavam, era um racismo de defesa e a história recuperada de suas trajetórias só 

podia ser contada quando do fim, pois justificadas pelo mérito como armas das lutas 

pessoais dispendidas. Se quisermos elaborar uma síntese, retornarmos à definição de suas 

vidas como uma grande redoma de vidro. 

    Por uma fina camada vitral, buscavam se proteger do mundo externo e das ameaças 

que ele lhes representava. No entanto, as sombras partidas dele alimentavam ainda mais 

as imaginações de nossos tipos médios rio clarenses. Ao elaborarem as diferenças, as 

produziam cada vez mais e, assim, tiveram de empunhar a tarefa de defenderem tais 

marcadores e excluírem seus portadores. Neste movimento interno de alocamento, a 

delicada película ameaçava se romper a todo instante. A passagem pelo “mundo de fora”, 

por exemplo, era sempre incerta, alguns correram riscos de serem rebaixados socialmente 

e outros, por sorte, de se agarrarem às posições sociais de prestígio e poder. Nesse sentido, 

nossas personagens investiram em ignorar suas histórias, isto é, só as contaram quando 

passíveis de serem publicizadas como resultados do próprio esforço e mérito.  

    Brancos híbridos e radicais responderam aos movimentos da sociedade, consolidando 

suas reflexões no sentido contrário do pensamento conservantista. Embora se valessem 

dos discursos da tradição, estas pessoas tiveram de formular seus próprios universos nas 

zonas de impacto das posições sociais intermediárias da nova ordem social. É, única e 

exclusivamente, nesta direção o uso do termo “progressista”, para definirmos a afirmação 

de suas proposições em consonância às contingencias sociais e históricas. Ao pensarem 

o todo, buscaram se desviar de possíveis inconvenientes oriundos da criação de conflitos 
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que lhes ameaçassem ainda mais e, centralmente, evitaram romper bruscamente com as 

forças da ordem. Neste sentido- respondendo ao movimento social e pensando a 

totalidade a partir da inércia-, nossos tipos puderam ser chamados de revoltados, 

equilibrando precariamente posições ora transformadoras, ora conservadoras. Da 

primeira, podemos tomar como exemplo a defesa da participação dos trabalhadores 

manuais nos festejos gremistas. Do segundo, a exclusão destas mesmas pessoas de 

celebrações mais solenes. Como Pierucci nos ajuda pensar, evidenciou-se assim o modo 

como as “cruzadas morais” envenenaram os valores que os tipos médios narravam 

defender. A própria eugenia cotidiana do Gymnástico foi uma resposta ao hibridismo e à 

precariedade desta moralidade branca média. 

    A escolha em tomarmos as noções de raça e os clubes associativos brancos médios da 

cidade de Rio Claro como objetos centrais da pesquisa nos ajudou observarmos as 

maneiras pelas quais os marcadores da diferença foram articulados às elucubrações de 

“sociedades” ideais para estas pessoas. Ou seja, espaços onde as brancuras pouco 

evidentes de sujeitos puderam ser elaboradas a meio caminho dos espaços públicos e 

privados, projetando, para eles, um mundo quimérico. Embora nenhum clube tenha 

explicitado a interdição racial negra das vivências associativas por meio dos documentos 

e arquivos consultados, foi possível perceber por quais maneiras os discursos raciais 

foram sendo construídos pelos tipos médios na cidade e como se combinaram nestas 

associações para a exclusão do diferente. 

    A invocação- direta ou indireta- da raça por nossos sujeitos esteve vinculada às 

necessidades de fabularem uma comunidade original em que pudessem estar inseridos. 

