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O ESPORTE, A OLIMPÍADA 
E A HISTÓRIA NO BRASIL

Incentivar a prática do esporte em todos os seus 
níveis, patrocinar entidades dirigentes e eventos. Estas são as linhas 
básicas de atuação da Caixa Econômica Federal nesta área cada vez mais 
importante das atividades humanas. Nossa empresa, com 155 anos de vida, 
também se preocupa com o resgate da história nacional, especialmente a 
esportiva.

Assim, é com alegria que nossa empresa anuncia a publicação, pela 
Confederação Brasileira de Atletismo, de mais um livro, para a galeria das 
obras que formarão o grande legado cultural dos Jogos da XXXI Olimpíada 
da era moderna, a, se realizarem em agosto deste ano de 2016, no Rio de 
Janeiro.

“Primórdios do Esporte no Brasil – Rio de Janeiro” é o segundo volume da 
série iniciada com um livro sobre o início do esporte, em Salvador. A obra 
faz parte do Programa Caixa de Publicações da CBAt, Confederação que 
tem, desde 2001, a Caixa como Patrocinadora O�cial.

A Caixa entende que a recuperação da história, por meio de pro�ssionais 
especializados, engrandece todos aqueles que, ao longo do tempo, �zeram 
do esporte uma ferramenta para obter a inclusão social, para melhorar a 
saúde do corpo e da alma e, no alto nível, para elevar o nome do Brasil no 
conceito mundial das nações.

CAIXA
Patrocinadora O�cial 
do Atletismo Brasileiro



Largo do Paço, no Rio de Janeiro. Litografia original, aquarelada de A. Martinet. 
Pequeno panorama do centro da cidade visto do mar. Londres, Heaton & 
Rensburg, cerca de 1840. Acervo Galeria Olímpica RGM.



OS JOGOS OLÍMPICOS 
NO RIO E A HISTÓRIA DO 
ESPORTE NO BRASIL

José Antonio Martins Fernandes 

Primeira cidade da América do Sul a conquistar o 
direito de organizar uma edição das Olimpíadas, o Rio de Janeiro receberá 
milhares de pessoas de todos os cantos do mundo, neste mês de agosto de 
2016. Desde a primeira participação do Brasil nos Jogos, em Antuérpia, na 
Bélgica, muitos atletas elevaram o nome do nosso País. Destaque especial 
merece, sem dúvida alguma, o Atletismo.

Esporte olímpico essencial, o Atletismo já deu ao Brasil 14 medalhas. Fo-
ram conquistas alcançadas em várias modalidades atléticas, em pista, 
campo e fora de estádio. Pódios foram obtidos em provas de velocidade, 
meio fundo, nos saltos e na maratona.

Vale destacar que o Atletismo nacional tem um de seus polos de 
desenvolvimento exatamente no Rio de Janeiro, mundialmente conhecido 
como “Cidade Maravilhosa”, que guarda um dos mais belos cenários 
naturais do planeta. Pois o povo carioca já revelou inúmeros talentos ao 
Brasil, inclusive ganhadores de medalhas olímpicas, como José Telles da 
Conceição, Robson Caetano da Silva e Arnaldo de Oliveira Silva. E muitos 
outros nomes com resultados de nível internacional.

Neste tempo de vigília olímpica, os brasileiros atuam fortemente para bem 
receber os maiores atletas do mundo, além dos incontáveis fãs do esporte. 
Para o Atletismo, é um imenso prazer propiciar mais uma publicação que 
resgata o início das atividades esportivas no Brasil, sendo esta edição, com 
foco especial no Rio de Janeiro.

JOSÉ ANTONIO MARTINS FERNANDES é Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, membro 

da Comissão de Relações Internacionais da IAAF, Secretário Nacional de Esportes da União Geral dos 

Trabalhadores, Presidente do Sindicato dos Pro�ssionais de Educação Física de São Paulo e Região. Foi 

Presidente da Federação Paulista de Atletismo, Vice-Presidente de Esportes da ADC Eletropaulo, membro do 

Comitê Paralímpico Brasileiro. Começou no esporte como atleta pro�ssional de futebol.



Rio de Janeiro visto de São Bento. Litografia original, aquarelada de L. Donarh. 
Redução de uma famosa obra do Rugendas, mostrando a grande diversidade 
social da população na época colonial e o Pão de Açúcar, no último plano. 
Alemanha, séc. XIX. Acervo Galeria Olímpica RGM.



MENSAGEM 

Roberto Gesta de Melo

A Confederação Brasileira de Atletismo, na administra-
ção de José Antonio Martins Fernandes, traz à lume o livro “Primórdios do 
Esporte no Brasil: Rio de Janeiro“, dando sequência à série de obras sobre o 
surgimento do fenômeno esportivo em diferentes cidades do País.

Incumbido pelo presidente da CBAt para coordenar este importante 
projeto, é com muita satisfação que congratulo os pesquisadores Victor 
Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres pelo excelente labor realizado 
na identi�cação dos primeiros movimentos desportivos, em diferentes 
modalidades, na metrópole brasileira que irá sediar, dentro de poucos dias, 
o maior evento de confraternização mundial: os Jogos Olímpicos. 

As inúmeras publicações de alta qualidade produzidas pelos dois 
pesquisadores neste campo da atividade humana, nas últimas décadas, 
recomendam largamente este trabalho. Ele se tornará, não tenho dúvidas, 
objeto de consulta obrigatória para todos aqueles que pretendem conhecer, 
com mais profundidade, a origem dessas manifestações. 

Os agradecimentos da comunidade atlética à CBAt e à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL por esta enorme contribuição à preservação da cultura nacional.

ROBERTO GESTA DE MELO é Presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo (CONSUDATLE) e 

da Associação Ibero-Americana de Atletismo (AIA). É também integrante do Comitê Executivo e do Conselho 

da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) e membro da Associação Internacional dos 

Historiadores Olímpicos.



Vue de la salle de spectacle sur la place do rocio, à Rio de Janeiro.  Gravura 
em cobre, aquarelada, de J. Arago. Uma das gravuras do álbum Viagem ao 
redor do Mundo, de grande importância para a iconografia da cidade do Rio. 
Paris, Pillet Aîné, 1825. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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APRESENTAÇÃO

Em função de uma série de ocorrências de longa duração, 
que tiveram como pontos de in©exão as revoluções da segunda metade do 
século XVII, a Inglaterra desempenhou um papel de ponta de lança mundial 
da ideia de progresso nas duas centúrias seguintes. No âmbito da política, 
foi uma das pioneiras a encerrar o absolutismo e fortalecer o parlamento. 
Na economia, tornou-se a terra por excelência da Revolução Industrial. O 
desenvolvimento do modo de produção fabril desencadeou profundas mu-
danças, inclusive no que tange à conformação de classes sociais, ao fortale-
cimento da burguesia e à estruturação da classe operária.

Entre os desdobramentos desse processo, percebe-se o crescimento das 
cidades, o desenvolvimento de novos estilos de sociabilidade e a confor-
mação de um mercado ao redor dos entretenimentos, que passaram a se 
estruturar de forma diferenciada e a ocupar espaço crescente, cada vez mais 
socialmente valorizados. É nesse cenário que vai se delinear o fenômeno 
esportivo.

A palavra sport, originária do francês antigo disport, foi, pela primeira vez, 
registrada na Inglaterra do século XV, sendo utilizada como sinônimo de 
divertimento. Na centúria seguinte, começou a adquirir o sentido de “jogo 
que envolve atividade física”, mantendo, contudo, sua acepção original.

É somente no século XVIII que se identi�ca o uso dos termos sportsman, 
para designar o envolvido constantemente com uma prática, e 
sportsmanship, para designar uma natureza de relacionamento. É nesse 
momento que, paulatinamente, se conformou o fenômeno esportivo como 
hoje o conhecemos, com regras cada vez mais generalizadas, calendário 
autônomo, entidades representativas, pro�ssionalização dos agentes e 
desenvolvimento de um mercado ao seu redor.
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O fenômeno esportivo, já nesse formato, se espraiou pelo planeta no âmbito 

dos movimentos de globalização, dos quais a Inglaterra era protagonista. Pelos 

navios ingleses que singraram pelos mares mundiais não foram difundidos so-

mente produtos, mas também novos comportamentos, posturas, hábitos, práti-

cas sociais, entre os quais o esporte.

Cricket, golfe, boxe, futebol, entre outras modalidades, logo desembarcaram 

e foram apreendidas em muitos países. Em muitas ocasiões, foram britânicos 

nessas localidades estabelecidos, envolvidos com o comércio ou a indústria, os 

primeiros a organizarem experiências com os diferentes esportes.

O que ocorre é que a apreensão desse novo fenômeno cultural se deu de 

maneiras muito distintas nos diversos países. Esse, aliás, é um dos fatores que 

ajuda a entender a capacidade de difusão do esporte: é uma prática que tem alto 

grau de similaridade internacional, garantida inclusive por entidades mundiais 

que, progressivamente, se tornaram poderosas e reconhecidas (como é o caso 

de federações esportivas, entre as quais a Federação Internacional de Futebol – 

FIFA, e o Comitê Olímpico Internacional – COI), mas também grande capacidade 

de dialogar com as peculiaridades locais.

Na verdade, o esporte bem dramatizou um novo conjunto de noções ligadas à 

construção de um ideário e imaginário da modernidade, inclusive aquilo que 

tange ao âmbito da política internacional: a conformação e a valorização do 

Estado-Nação e o desencadear de con©itos e situações de enfrentamento tão 

comuns no decorrer dos séculos XIX e XX.

Mobilizando imagens e valores caros à nova dinâmica social (o desa�o, a su-

peração de limites, a busca da velocidade e da performance, a valorização da 

exposição corporal), o fenômeno esportivo angariou grande reconhecimento, 

registrando-se sua presença na construção de discursos sobre a nacionalidade, 

nas narrativas sobre as múltiplas identid∆15ades, no patrimônio afetivo dos in-

divíduos dos mais distintos locais do planeta. Não seria equivocado dizer que o 

século XX, e, provavelmente, assim o será no século XXI, foi o tempo do esporte.

No Brasil não foi diferente. Desde o século XIX, a prática vem ocupando espaço 

crescente nas cidades brasileiras, articulada com todas as suas mudanças con-

textuais (no âmbito da economia, política e cultura). Desde os primórdios, e ain-

da mais no século XX, foi logrando reconhecimento entre indivíduos dos mais 

diferentes per�s, inclusive distintos estratos sociais.
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O nosso país foi se consolidando como mais uma das nações esportivas, 

processo reforçado pelos grandes eventos que acolheu no decorrer da história, 

cujos mais notáveis exemplos são a Copa do Mundo de Futebol de 1950, os 

Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016.

Certamente, nesse processo, em grande medida se emulou o que ocorria no ce-

nário internacional, até mesmo a pretensão de parecer “civilizado”, um desejo 

que grassou fortemente no país, desde sua independência, mais ainda a partir 

da metade do século XIX. Todavia, também houve peculiaridades, especi�cida-

des na apreensão do fenômeno somente compreensíveis se melhor entender-

mos o nosso contexto, as questões conjunturais que foram determinantes na 

nossa forma própria de envolvimento com essa incrível manifestação cultural.

Há que se celebrar, nesse sentido, que, nos últimos anos, �nalmente o esporte tem 

sido reconhecido como um relevante elemento de nossa formação cultural. Des-

feitos alguns preconceitos intelectuais que cercavam a prática, por décadas e por 

muitos equivocadamente considerada como uma manifestação menor, cada vez 

mais se reconhece a importância de compreender a trajetória do fenômeno es-

portivo em terras brasileiras, inclusive se entabulando iniciativas de preservação 

de sua memória, o reconhecimento dos traços e vestígios que deixou.

Este livro é parte de um projeto que pretende contribuir para o reconhecimento 

da importância do fenômeno esportivo no Brasil, a partir da difusão dos princi-

pais traços dos momentos iniciais de seu percurso em algumas cidades brasilei-

ras. O intuito não é abordar academicamente o assunto, mas sim apresentar ao 

grande público alguns dos fatos importantes que marcaram a trajetória nacional 

do esporte.

Foram constituídas equipes de pesquisadores em quatro cidades brasileiras: Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. Cada grupo fez uma sistemática 

coleta nos jornais locais, constituindo também um banco de dados que, no 

futuro, será disponibilizado. Essas fontes foram utilizadas na preparação de um 

livro sobre cada experiência.

O recorte temporal adotado variou entre as cidades, de acordo com a especi-

�cidade do desenvolvimento esportivo. De toda forma, os volumes abordam 

um período que vai desde a primeira metade do século XIX (no caso do Rio de 

Janeiro) até a década de 1930 (no caso de Salvador). Da mesma maneira, ainda 

que haja semelhanças na organização dos capítulos, há variações relacionadas 

às peculiaridades das experiências locais.



16

No momento em que recém se comemorou seus 450 anos, lançamos este 
volume dedicado ao Rio de Janeiro. Tal escolha não se deu somente pela efe-
méride, mas sim pela importância que a cidade ocupou no cenário brasileiro 
durante muitas décadas. Em 1763, foi alçada à condição de capital da colônia 
que se tornaria um Vice-Reinado. Em 1808, acolheu um dos fatos mais inu-
sitados da história mundial, tornando-se sede do Império Português. Poste-
riormente, seria, ainda, capital do Reino do Brasil (1815), do Império Brasilei-
ro (1822) e da República (de 1889 até 1960).

O Rio de Janeiro não desempenhou apenas uma função burocrática. Palco 
principal de importantes ocorrências do Brasil, a cidade foi, no decorrer do 
tempo, se estabelecendo como centro irradiador de modas e costumes, caixa 
de ressonância para a grande extensão territorial do país.

Obviamente, no que tange ao esporte, não se tratou de uma in©uência linear, 
como veremos em outros volumes dessa coleção. De toda forma, inegavel-
mente a outrora capital ocupou espaço de relevância, até mesmo em função 
do seu pioneirismo na conformação do fenômeno. Valerá a pena conhecer 
essa experiência fascinante.

Esta coleção não seria possível sem o patrocínio da Caixa Econômica 
Federal, que, uma vez, mais reconhece a importância do esporte para o 
país, e a ação da Confederação Brasileira de Atletismo, da Confederação 
Sul-Americana de Atletismo e da Associação Ibero-Americana de Atletismo. 
Devemos agradecer também a Cléber Eduardo Karls, Nei Jorge dos Santos 
Júnior, Eduardo Cavalcante, Eduardo de Souza Gomes, Anna Luiza Azevedo, 
Pedro Henrique Barbosa Balthazar e Ramon Rivas, pesquisadores que, em 
diversos momentos, participaram do projeto. Um agradecimento especial a 
Roberto Gesta de Melo, pela con�ança e incentivo fulcrais para a execução 
dessa iniciativa.

Ao leitor, esperamos que possa se deliciar com esse pedaço da aventura 
esportiva na Cidade Maravilhosa. Mesmo para aqueles que não são cariocas, 
sugerimos que as informações possam ser encaradas como um espelho no 
qual podemos ver re©etidas a paixão que muitos nutrem pelo esporte.

Boa leitura!

Victor Melo e Fabio Peres 
São Sebastião do Rio de Janeiro, verão de 2016



Bilhete postal. Carnaval no Largo da Glória. Uma das 
mais populares manifestações culturais do Rio de Janeiro. 
Parfum Edita, 1908. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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UM PANORAMA DA CIDADE

Fundada em 1.º de março de 1565, um ponto importante de in-

�exão na história do Rio de Janeiro se deu em 1763, quando para ela foi transferida a sede 

do Estado do Brasil, com seu governante, Conde da Cunha, já tendo recebido o título de 

Vice-Rei. Em 1775, seguiu sendo a capital do Vice-Reinado do Brasil, mesma condição que 

ocupou no Império Português (a partir de 1808), no Reino do Brasil (desde 1815) e no Brasil 

independente (de 1822 a 1960, quando o Distrito Federal foi transferido para Brasília).

A ocorrência de 1763, na verdade, rati�cava o papel que a cidade já vinha desempenhando 

em função do desenvolvimento da mineração em Minas Gerais. Sua importância se tornou 

inegável não somente graças a essa nova dinâmica comercial, como também pelos proble-

mas de fronteiras que ocorriam na região sul da colônia. Tendo se transformado no princi-

pal porto de negócios do Brasil, houve um grande �uxo de crescimento e mudanças em sua 

estrutura urbana.