Tal qual um “dispositivo de segurança”, foi manobrada no intuito de forjar uma memória 

coletiva possível, limitando espaços em que pudessem circular e habitar. Tal qual uma 

“realidade especular e uma força instintiva”, seu uso, por parte dos setores médios da 

sociedade, dotou-se de uma “capacidade de produção imparável de objectos 

esquizofrênicos.”353 Destas elaborações derivaram certas estéticas cotidianas marcadoras 

de corpos e comportamentos354, surgidas como respostas aos problemas cotidianos destas 

pessoas. Em suma, formou-se assim uma branquitude frágil e agressiva de tipos médios 

rio clarenses, como um “processo de disciplinamento do corpo e da estrutura de 

                                                           
353 Mbembe; 2014. 
354 Gilroy; 2007; p.58 
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sentimentos que distancia aqueles que desse processo participam de tudo aquilo que se 

mostra diferente.”355 

    Atualmente, os centenários clubes não possuem arquivos organizados e estão em vias 

de fecharem as portas. A história parece se repetir: celebrações rareando e associados 

cada vez mais escassos, em dívidas com os clubes e menos presentes. Contudo, continuam 

narrando- ou são rememoradas pela população- suas trajetórias pelas imagens de louvor 

e distinção; a Philarmônica ainda é conhecida pela “civilidade” dos bailes antigos, o 

Grêmio pelas práticas esportivas e o Gymnástico- hoje, Ginástico- pelo empenho em 

educar a mocidade rio clarense. Voltando às primeiras décadas de atividades destas 

associações, podemos reinterpretar suas existências e os porquês de, aindas nos dias 

correntes, ostentarem estes atributos. Sob a luz das páginas deste trabalho ainda é possível 

lançarmos hipóteses dos porquês ainda hoje certas narrativas de uma branquitude média 

e frágil serem elaboradas na cidade por pessoas que só podem contar suas histórias pelos 

seus fins e ao sabor das contingências.  

 

E para além da Rio Claro dos anos 1879-1940? Ensaio de uma pesquisa realizada 

no biênio 2018-2019. 

Desde 1 de janeiro de 2019, o Brasil tem como presidente 

um personagem que jamais havia ocupado o poder pelo 

voto. Jair Bolsonaro é o homem que nem pertence às 

elites nem fez nada de excepcional. Esse homem 

mediano representa uma ampla camada de brasileiros. É 

necessário aceitar o desafio de entender o que ele faz 

ali.356 

 

    Nas linhas anteriores ao excerto supracitado encerramos as reflexões animadoras desta 

pesquisa. Sugiro a leitura dos próximos parágrafos enquanto relato de reflexões pessoais- 

e paralelas a este projeto- sobre os entornos históricos da realização deste trabalho. Nela 

estarão contidas algumas ideias provocativas- pouco maturadas, se comparadas com as 

apresentadas anteriormente- e que nos ajudaram na caracterização dos processos sociais 

analisados nesta dissertação, fazendo-nos retornar constantemente ao horizonte político 

brasileiro de 2019. Certamente, este tema entrará para a agenda de pesquisa sociológica 

dos próximos anos a fim de explicarmos as razões pelas quais nos encontramos no atual 

                                                           
355 Maia; 2017; p.120. 
356 Brum, Eliane; O homem mediano assume o poder; in: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/02/opinion/1546450311_448043.html; Acessado em 7 de 
novembro de 2019, Às 16:57. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/02/opinion/1546450311_448043.html
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estado de coisas. Não é nossa pretensão propormos respostas conclusivas, nem análises 

sociológicas muito sofisticadas para darmos encaminhamentos à estas questões. Antes 

procuramos debater com referências bibliográficas trabalhadas ao longo destas páginas, 

úteis para pensarmos transformações sociais de cem anos atrás. Acreditamos valer ao 

menos o esforço de registro das seguintes ideias, para em um futuro próximo as mesmas 

serem levadas água abaixo ou desenvolvidas em novas pesquisas. 

    Entre as árduas tarefas a serem cumpridas pela pesquisa sociológica imbuída de 

investigar os processos de mudança social anteriores à existência de seus pesquisadores 

está a de pensar, ou ao menos tentar pensar, com a cabeça dos homens e mulheres de sua 

problemática de pesquisa. O de despir-se do presente e com as lentes mais apropriadas 

para a ocasião tentar compreender os sentidos dados à vida por estas pessoas e às 

condições nas quais viveram. Este trabalho- bem ou mal- buscou dar conta deste desafio. 

No entanto, esta dissertação não pode ser lida se dispensada a localização temporal de seu 

autor, isto é, do momento de escrita que assistiu à ascensão de Jair Messias Bolsonaro à 

presidência da República Federativa do Brasil. Julgo- pretensiosamente- ser este motivo 

uma potente provocação feita ao longo desta empreitada sociológica, apresentada nas 

páginas anteriores. Assim, é possível colocarmos algumas questões antes de redigirmos 

nossas linhas finais: em que estas descrições sociológicas podem nos ajudar a pensar os 

anos de 2014 a 2019? Como nossas personagens e seus herdeiros seguiram pela história? 

Como, quando e de que forma o fenômeno social dos tipos médios retorna à cena pública 

pós 2016? 

    A hipótese sustentada para compreendermos o atual cenário brasileiro é os alicerces 

sociais da figura do presidente e de sua base eleitoral estarem, mesmo de maneiras 

ressignificadas, localizados ainda na mediania estudada por nós. Assim, após mais de cem 

anos das fundações de nossas sociedades e trajado obviamente com novas roupagens, um 

dos homens comuns ascendeu de maneira inédita à presidência da República. Filho de 

um dentista prático do interior de São Paulo sem grandes honrarias e de uma dona do lar, 

Bolsonaro nasceu na cidade de Glicério e foi registrado na vizinha Campinas-SP. Parte 

considerável de sua família era composta por imigrantes alemães e italianos chegados ao 

estado para fazerem sua vida fora da crise europeia. Um sujeito estranho às elites 

dirigentes do país e às margens da história.  Expulso do exército acusado de transgressão 

ao regimento, habitou o baixo clero da política nacional por décadas, sem muito destaque. 

Se quisermos retornar às suas falas públicas, ainda enquanto deputado, é possível 

recuperarmos alguns dos traços sociais típicos da mediania destes sujeitos.  
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 “Somos um país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é 

cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às 

maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem.” (2017) 

“Eu jamais ia estuprar você porque você não merece.” (2014) 

“Foram quatro homens. A quinta eu dei uma fraquejada, e veio uma mulher.” (2017) 

“Para mim é a morte. Digo mais: prefiro que morra num acidente do que apareça com 

um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo.” (2011) 

“Fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava sete 

arrobas. Não fazem nada! Acho que nem para procriadores servem mais.” (2017) 

“Isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da 

mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com 

isso.” (2018)357 

 

    Desta maneira, aspectos centrais da descrição sociológica justificam a recolocação de 

nosso fenômeno social. Os sentimentos de medo e ameaça se fazem presente até os dias 

correntes sob novas formas, tendo sido transmitidos- por exemplo- pela própria 

sociabilidade primária de famílias e amigos. Até mesmo os “camisas verdes” e discursos 

nazi-fascistas retornam à cena pública nacional.358 As gerações atuais, e encaixadas em 

nossa descrição, ainda tratam de mobilizar precariamente as noções de origem e herança- 

não necessariamente material. As práticas violentas- físicas ou simbólicas- continuam 

fazendo parte das sociabilidades destas pessoas e do modo como tentam encaminhar a 

mudança social em seus cotidianos, mesmo não entendidas necessariamente por eles 

enquanto tais. O mundo os continua assustando, e a perda de estabilidade os conduz à 

radicalização de suas existências. Afastando-se dos clubes sociais, agora se confinam em 

condomínios, Rotarys, igrejas, etc. 

  

Como um homem médio se torna um “mito” para milhões de 

brasileiros? Embora a base eleitoral de Bolsonaro seja mais 

                                                           
357  Falas de Jair Messias Bolsonaro retiradas de https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-
25-frases-polemicas/; Acessado em 7 de novembro de 2019 às 16:44. 
358 “Integralistas estão de volta e resgatam camisas verdes”. In, 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,integralistas-estao-de-volta-e-resgatam-camisas-
verdes,70003126265; Acessado em 15 de dezembro de 2019 Às 16:55. “Em vídeo, Alvim copia Goebbels 
e provoca onda de repúdio nas redes sociais”. https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/em-
video-alvim-cita-goebbels-e-provoca-onda-de-repudio-nas-redes-sociais.shtml, acessado em 1 de 
fevereiro de 2020, às 14:51. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-em-25-frases-polemicas/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,integralistas-estao-de-volta-e-resgatam-camisas-verdes,70003126265
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,integralistas-estao-de-volta-e-resgatam-camisas-verdes,70003126265
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/em-video-alvim-cita-goebbels-e-provoca-onda-de-repudio-nas-redes-sociais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/01/em-video-alvim-cita-goebbels-e-provoca-onda-de-repudio-nas-redes-sociais.shtml
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ampla em razão do antipetismo, entendemos que aquela fração 

que o identifica como “mito” – ou melhor, que se identifica com 

o “mito” – compartilha com ele uma vida nada excepcional. 