A partir de 1763, observa-se no Rio de Janeiro a ampliação do seu pequeno núcleo central, 

com melhorias em sua infraestrutura (no que tange, por exemplo, à melhor distribuição de 

água por meio de chafarizes), bem como com a construção de novos equipamentos urbanos, 

entre os quais se destaca o Passeio Público, instalado em um aterro de uma lagoa da região 

central, um parque que expressa a, ainda que modesta, tendência de diversi�cação dos 

entretenimentos, da qual um dos maiores exemplos foi a tentativa de instituir de forma mais 

permanente uma atividade teatral na cidade. Em maior ou menor grau, dentro dos limites 

possíveis a uma realidade colonial, os vice-reis promoveram algum grau de progresso na 

cidade.

De toda forma, no início do século XIX, o Rio de Janeiro ainda era um pequeno núcleo popu-

lacional que se concentrava onde hoje é a região central da cidade. A população se encontrava 

basicamente, instalada em um quadrilátero que ia do Morro do Castelo até o Morro de São 

Bento, em um sentido, e do Largo do Paço (hoje Praça XV) até as redondezas do Campo de 

Santana, em outro.

Era uma cidade pequena, modesta, estruturada a partir de uma economia agrícola, onde se 

destacava um estilo de vida familiar. Todavia, a área urbana já se espraiava pela região da 

Glória e do Catete, bem como para a zona da Rua de Matacavalos (atual Riachuelo). O antigo 

Campo de São Domingo também passava por reformas que, depois, culminariam com a 

concepção do Campo de Santana como um parque moderno, praticamente um concorrente 

do Passeio Público, local onde se instalariam muitos grandes prédios públicos e privados. 

Aquela fronteira do Rio de Janeiro logo se ampliaria em direção à Zona Norte.

Real Teatro São João. (prédio com arcos ao centro). 
Acceptation provisoire de la constitution de Lisbonne, a Rio de Janeiro, en 
1821. Thierry Frères. Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil). Voyage pittoresque 
et historique au Brésil. Tome troisième. p. 68.
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Na verdade, mudanças mais denotadas no per�l do Rio de Janeiro podem ser observadas 
a partir da chegada da família real portuguesa à cidade, em 1808, devido aos con�itos 
napoleônicos na Europa. Ao ser instalada a sede do reino português no Brasil, enfatizou-se a 
necessidade de modernizar a colônia, tornando-a mais adequada ao estilo de vida e à presença 
dos monarcas, condizente com o locus de administração central de um Império.

Com a série de mudanças que houve na economia (com a abertura dos portos para nações 
amigas, e consequente aumento do comércio e criação de instituições �nanceiras) percebem-
se desdobramentos sociais e culturais, tanto em função da maior presença de estrangeiros 
quanto da necessidade de a cidade se adequar material e simbolicamente a sua nova função 
de capital imperial.

A in�uência europeia se faria sentir nos mais diferentes âmbitos, inclusive no que tange a 
uma vida pública mais ativa, marcada por um aumento do fausto e do número de festas, 
normalmente ligadas a datas importantes da família real. Uma expressão marcante desse 
momento, no tocante a esse aspecto, foi a busca por dotar a capital de um bom teatro, intuito 
por �m conseguido com a criação do Real Teatro São João, em 1813.

Essa in�uência foi reforçada com a chegada de uma série de artistas franceses contratados 
para promover intervenções no espaço urbano e contribuir com o avanço artístico da capital. 

Bilhete Postal. Vue d’un 
faubourg et de la baie. Rio de 
Janeiro, início do século 20. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Novas entidades – ligadas à ciência, música, 
leitura, e imprensa vão promover o progresso 
no Rio de Janeiro.

Esse processo não mais estacionou, ganhan-
do novas conformações com a independên-
cia nacional, que se deu em 1822, após a vol-
ta da Família Real a Lisboa (em 1820) e uma 
subsequente tentativa das Cortes portugue-
sas de fazer o Brasil retornar a sua condição 
colonial. O ritmo e a natureza das mudanças, 
todavia, tornaram-se bem mais confusos 
em função das turbulências que marcaram 
os primeiros momentos da nação independente, tanto no que se refere à 
necessidade de garantir a integridade territorial e estruturar a burocracia 
estatal quanto de gerenciar os diversos grupos de poder e as descon� an-
ças que pendiam sobre o Imperador Pedro I, con� itos que acabaram por 
ocasionar sua abdicação, em 1831.

Em 1834, o Rio de Janeiro se tornou o município neutro da Corte. Seguia 
o processo de estruturação urbana, observando-se um comércio 
crescente, inclusive em função do aumento das importações. 
Paulatinamente se consolidava uma separação entre o setor urbano 
e o setor rural, nesse momento crescendo a cidade em direção à Zona Norte. Os con� itos 
políticos e di� culdades econômicas, contudo, obliteravam um maior desenvolvimento.

No que tange ao entretenimento, o quadro era também distinto do período colonial. A 
atividade teatral já estava mais consolidada, da mesma forma que melhor se estruturava a 
apresentação de espetáculos diversos (como circos). As festas religiosas ainda ocupam papel 
de grande importância, mas sua dinâmica se apresentava sensivelmente mais mundana.

Bilhete Postal. Praça XV de Novembro. 
Rio de Janeiro. Acervo Galeria Olímpica 
RGM.

Bilhete Postal. Cattete visto de Santa 
Thereza. Rio de Janeiro, 1904. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Nos anos de 1840, com a ascensão de Pedro II ao trono, paula-
tinamente, conformou-se uma estabilidade política no país. Na 

década seguinte, no âmbito da economia, tanto em função de um 
bom resultado na colheita de café quanto da proibição do trá� co 

negreiro, percebe-se um processo de diversi� cação, com o desen-
volvimento das pioneiras iniciativas industriais e aumento do nú-

mero de instituições � nanceiras. No que tange à dinâmica cultural, 
observa-se um aumento das relações com o mundo europeu, inclu-

sive porque se construiu a ideia de que o Brasil devia se destacar no 
concerto das nações por ser “civilizado” e adepto da ideia de progresso.

Neste cenário, o Rio de Janeiro fortaleceu, ainda mais, seu papel 
de capital, tornando-se espaço privilegiado de experiências de 

modernização, local que passou a lançar modas e costumes para o 
país. A cidade passou, até mesmo por isso, por um novo processo de 

reordenação urbana, observando-se avanços na iluminação pública, na 
distribuição de água, na captação de esgoto e na estruturação dos meios 

de transporte.

Tornaram-se mais notáveis as preocupações com a 
saúde e higiene. Progressivamente, valorizaram-se os 
lugares considerados salubres. Ao contrário do � uxo de 
desenvolvimento anterior, ainda que a malha urbana 
continuasse a crescer para a Zona Norte, uma parte da 
população, notadamente as novas elites, seguindo o exemplo 
de muitos dos estrangeiros que na cidade viviam, começou 
a buscar a Zona Sul. Vai se rompendo a distância dos 
� uminenses com o litoral.

Nesse contexto, gestou-se uma nova dinâmica social. 
Houve uma valorização ainda maior das experiências 
públicas, da vida mundana, que se traduziu e foi reforçada 
por uma crescente estruturação de um comércio de luxos 
e entretenimentos. A sociedade civil, mais organizada e 
politicamente mais ativa, procurava formas de se divertir 
que funcionavam também como elementos de status e 
distinção. Isso não signi� cou, necessariamente, exclusão, 
mas sim a inclusão de indivíduos diversos em distintos 
espaços, os primórdios da conformação de uma cultura de 
massas.

Bilhete Postal. Icarahy. Rio de Janeiro, 1908. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.



23

Não surpreende que o associativismo tenha 
proliferado nesse momento. Percebe-se 
a rápida organização de agremiações dos 
mais diversos per� s. Muitas eram ligadas 
a negócios ou causas sociais e políticas. 
Outras tiveram como vocação os interesses 
de desenvolvimento cultural, relacionados 
à música e literatura. Havia, também, as 
eminentemente recreativas, como as 
esportivas, que faziam questão de ressaltar, 
da mesma forma que as anteriores, suas 
contribuições para a nação.