Veem em Bolsonaro a redenção para um cotidiano que se tornou 

mais difícil recentemente, seja pelos impactos da retração 

econômica e seus efeitos sobre emprego e renda a partir de 2014, 

seja pelo alargamento de direitos e sua ampliação para setores 

historicamente marginalizados, algo que ocorreu nos marcos da 

ordem constitucional de 1988 e se intensificou no ciclo petista, 

pavimentando um projeto de fortalecimento da cidadania no país. 

Tanto a retração econômica quanto o alargamento de direitos 

significaram uma competição mais acirrada por bens sociais, 

como renda e educação, uma vez que, de um lado, houve queda 

da oferta e, de outro, aumentou-se a quantidade de pessoas 

competindo por esses bens. A vida do homem médio tornou-se 

mais difícil.359 

 

    A implementação de cotas raciais e sociais em universidades públicas, a política de 

regulamentação do trabalho doméstico em 2013 e a chegada em massa de sujeitos 

“diferentes” à uma miríade de lugares- como por exemplo, universidades, aeroportos, 

lojas, restaurantes, praças públicas ou “rolêzinhos” - “intervieram diretamente, e de modo 

desestabilizador, na inércia da reprodução social do homem médio.” Neste sentido, estas 

pessoas reelaboram as noções de mérito tangenciando às ideias de moral e bons costumes, 

na tentativa de fabular um universo fleumático. Ainda assim não conseguem se firmar 

estavelmente senão negociando e apostando a todo momento na produção e articulação 

dos marcadores da diferença. Demandam de maneira radical um mundo fabulado 

facilmente classificável, e se possível binário. Agarram-se à precariedade e à defesa 

intransigente da diferença para excluírem os diferentes.  

    Também precisam ser diferentes, mesmo sendo tão comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campinas-Rio Claro, 2020. 

                                                           
359 Chaguri; Cavalcante; Nicolau Netto; 2019. 
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Anexos: 

 

 

Imagem: Integrantes da União dos Artistas Ferroviários (1896), (sem data/ provavelmente década de 
1920). Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
 

 

Imagem: Barbearia do Adriano, 1921. Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo 
Histórico de Rio Claro. 
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Imagem: Diretoria da Sociedade Dançante 24 de Outubro no dia de sua fundação, (24 de outubro de 1931, 
em homenagem à Revolução de 1930). Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo 
Histórico de Rio Claro. 
 

 

Imagem: Festejos no Grupo Gymnástico Rio Clarense (sem data/ provavelmente no ano de 1936). Coleção 
de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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Imagem: Seção masculina de ginástico do Grupo Gymnástico Rio Clarense (sem data/ provavelmente 
década de 1920). Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
 

 
Imagem: Reunião do Fascio Armando Dias em Rio Claro (sem data/ provavelmente 1931). Coleção de 
Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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Imagem: Jornal “A Mocidade” homenageando o 3º aniversário do Grupo Gymnástico. Fonte: Caderno de 
Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Imagem: Cópia de trecho do discurso oficial de Caetano Pezzoti quando da inauguração do Grupo 
Gymnástico, 1927. Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo 
Ginástico Rio Clarense. 
 

 
Imagem: Firma Bruno Meyer, provavelmente década de 1920. Fonte: Acervo Pessoal de Ademar Meyer. 
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Imagem: Convocação de Assembleia para compra do terreno do Grupo Gymnástico; Fonte: Diário do Rio 
Claro, 28 de setembro e 4 de outubro de 1921. In: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; 
Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Imagem: Cobrança de associados em atraso na Philarmônica; provavelmente ano de 1927. Fonte: Caderno 
de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

 

 

Imagem: Convite de comemoração do Primeiro Centenário de Rio Claro no Grupo Gymnástico, 1927. 
Fonte: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Imagem: Piquenique GeGeano, provavelmente final da década de 1920. Fonte: Caderno de Recortes do 
Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
 