Essa dinâmica pública mais intensa também desencadeou preocupações. 
Se de um lado era celebrada por interesses materiais e simbólicos, de 
outro seria necessário estabelecer certos limites, negociar novos hábitos 
e comportamentos, um drama típico de sociedades que passaram por 
processos de modernização.

Essa tendência de ocupação do espaço público teria certo re� uxo em 
função da Guerra do Paraguai (1863-1870), por impactos � nanceiros 
e emocionais. Contribuíram para tal, também, a ocorrência de epide-
mias diversas, que atormentaram a sociedade � uminense. Com o � m 
do con� ito, recrudesceu o frenesi urbano, tanto mais porque o cenário político e social se 
tornou, ainda mais, efervescente, destacando-se os debates ao redor do � m da escravidão 
e da monarquia.

Bilhete Postal. Avenida central. Rio de Janeiro, 
início do século XX. Acervo Galeria Olímpica RGM.

Bilhete Postal. Avenida Beira-mar, 
Glória. Rio de Janeiro, início do século 
XX.  Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Ao mesmo tempo em que o con�ito contribuiu para fortalecer a ideia de nação, também 
acabou por expor as mazelas e di�culdades do país. Sem dúvida, tal experiência acelerou o 
processo de modernização nacional, cujos impactos foram muito sentidos na capital. Entre 
outros fatos, podemos situar as reformas da polícia, do sistema judiciário e da Guarda Nacional; 
o incentivo à imigração; iniciativas ligadas à estruturação do Estado, como a realização do 
primeiro recenseamento nacional, a implantação da telegra�a entre o Brasil e a Europa, a 
construção de mais trechos ferroviários e a melhoria nas condições de navegação.

A República chegaria em 1889, ressaltando as ideias de mudança e de progresso. Uma vez 
mais, a capital seria personagem privilegiada, nela se fazendo sentir impactos do novo quadro 
de tensões. Vale dizer que, a essa altura, a cidade continuava crescendo e convivendo com 
novos personagens, assistindo a um claro processo de diferenciação social.

As reformas urbanas do início do século XX, lideradas por Pereira Passos, são simbólicas do 
papel do qual foi investido o Rio de Janeiro. Ao contrário dos �lhos de fazendeiros, que, nor-
malmente, cursavam Direito para ingressarem na política, Passos optou por estudar Enge-
nharia. Em Paris, onde fez parte de sua formação e trabalhou a serviço do governo imperial, 
teve a possibilidade de acompanhar as grandes transformações e o processo de embeleza-
mento da cidade. Não é improvável que tenha também acompanhado o desenvolvimento 
do campo esportivo e das competições naquela capital.

Retornando ao país, Passos, durante muitos anos, lutou para promover reformas estruturais 
no Rio de Janeiro, julgando que as iniciativas implementadas, até então, eram tímidas, 
descontínuas e super�ciais. Desencantado com a possibilidade de encaminhar seus projetos, 
se afastou, durante algum tempo, do centro dos acontecimentos políticos, até ser nomeado 
prefeito plenipotenciário do Rio de Janeiro, a convite de Rodrigues Alves.

Bilhete Postal. Aqueduto da Carioca. 
Rio de Janeiro, início do século XX. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Tornou-se um dos principais responsáveis 
pelo processo de reforma, saneamento e 
urbanização pelo qual passou a capital nos 
primeiros anos do século XX, inspirado no 
modelo francês que tinha acompanhado 
de perto. Não fora, como vimos, a primeira 
intervenção pela qual passava a cidade, 
tampouco seria a última, mas, certamente, 
foi uma das mais simbólicas, uma das que 
mais explicitamente contribuiu para a 
construção de um imaginário sobre o Rio 
de Janeiro.

Foi no decorrer do século XIX e na 
transição para o XX que se conformou 
na cidade o esporte, uma novidade 
que veio da Europa e, rapidamente, 
tornou-se apreciada pelos � uminenses, 
marcando, mesmo no decorrer do tempo, 
a construção identitária do habitante do 
Rio de Janeiro, reforçando a ideia de que 
ele era mais despojado, festeiro, amigo dos 
entretenimentos e das risadas, portador, 
en� m, de um jeito esportivo de ser.

Nos próximos capítulos, vamos apresentar 
alguns dos principais acontecimentos de 
muitas modalidades que se estabeleceram 
no Rio de Janeiro nos primórdios da 
conformação do campo esportivo.

Cristo Redentor. Corcovado, 
Rio de Janeiro, 1931. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.
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PRÁTICAS COM ANIMAIS:
TOURADAS, BRIGAS DE GALOS,
TURFE, EQUITAÇÃO

Assim como ocorreu em muitos lugares do mundo, inclusive na 

Inglaterra, local de origem do esporte moderno, no Rio de Janeiro, houve diversas práticas 

de diversão com animais, algumas mesmo anteriores à estruturação do fenômeno esportivo. 

Trata-se de uma ocorrência comum em cidades que foram crescendo e atraindo gente que 

morava no campo, nas quais, paulatinamente, se delineou uma cultura urbana, a princípio 

muito tributária de referências rurais.

Algumas dessas práticas foram eminentemente populares, integrando o cotidiano de entrete-

nimento, promovidas em mercados e ruas ou em ocasiões especiais, como festividades públi-

cas, que, no Brasil, em grande medida, durante muitos anos, tiveram alguma forma de relação 

com datas religiosas, situações em que, comumente, se misturava o sagrado e o profano.

Esse é o caso das brigas de galos, que, de tão populares, chegaram a ser chamadas ironicamente 

por Machado de Assis de “Jockey Clube dos pobres”. A sua difusão teve também relação com a 

facilidade de organizar a prática.

Em uma cidade que ainda tinha muito espaço livre, não era difícil criar o animal. Além disso, era 

simples instalar o ringue, ao redor do qual se reuniam muitos homens que se entusiasmavam 

não somente com o enfrentamento das aves, como também com as apostas realizadas, um há-

bito muito apreciado e que integraria várias alternativas de divertimento, inclusive o esporte.

Essa prática, a princípio espontânea, foi ganhando novos formatos no decorrer do tempo, 

dialogando com a própria estruturação dos entretenimentos na cidade, até mesmo com o 

fenômeno esportivo. As brigas de galos chegaram a adotar um formato empresarial: havia 

um dono de rinques que cobrava ingresso para o público e organizava a realização de apostas, 

extraindo lucro do seu funcionamento. Na verdade, notícias da modalidade chegaram a ser 

anunciadas nas seções de esporte de jornais � uminenses.

Esse novo formato das brigas de galos aumentou sua popularidade, mas, também, as críticas 

a sua pertinência em uma cidade que se modernizava e adotava, progressivamente, discursos 

civilizatórios. Para as novas sensibilidades em construção, tornavam-se inaceitáveis práticas 

em que houvesse exposição de sangue, bem como nas quais animais fossem maltratados. 

Além disso, crescera a preocupação com espaços muito tumultuados, turbulentos e populares, 

como eram os rinques de galos.

Derby-Club. 
Careta. Ed. 10, p. 26. Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1908.
Acervo Galeria Olímpica RGM.



28

Depois de décadas de con�itos, que, não poucas 
vezes, tornaram-se ocorrências policiais, as brigas 
de galos foram de�nitivamente proibidas no Rio de 
Janeiro, em 1907, na mesma ocasião em que se tor-
nou ilegal a promoção de touradas. No Brasil como 
um todo, tal proibição se deu em 1934, persistindo, 
contudo, de forma não legal o costume, em função 
de sua força no âmbito das tradições populares.

Se as brigas de galos foram, pelo menos a princípio, 
práticas eminentemente organizadas pelos popula-
res, as touradas, também chamadas de corridas de 
touros, em geral, eram espetáculos mais grandiosos, 
para os quais se requisitava investimentos maiores.

O que ocorre é que os eventos tauromáquicos ne-
cessitavam de uma instalação a ser construída (a 
arena, também conhecida como touril ou redon-
del), de contratação de pessoal técnico gabaritado 
(para atuar nas diversas especialidades, seja lidan-
do diretamente com os touros, como cavalheiros 
e bandarilheiros, seja em outras tarefas, como os 
músicos das bandas que, usualmente, tocavam), 
de confecção de vestuário adequado, de aquisição 
de animais preparados para a modalidade. Tratava-
-se de uma organização bastante complexa.