 

 

Imagem: Associados do Gymnástico sentados no Jardim Público Municipal, ano de 1931. Fonte: Caderno 
de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 
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Imagem: Visita do Consul Italiano Mazzolini a Rio Claro em julho de 1929. Fonte: Diário do Rio Claro, 13 
de julho de 1929. In: Caderno de Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico 
Rio Clarense. 
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Imagem: “Appelo pró Constituição”. Fonte: Diário do Rio Claro, 11 de agosto de 1932. Caderno de 
Recortes do Grupo Ginástico Rio Clarense; Arquivo do Grupo Ginástico Rio Clarense. 

 

 

 

Imagem: Comunicado da secretaria do Fascio Rio Clarense. Fonte: Diário do Rio Claro, 5 de outubro de 
1933. Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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Imagens acima e abaixo: Reunião do Fascio Armando Dias em Rio Claro (sem data/ provavelmente ano de 

1933). Coleção de Fotografias da Cidade de Rio Claro. Fonte: Arquivo Histórico de Rio Claro. 
 

 
1.Antonio Mônaco de Luca, 2. Fortunato Favaro, 3. Miguel Angelo Brandoleze, 4. André Cazaniga 5. Amálio 
Brienza, 6. Mariano Ragonha, 7. Camilo Riani 8. Antonio Timoni, 9.,  10. João Cornachioni 11. Arnaldo 
Palmari, 12. João Corrazoni, 13. Mateo Linardi Filho, 14. Fortunato Pignataro 15. Gino Pagni 16. Manoel 
D´Aquino, 17. Constantino Frandi, 18. Pedro de Pilla 19. Vicente Aricó Júnior, 20. Savareli 
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Imagem: “Escravidão”, coluna de Chico no Diário do Rio Claro. Fonte: Diário do Rio Claro, 14 de maio de 
1933. Arquivo Histórico de Rio Claro. 
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Imagem: Visita de Plínio Salgado a Rio Claro. Fonte: Diário do Rio Claro, 21 de abril de 1934. Arquivo 
Histórico de Rio Claro. 

“Considerando que a cidade de Rio Claro (SP) (província de São Paulo) foi a primeira do 

paíz aonde se vestiu a camisa verde do integralismo considerando que, no primeiro desfile 

dos camisas verdes que se deu no território brasileiro (São Paulo, abril de 1933) a cidade de 

Rio Claro (SP) compareceu com 3 decúrias; considerando que a milícia rio clarense tem se 

distinguido pela pontualidade em todos os chamados do comando provincial; considerando 

que a recepção ao Chefe Nacional, na data de hoje foi uma demonstração eloquente do garbo 

e disciplina da milícia de Rio Claro (SP); resolvo, de conformidade com o disposto da 

resolução no 4 de 9 de março de 1934, conferir à cidade de Rio Claro (SP) o título de “Cidade 

Integralista”. 

Rio Claro, 22 de Abril de 1934. 

Discurso de Plínio Salgado em Cerimônia realizada na sede da Sociedade Italiana de Rio Claro e 

transcrito no jornal Monitor Integralista, 1ª Quinzena de Maio de 1934, ano II, n.6, p. 9. AEL/ 

UNICAMP. 
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Imagem: Funções da AIB em Rio Claro (1937), in Brusantin (2004; p.60) 
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Periódicos consultados no Arquivo Histórico Municipal de Rio Claro: 

1- O Alpha 

2- Alvorada  

3- O Astro 

4- Cidade de Rio Claro 

5- Commercio de Rio Claro 

6- O Commercio 

7- O Cruzeiro 

8- Diário do Rio Claro 

9- Echos do Povo 

10- Gazeta Rio-Clarense 

11- O Ribeirense 

12- O Rio Claro 

13- O Rioclarense. 