Não surpreende saber que as primeiras touradas, 
realizadas no período colonial, foram promovidas 

por ocasião de festejos o�ciais, organizados em da-

tas importantes da coroa portuguesa ou da admi-

nistração local. Essas festividades, sempre muito 

aguardadas e procuradas pela população, eram si-

tuações em que se rea�rmavam os laços hierárqui-

cos com a metrópole, em que se faziam des�lar os 

símbolos reais e se induzia a população a reconhe-

cer os dirigentes, que assumiam a responsabilida-

de, notadamente por meio de atuação da Câmara, 

de preparar tudo da melhor forma possível.

No programa dessas festividades, as touradas eram 

sempre as ocasiões mais prestigiadas. A própria 

organização das arenas era adequada aos interesses 

sociais de distinção. Os mais poderosos ocupavam as 

tribunas especiais que se construíam de forma a que 

todos pudessem vê-la. Mais ainda, além de assumir 

o papel de organização, em muitas ocasiões foram os 

responsáveis por, diretamente, lidar com os touros, em 

mais uma forma de expor seu papel de liderança.

As arenas foram montadas em vários locais da ci-

dade. Em 1641, quando se comemorou a restaura-

ção e aclamação de D. João IV, o redondel foi cons-

truído em uma região localizada entre o Morro do 

Castelo e a Lagoa do Boqueirão, posteriormente 

chamada de Campo da Ajuda.

Praça do Curro. 
Gravura aquarelada, 
Franz Frühbeck, 1818.
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Já em 1762, nos festejos realizados para comemorar o nascimento 
do Príncipe da Beira, D. José, primogênito de D. Maria I, as touradas 
foram realizadas, pela primeira vez, no Campo de São Domingos, 
futuro Campo de Santana, local onde muitas importantes corri-
das de touros foram realizadas, inclusive uma das maiores pro-
movidas no período colonial, em 1818, para celebrar tanto a acla-
mação de D. João como Rei de Portugal, Brasil e Algarves quanto 
o casamento de D. Pedro e D. Leopoldina.

Dessa arena, projetada por Grandjean de Montigny e que se 
manteve em pé até 1821, há uma bela imagem de Franz Früh-
beck, artista que chegara ao Brasil na comitiva de D. Leopol-
dina.

De fato, se as touradas já existiam desde o século XVIII, pas-
saram a ser mais comuns a partir de 1808, com a chegada da 
família real portuguesa e a transferência da sede do Império 
para o Rio de Janeiro. Cresceu o número de festejos e, com 
isso, também a promoção de corridas de touros, ainda 
mais bem organizadas e luxuosas.

Já com a independência, durante muitos anos não hou-
ve touradas na cidade. Pode-se pensar que tal ocorrên-
cia tenha relação com alguma forma de rompimento 
com tradições coloniais. Na verdade, deveu-se mesmo 
a injunções do período turbulento pelo qual passou a 
capital nos primeiros momentos do Império do Brasil. 
Além disso, ainda não havia uma estrutura de entre-
tenimento bem desenvolvida, tampouco um Estado 
disposto a investir dinheiro em festejos, como no 
momento anterior.

Foi somente em 1840 que a modalidade voltou à ci-
dade, em um formato distinto do que fora adotado 
no período colonial. Tratava-se de uma iniciativa 
empresarial, liderada por Manoel Luiz Alves de 
Carvalho, dono de um an�teatro localizado na re-
gião do Campo de São Cristóvão, na ocasião ainda 
um rossio no qual se realizavam muitos negócios 
com gado. Contava-se com o público pagante 
para a manutenção do estabelecimento.

Promoção de corridas de touros. Gazeta 
do Rio de Janeiro. Ed. 8, p. 3. Rio de Janeiro, 28 de 
janeiro de 1818. Fonte: Biblioteca Nacional.
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A essa altura, ainda que persistissem os con� itos políticos, a vida pú-
blica já era bem mais ativa. Entre os entretenimentos, destacavam-se 
as atividades circenses, espetáculos apresentados em an� teatros es-
pecialmente montados para tal. Era comum a exibição de números e 
proezas com animais. Voltava a crescer uma sensibilidade para prá-
ticas como as touradas.

A trajetória da modalidade passaria, a partir de então, por momen-
tos distintos: algumas temporadas tiveram grande sucesso, haven-
do ocasiões em que se chegou a ter mais de uma arena funcionan-
do; em outras ocasiões, o resultado não foi tão positivo, existindo 
mesmo períodos em que, por motivos diversos, a prática desapa-
receu. Algumas sessões contaram com grande público, enquanto 
outras foram um fracasso, desmotivando os proprietários.

De toda forma, muitos foram os artistas, tipos de animais, esti-
los de tourear, inovações e iniciativas distintas que podem ser 
observadas na trajetória da tauromaquia na cidade. Envolvia-se 
com a prática gente de estratos sociais distintos. Os populares 
e especialmente os ligados aos setores socioeconômicos mé-
dios, que começavam a melhor se delinear no Rio de Janeiro, 
integravam o público mais � el.

Gente das elites também marcava presença nas arenas. Che-
garam-se, inclusive, a se criar clubes tauromáquicos para que 
amadores tomassem parte em touradas, ocasiões sempre cer-
cadas de preocupações bene� centes, que foram, de fato, uma 
ocorrência constante na trajetória das corridas de touros na 
cidade.

Vale também destacar a constante presença de mulheres 
nas tribunas dos redondéis. De fato, as touradas foram um 
exemplo de como as práticas de entretenimento se tor-
naram espaços que expressavam o novo protagonismo 
feminino, mesmo com os limites típicos de seu tempo. 
De toda forma, houve, até mesmo, toureiras desa� ando 
os costumes e se apresentando nas arenas � uminenses, 
causando sempre algum rebuliço.

Pelos jornais, percebe-se o estupefato de alguns frente 
a tamanha ousadia. No decorrer do tempo, entretanto, 
as posições mais críticas foram dando lugar a posturas 
de admiração, ao menos de tolerância, um sinal de que 
as novidades sociais começavam a se consolidar na 
cidade.

Nota em jornal. O Cruzeiro. Ed. 33, p. 8. Rio de Janeiro, 2 de 
fevereiro de 1878. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Se em muitos momentos houve grande entusiasmo com as touradas, por que teriam elas se 
interrompido em outras ocasiões? Uma possível explicação são as próprias ocorrências con-
textuais. Por exemplo, um dos momentos de re� uxo se deu por ocasião da Guerra do Para-
guai, pelos motivos já citados no capítulo anterior.

Outros problemas urbanos interferiram na organização das corridas de touros, como as cons-
tantes epidemias que acometeram a capital. Isso assustava uma parte da população, a afastan-
do das atividades públicas. Como os eventos tauromáquicos dependiam dos pagantes para se 
manter, sentiam os impactos dessa redução de frequentadores.

Havia, também, problemas internos. Se a organização de touradas já era cara em qualquer 
ocasião, era mais ainda no Brasil, que não dispunha de tecnologia para tal. Por exemplo, a 
maior parte dos toureiros que na cidade se apresentou não eram brasileiros, mas estrangeiros, 
em geral, europeus, especialmente portugueses e espanhóis. Normalmente, integravam com-
panhias que viajavam por várias cidades. Qualquer perda de interesse pela prática, o que não 
era incomum em uma capital que rapidamente começava a valorizar as novidades, acabava 
por determinar a viagem da trupe para outra localidade.

Também por isso as companhias procuravam inserir, constantemente, novidades em sua 
programação. O intuito era fazer com que o público pudesse ir e voltar. Quanto mais tempo 
conseguissem manter esse interesse, mais se prolongaria a permanência do grupo, dispen-
sando a viagem que, ainda mais com as condições do momento, requisitava uma complexa 
operação.

Por isso, entre os grandes toureiros que se apresentaram no Rio de Janeiro, merece destaque 
o nome de Francisco Pontes. Ele, além de ser reconhecido como um grande artista, um dos 
maiores que desempenhou suas funções na cidade, constantemente saudado por sua perfor-
mance, foi um empresário que sabia muito bem promover seus eventos tauromáquicos. A 
propósito, Pontes também se apresentou e se tornou uma referência em muitas outras locali-
dades, como São Paulo, Porto Alegre e Salvador.

Eram múltiplas as estratégias de Pontes. As arenas que construía eram muito confortáveis, os 
eventos bem organizados. Além disso, em diversas ocasiões, os sintonizou com as grandes 
questões da cidade. Por exemplo, se engajou, em vários momentos, com os grupos antiaboli-
cionistas, oferecendo espetáculos com verbas destinadas à causa.

Nem sempre as touradas funcionaram tão adequadamente. Muitas foram, por exemplo, as 
críticas ao debilitado estado das instalações, à má qualidade das roupas, à de� ciente perfor-
mance dos toureiros e, principalmente, à inadequação dos touros: esse foi, de fato, um dos 
maiores problemas das corridas promovidas no Brasil.

O que ocorre é que não são quaisquer animais que podem, com e� ciência, participar das toura-
das. Os touros devem ser de determinadas raças e passar por processos especí� cos de criação. 
Em Portugal e Espanha, há fazendas que, há décadas, se dedicam a isso, tendo em conta atender 
o mercado tauromáquico. No Rio de Janeiro do século XIX, todavia, não havia essa alternativa.

Nota em jornal.Gazeta de Notícia. Ed. 42, p. 4. Rio de 
Janeiro, 31 de agosto de 1884. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Assim, os empresários viviam a buscar os animais adequados, nem sempre 
tendo sucesso na iniciativa. Com isso, muitos espetáculos foram frustrados 

por touros que não atendiam à busca de emoção do público, nem permi-
tiam aos toureiros um bom desempenho em suas funções. Não poucas 
vezes, esse foi um dos motivos principais que desencadearam con� itos 
que levaram à destruição de arenas.

Esses tumultos acabavam alimentando as críticas às touradas, questiona-
mentos que foram crescendo no decorrer dos anos. Em determinadas oca-

siões, foram os motivos aventados para que não se concedesse ou se cassasse 
a licença para a promoção de eventos tauromáquicos.

O fato é que se, a princípio, as corridas de touros foram generalizadamente saudadas, 
notadamente a partir de meados do século, conforme a capital, cada vez mais, aderia a ideias 

de progresso e civilidade, passaram a ser criticadas, pelos mesmos argumentos que con-
testavam as brigas de galo. Reduzia-se a tolerância com práticas com animais, espe-

cialmente aquelas nas quais havia exposição de sangue e brutalidade.

A partir de certo momento, essas críticas também se articularam com um 
certo antilusitanismo. Para alguns que, além de lutarem em prol de ideias 
civilizatórias, desejavam ver o Brasil construir uma identidade que se 
constituísse a partir da ruptura com o antigo colonizador e as touradas 
ainda causavam esse incômodo, pois lembravam o passado colonial.

Não surpreende, aliás, que tenha se alterado o “guarda-chuva” que acolhia as 
touradas. Tendo em conta somente seu momento empresarial, inicialmente, 

assim como os circos, eram anunciadas como diversões teatrais, em um mo-
mento em que o teatro era considerado um entretenimento como outro qualquer. 

Posteriormente, conforme a atividade dramatúrgica foi se apresentando como mais 
“civilizada e séria”, as corridas de touros passaram a ser consideradas como esporte.

Na mesma medida em que a prática esportiva foi também se “civilizando”, o que signi� cou a per-
da do caráter de jogo de apostas e maior relação com a ideia de saúde e higiene, as touradas foram 
� cando sem abrigo, cada vez mais expostas às críticas crescentes. Os próprios agentes e defensores 
do campo tauromáquico foram mudando seus discursos. Muitos chegaram a tentar envolver as 
corridas de touros no processo de “regeneração social”, as apresentando como adequadas para de-
senvolver o físico e o caráter dos envolvidos.

De toda forma, curiosamente, o auge da popularidade das corridas de touros se deu no período re-
publicano, quando, em função dos enfáticos discursos de modernização do país, se esperava que a 
prática de� nitivamente se extinguisse. O que houve é que a melhor estruturação de um mercado de 
entretenimentos, em uma cidade que, cada vez mais, vivenciava uma valorização das experiências 
públicas, acabou por potencializar as corridas de touros, no mesmo bojo de outras diversões.

Ainda assim, de maneira um tanto peremptória, já que não houve nenhum novo grande fato além 
das críticas usuais, da mesma forma que as brigas de galos, as touradas foram proibidas, em 1907.

Praça de Touros do Sacco de S. 
Francisco. Nitheroy. Careta. Ed. 594, p. 
14. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1919. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Planta da cidade do Rio 
de Janeiro obedecendo 
à divisão da cidade em 
distritos municipais.
Organizada e desenhada por 
Francisco Jaguaribe Gomes 
de Mattos, 1910.

ALGUNS LOCAIS (APROXIMADOS)  
DE ARENAS DE TOURADAS

Em vermelho – Rua Marquês de Abrantes 

Em azul escuro – Atual Rua Senador Vergueiro

Em roxo – Rua Ipiranga

Em laranja – antigo Campo da Ajuda

Em rosa – Campo de Santana

Em verde – Rua do Lavradio

Em marrom – antiga Rua Visconde de Itaúna

Em azul claro – Rua Boulevard

Em amarelo – Quinta da Boavista

Estrela vermelha – Pão de Açúcar

Estrela azul – Passeio Público

Estrela verde – Praça Tiradentes

Estrela roxa – Cais Pharoux
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Isso signi� cou o � m de práticas de diversão com o uso de 

animais? Certamente não, pois continuou sendo valorizado um 

dos primeiros esportes a se instituir no Brasil e em muitos outros 

países: o turfe.

Antes das corridas de cavalos, havia uma prática com esses ani-

mais que já era bem conhecida na cidade, ainda que mais forte no 

interior do que na capital: as cavalhadas, um folguedo de origens 

medievais, torneios e disputas teatralizadas com regras e dinâmi-

cas distintas.

Na verdade, deve-se ter em conta a importância do cavalo para 

a sociedade do século XIX. Ele tinha uma importância econômica notável, especialmente 

como meio de transporte de cargas e pessoas. Além disso, havia mecanismos de status e dis-

tinção ao seu redor. Esse animal, assim, era um personagem cotidiano e valorizado.

Não surpreende que o turfe tenha sido, no Rio de Janeiro, o primeiro esporte moderno a se or-

ganizar. Em uma sociedade em transição, essa modalidade não signi� cava uma ruptura com 

os costumes, não só pela presença do cavalo, como também porque não requisitava grandes 

mudanças nas vestimentas e posturas. Ao contrário, a estrutura de arena dos hipódromos servia 

para que os habitantes da cidade se identi� cassem entre si, os membros do mesmo estrato so-

cial, e identi� cassem os outros. Podendo a população, claramente, visualizar as elites, os deten-

tores do poder a des� lar com suas roupas caras e comportamentos, supostamente, re� nados.

Nota em jornal. Império do Brasil: 
Diario Fluminense. Ed. 6, p. 106. Rio 
de Janeiro, 2 de agosto de 1825. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Residência do Marquês de Abrantes. Anteriormente, em modelo colonial, 
a residência de Carlota Joaquina. Hoje corresponde, aproximadamente, à 
esquina de rua Marquês de Abrantes com a Praia de Botafogo. Óleo sobre 
tela sem data e sem autor. Fonte: www.� ickr.com/photos/andre_so_rio/
with/133869022/.
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No Rio de Janeiro, as primeiras corridas de cavalos foram realizadas na década de 1810, sempre 

na Praia de Botafogo, mas destaque mesmo merecem as sessões organizadas em meados de 

1825, notadamente um dos eventos promovidos para homenagear Charles Stuart, o embaixador 

britânico responsável por negociar o reconhecimento de Portugal à independência brasileira.

Esses páreos tiveram como organizador George Eyre, na ocasião, contra-almirante e coman-

dante–chefe da marinha britânica na América do Sul. Sua casa na Praia de Botafogo, onde 

foram realizadas as provas, acolheu as muitas autoridades e personalidades importantes 

presentes, entre as quais muitos brasileiros, como o Imperador D. Pedro I, e membros da 

colônia de ingleses.

O evento teve grande repercussão na cidade, contando com grande público e merecendo 

muitos comentários na imprensa. Vale destacar que já nessas primeiras ocasiões se construíram 

algumas representações que cercaram a modalidade em sua trajetória: a sua valorização por 

ser praticada nos países europeus desenvolvidos; sua possível contribuição para o avanço dos 

costumes; e sua potencialidade para o aperfeiçoamento da raça dos cavalos nacionais.