14- O Tempo. 
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Entrevistas com membros dos clubes sociais- negros e brancos- de Rio Claro: 

Nono              Nome e Idade Sexo e Raça 
Autodeclarada 

Local de 
Nascimento 

Clube de 
Vinculação 

Duração da 
entrevista (em 
horas) e data de 
realização 

Seu Edmur 
Augusto- 61 
anos 

Masculino- negro Rio Claro- família de 
São Carlos 

Membro do José 
Patrocínio 

 
01:30:00- Abril 
de 2018 

Dona Maria da 
Glória Soares 
Augusto- 58 
anos 

Feminino- negra Minas Gerais- criada 
em para Águas de 
São Pedro-SP  

Membro do José 
do Patrocínio 

 
01:30:00 
Abril de 2018  

Paulo Roberto 
Martins- 59 
anos 

Masculino- negro Rio Claro Membro do José 
do Patrocínio 

 
01:30:00- Abril 
de 2018 

Djalma de 
Paula- 72 anos 

Masculino- negro Piracicaba Membro do José 
do Patrocínio e 
Tamoio  

01:06:39 
Agosto de 2016. 

Dona Maria 
Estela de 
Campos Costa- 
77 anos 

Feminino- negro Rio Claro- registro 
em Ipeúna, morou 
em São Paulo 

Fundador do José 
do Patrocínio 

0:51:00 
Agosto de 2016. 

Seu Celso 
Augusto- 
falecido em 
2018 aos 84 
anos 

Masculino- negro Rio Claro, mas viveu 
em trânsito entre 
Jundiaí, Bebedouro 
e Piracicaba 

Fundador do José 
do Patrocínio e 
clubes de Jundiaí, 
Limeira e 
Piracicaba 

1:40:00 
Setembro de 
2016. 

José Carlos 
Arnosti- 74 
anos 

Masculino- branco Rio Claro Historiador do Rio 
Claro F.C. 

00:59:00 
Julho de 2017 e 
Março de 2018. 

Nelcy Pauletto- 
85 anos 

Masculino- branco Rio Claro Historiador do Rio 
Claro F.C. e Velo 
Clube 

00:59:00 
Julho de 2017 e 
Março de 2018. 

Seu Pilé- 72 
anos 

Masculino- negro Rio Claro Fundador José do 
Patrocínio 

1:15:48 
Junho e Julho de 
2018. 

Seu Vardo- 71 
anos 

Masculino- negro Rio Claro Membro do José 
do Patrocínio e 
Tamoio 

1:30:31 
Março de 2019. 
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Roda de 
Conversa com 
membros dos 
clubes negros 

Masculino e 
Feminino 

Cidades da região de 
Rio Claro 

Membros do José 
do Patrocínio 

2:25:57 
Janeiro de 2019. 

Seu Narciso 
Somaggio- 81 
anos 

Masculino- branco Rio Claro Membro Grêmio 
Recreativo 

1:08:53. 
Janeiro de 2019. 

Seu Ademar 
Meyer- 86 anos. 

Masculino- branco Rio Claro Membro Grupo 
Ginástico 

2:05:44. 
Fevereiro de 
2019. 

Dona Nice- 79 
anos 

Feminino- negra Rio Claro Membro José do 
Patrocínio e 
Tamoio 

1:10:30. 
Janeiro de 2019. 
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Documentações dos Clubes Sociais: 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica - 1879-1881. 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica – 1881-1888. 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica Rio Clarense, 1888-1897. 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1897 a 1910. 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1910-1918. 

Caderno de Atas de Reuniões da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1918-1937. 

Estatuto Social da Sociedade Philarmônica Rio Clarense- 1879. 

Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro- 1908-1910. 

Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro dos anos de 1911-1913. 

Caderno de Atas do Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de 

Estrada de Ferro dos anos de 1913-1916. 

Caderno de Atas do Grêmio Recreativo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro- 

1916-1935. 

Estatuto Social do Grêmio Recreativo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

(1904). 

Caderno de Atas número 1 do Grupo Gymnástico Rio Clarense. 

Caderno de Atas número 2 do Grupo Gymnástico Rio Clarense. 

Caderno de Atas número 3 do Grupo Gymnástico Rio Clarense. 

Caderno de Atas número 4 do Grupo Gymnnástico Rio Clarense. 

Caderno de Atas número 5 do Grupo Gymnnástico Rio Clarense. 

Estatuto Social do Grupo Gymnástico Rio Clarense (1919). 

Caderno de Recortes do Grupo Gymnástico Rio Clarense. 

 

 