Há um termo utilizado para de� nir a modalidade que será o mesmo que vai marcar a trajetória 

não somente do turfe, como de outros esportes: Utile Dulce. Sem deixar de ser um divertimen-

to, a prática era compreendida como um contributo para as necessidades da nação, tanto as 

ligadas à economia quanto às relacionadas à formação societária.

35

Nota em jornal.Gazeta do Rio de 
Janeiro. Ed. 42, p. 4. Rio de Janeiro, 25 de 
maio de 1818. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Entrada da barra do Rio de Janeiro 
vista da praia vermelha, 1825-1826. 
Charles Landseer, gra�te, aquarela e 
guache sobre papel. Highcliºe Album. 
Acervo Instituto Moreira Sales.

Outras corridas de cavalos seguiram sendo organizadas na primeira metade do século XIX. 

Dois passos importantes na conformação da modalidade se deram em 1847, quando no Jornal 

do Comércio se publicou uma carta em que um grupo comunicava o desejo de organizar uma 

agremiação dedicada ao turfe e, em 1849, quando �nalmente se criou o Clube das Corridas, 

o pioneiro dedicado à modalidade e, provavelmente, a primeira sociedade esportiva do país.

Integraram a diretoria desse clube importantes personagens da política e da economia nacio-

nal. Seu primeiro presidente foi João Pereira Darrigue de Faro, o Barão do Rio Bonito, comer-

ciante e cafeicultor de Valença, futuro presidente da província do Rio de Janeiro.

Para realizar os eventos, decidiu-se por construir um hipódromo na região do Engenho Novo 

e Ben�ca, atual São Francisco Xavier. O Prado Fluminense, um dos espaços míticos do turfe 

brasileiro, foi inaugurado em 1.º de novembro de 1850, quando foi realizada a primeira e única 

corrida promovida pelo Clube das Corridas.

A inexperiência na organização das competições, conjugada com o fato de que a cidade ainda 

não estava acostumada com a promoção de corridas de cavalos no modelo proposto, ajuda 

a entender o fato de a iniciativa ter ido à frente. Um exemplo curioso do que ocorreu foi que 

alguns leitores escreveram aos jornais, de forma irônica, reclamando que não conseguiam en-

tender o anúncio do evento, em função do excesso de termos técnicos em inglês.
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Foi nessa época que se fez mais presente um dos impor-
tantes personagens dos primeiros momentos do turfe � u-
minense, João Guilherme Suckow, prussiano que viera ao 
Brasil como membro de tropas a serviço do Império, mas 
que logo se envolveu com negócios de criação de cavalos 
e de transportes públicos (fazendo uso desses animais).

Para Suckow, as corridas eram uma forma de fazer novos in-
vestimentos relacionados aos seus outros empreendimentos, 
mas também uma estratégia para lograr maior notabilidade 
pública, para se tornar mais reconhecido na cidade, o que, de 
fato, ocorreu graças a sua organização e seus esforços.

O prussiano arrendou o Prado Fluminense, promoveu 
uma série de benefícios e o reinaugurou em 1851. Graças 
as suas ações, o turfe assistiu um primeiro momento de 
popularidade, delineando-se, inclusive, uma série de pe-
culiaridades que vai marcar a modalidade.

Já se destaca, por exemplo, a grande presença de mulheres 
no hipódromo, progressivamente reconhecidas como par-
te importante do espetáculo. As apostas começaram a se 
tornar mais comuns, um atrativo nos eventos. Além disso, 

um mercado ao redor da prática começou a se delinear. Da 
mesma forma, nesse momento, já houve um debate sobre a 
conveniência de ter apenas jóqueis nas provas, isso é, con-
dutores que eram contratados e/ou recebiam para correr, ou 
somente gentlemen-riders, amadores que, em geral, eram 
até mesmo donos dos cavalos utilizados.

Esse debate � cou explícito na criação de um novo clube 
de turfe, em 1854, o Jockey Clube Fluminense. A ideia era 
fundar uma agremiação totalmente dedicada a páreos de 
amadores, sem premiações em dinheiro. Esperava-se, com 
isso, atingir dois objetivos: estabelecer novos mecanismos 
de status e distinção e reduzir os custos dos eventos. O 
próprio Suckow aderiu à iniciativa, vendo nela uma alter-
nativa de manter viva a chama das corridas de cavalos.

37

Nota em jornal.
Correio Mercantil, p. 3. Rio de Janeiro, 18 de 

outubro de 1850. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Major Guilherme Suckow. Fundador do Jockey Clube. 
A Vida Fluminense. Ed. 57, p. 7. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 
1869. Fonte: Biblioteca Nacional.

O que ocorre é que, a despeito do sucesso de suas iniciativas, 

não era fácil gerenciar os custos. Era trabalhoso e caro man-

ter o hipódromo em boas condições, estabelecer premiações 

para os vencedores, publicar anúncios nos jornais. O que era 

arrecadado com as inscrições dos cavalos e com entradas não 

cobria o investimento necessário. Em mais de uma ocasião, 

Suckow se declarou cansado de tentar manter ativo o turfe.

A experiência do Jockey Clube Fluminense não logrou êxito. 

Há uma equação que deve ser respeitada para que o fenô-

meno esportivo possa se consolidar. Ele deve ter sim meca-

nismos de distinção, de forma a atrair as elites, mas também 

precisa ter um caráter de massa, ser atraente para o grande 

público. Esse, por sua vez, comparecia conforme encontrava 

provas organizadas e emocionantes.

Assim como ocorrera com as touradas, nem sempre os animais 

nacionais eram adequados. Em muitas ocasiões, fez-se uso de 

cavalos importados. Todavia, tanto não havia muitos recursos 

para que todos os páreos fossem realizados com bucéfalos es-

trangeiros quanto havia o anunciado e sempre reiterado com-

promisso de contribuir com o desenvolvimento da raça equina 

brasileira. A esse aspecto se associava, ainda, a inabilidade de 

alguns condutores. Os gentlemen-riders, em geral, tinham per-

formance mais de� ciente do que os jóqueis.

Para piorar a situação de Suckow, houve um incêndio no Prado 

Fluminense. Assim, a despeito do sucesso inicial, ainda tarda-

ria algum tempo para o turfe se consolidar no Rio de Janeiro. 

Nos anos � nais da década de 1850 e iniciais de 1860, somente 

houve provas isoladas disputadas, bem como uma breve ex-

periência clubística estruturada em Petrópolis, na época uma 

importante cidade, por gozar da preferência da família impe-

rial: o Jockey Clube Petropolitano.
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Jockey Club. Medalha em cobre.
1.ª Exposição de produtos de Animais 
Nacionais, 18 de dezembro de 1892. 
Acervo Galeria Olímpica RGM. 

Charge ironizando a 
di� culdade de transporte 
até o Prado Fluminense. Vida 
Fluminense, 1869. Angelo Agostini. 
Fonte: Biblioteca Nacional.

Somente em 1868 é que foi criado o primeiro clube melhor estruturado do turfe � u-

minense e nacional, o Jockey Clube. Uma vez mais, estiveram envolvidos na fundação 

personagens importantes da economia e da política nacional, reunidos na antiga sede 

do Museu Nacional, prédio onde hoje se encontra o Arquivo Nacional, na sala da Socie-

dade Auxiliadora da Indústria Nacional. Resolveu-se que as atividades seriam promovi-

das no antigo Prado Fluminense, que seria reformado e reformulado.

O Jockey Clube conseguiu que o turfe fosse reconhecido pelas elites, pelo seu ar aristocrá-

tico, bem como pela população, cada vez mais ávida por diversão, notadamente nos anos 

1870, período que marca o início de uma grande popularidade da modalidade, um de seus 

momentos áureos.

O maior comparecimento do público foi um dos responsáveis por equacionar � nanceira-

mente os eventos de turfe, junto com a concessão de maior apoio por parte de órgãos go-

vernamentais, tanto por contatos pessoais quanto por uma compreensão de que o espor-

te seria útil simbolicamente para um país que, progressivamente, se pretendia moderno.

O Jockey Clube foi pioneiro na centralização das apostas, com a criação, em 1872, das pri-

meiras casas que vendiam os “poules”, bilhetes adquiridos pelos apostadores. Isso modi� -

cou bastante a dinâmica das corridas de cavalos. O frenesi se tornou ainda maior, aumen-

tava a emoção e o entusiasmo ao redor das provas, embaladas pelo sonho de que, alguns, 

poderiam enriquecer.

Cada vez mais, se apostava e o clube daí extraia lucros, o que tornou possível, até mes-

mo, pagar as dívidas com a aquisição do Prado Fluminense. Logo, para acolher o núme-

ro de interessados, se ampliou o hipódromo, além de se construir uma nova sede social 

no centro da cidade.

Com o decorrer do tempo, o Rio de Janeiro passou a respirar turfe. Suas notícias eram, 

constantemente, veiculadas nos jornais, acompanhadas por um número crescente de 

interessados nos mais distintos detalhes da modalidade. Pelas ruas, era tema frequente. 

Os mais importantes cronistas não deixaram de perceber essa nova presença social. A 

literatura e as artes plásticas registraram esse novo interesse. Fortaleceu-se um merca-

do ao seu redor. A prática in� uenciou nas formas de vestir, de se comportar e até mes-

mo no linguajar. Até o sistema de transporte público se adaptou para atender o público.
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Vale citar que os hipódromos, em geral, eram divididos em 
quatro seções. Em uma delas se acomodavam os convidados 
especiais, entre os quais a família imperial, costumeira frequen-
tadora dos eventos turfísticos. Outra parte, ao lado da anterior, 
era dedicada aos sócios. Uma terceira, com boa visão e certo 
conforto, destinava-se à imprensa. Por � m, havia o espaço para 
o grande público.

Durante mais de uma década, o Jockey Clube reinou sozinho na 
sociedade � uminense. Em 1884, surgiu uma nova iniciativa. No 
bairro criado pelo Barão de Drummond, inspirado em modelos 
parisienses, foi criado o Clube de Corridas de Vila Isabel, reto-
mando a ideia de somente promover corridas com a participa-
ção de amadores.

Tratava-se de uma iniciativa ligada a um empreendimento imo-
biliário, tocada por capitalistas interessados nas reformas urba-
nas. A pista foi instalada em um terreno defronte ao que, no fu-
turo, seria o primeiro jardim zoológico da cidade, hoje Parque 
do Recanto dos Trovadores. Depois de realizar somente uma 
atividade, em função de con� itos internos, o clube se dissol-
veu, tendo alguns sócios fundado o Derby Fluminense, que 
tampouco foi adiante.

Essas agremiações não abalaram o prestígio do Jockey 
Clube. Isso só começou a mudar quando foi fundada, 
em 1885, outra grande sociedade do turfe � uminense, 
o Derby-Clube. Na verdade, o clube pioneiro já vinha 
passando por di� culdades, em função de uma série 
de crises econômicas. Além de tudo, devido à nova 
iniciativa, veria seu público dividido.

Nota em jornal. Gazeta de Noticias. Ed. 111, p. 4. Rio de Janeiro, 
19 de abril de 1884. Fonte: Biblioteca Nacional.

Medalha em prata Grande Prémio Rio 
de Janeiro Derby-Club. Sob a Presidência 
do Doutor Paulo de Frontin, 1891. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.

Programa de Corrida Derby-Club. Gazeta de 
Notícias. Ed. 195, p. 8. Rio de Janeiro, 14 de julho de 
1889. Fonte: Biblioteca Nacional.

Gazeta de 
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O Derby-Clube, desde o início buscou marcar a dife-
rença, atendendo melhor a uma elite de per� l dife-
renciado (intelectuais, engenheiros, médicos, novos 
ricos, empresários, representantes dos setores urba-
nos que começavam a ganhar força política), dando,  
inclusive, mais atenção aos proprietários de cavalos, 
na mesma medida em que procurou atrair ainda 
mais público, tornando mais acessíveis as entradas e 
as possibilidades de apostar, com a oferta de poules 
mais baratas. Um de seus líderes, o engenheiro Paulo 
de Frontin, foi um dos próceres dos movimentos de 
modernização da sociedade � uminense.

Essa agremiação pode ser considerada como uma 
transição entre o primeiro modelo de clube esporti-
vo, bem exempli� cado pelo Jockey Clube, e aquele 
que seria representado pelas sociedades de remo do 
� nal do século XIX, nas quais as apostas seriam com-
batidas e a relação do esporte com a atividade física 
seria enfatizada.

De alguma forma, o Derby-Clube é herdeiro das expe-
riências e dos fracassos dos citados Clubes de Corridas 
de Vila Isabel e Derby Fluminense; esse último, aliás, 
fora presidido por Paulo de Frontin. Seu hipódromo foi 
construído em terras adquiridas da Condessa de Itama-
raty no Maracanã (exatamente onde hoje se encontra 
construído o Estádio Mário Filho). Desde o início, mos-
trou-se muito organizado, confortável, incorporando as 
“modernidades” tecnológicas e estilísticas.

Medalha em bronze Dr. Paulo 
de Frontin. 7 de agosto de 1910. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Corridas do Jockey Club no Prado Fluminense. 
A Vida Fluminense. Ed. 83, p. 4. Rio de Janeiro, 31 de 
julho de 1869. Fonte: Biblioteca Nacional. 

Medalha em bronze. 
Inauguração do Prado Itamarati, 
em 2 de agosto de 1885, e 
comemoração do 40.º aniversário 
de 2 agosto de 1925, Rio de Janeiro. 
Acervo Galeria Olímpica RGM. 
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Muito rapidamente, o Derby passou a atrair mais público, inclusive porque era 
de mais fácil acesso do que o Jockey, abalando o prestígio do outro clube mais 
tradicional. Os clubes chegaram a romper relações, supostamente por polêmi-
cas no que se refere ao calendário e regulamentos, mas, na verdade, uma expres-
são das tensões que se estabeleciam entre diferentes estratos das elites.

A diretoria do Derby chegou a apoiar a fundação de outros clubes. Um de 
seus argumentos era contribuir para a consolidação do turfe nacional. Para 
além disso, desejava conformar novos sentidos para o esporte, na mesma 
medida em que fortalecia outros grupos de poder na sociedade � uminense.

Em 1890, foram fundadas duas outras agremiações, de per� l muito parecido, 
claramente destinadas a distribuir lucros para um grupo de acionistas que ne-
las investiram. Uma delas foi o Turf Clube, cujo hipódromo foi instalado nas 
proximidades do atual Morro da Mangueira (na ocasião Morro do Telégrafo), 
aproximadamente onde hoje se encontra a Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Já o Hipódromo Nacional foi instalado na Chácara da Cruz, no bairro 
da Tijuca (na altura da atual Praça Afonso Pena, que, aliás, chegou a se chamar 
Praça do Hipódromo Nacional).

Dr. Paulo de Frontin. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Jockey Clube. Clássico Europa. Grande Prêmio, 
década de 1900. Acervo Galeria Olímpica RGM.

Medalha em cobre de inauguração 
do Turf Club. 21 de dezembro de 1890. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.



44

Ambos, em meados da década de 1890, em função da perda de popularidade, deixaram de 

promover corridas de cavalos, não sem ter logrado um período de relativo sucesso. Na ver-

dade, nos seus últimos anos, houve nesses hipódromos muitos “tribofes”. Mas, onde houve 

mesmo tais incidentes foi no Prado Guarani.

Tribofes eram os tumultos, con�itos, confusões ocasionados por problemas diversos nos re-

sultados das corridas, algo que acabava se exponenciando em função das apostas. Por vezes, 

eram reações desencadeadas por algum erro ocasional, o que não era incomum, pois não ha-

via, como hoje, recursos para os árbitros julgarem com maior precisão (árbitros que, aliás, em 

geral, eram voluntários). Em outras ocasiões, tratava-se mesmo de falcatruas. Quando o públi-

co discordava, descobria ou descon�ava de algum problema, reagia com indignação.

O Prado Guarani foi um dos mais curiosos espaços de turfe do Rio de Janeiro. Se as corridas 

de cavalos eram normalmente conduzidas por membros das elites econômicas, esse hipódro-

mo, localizado entre o bairro da Saúde e de São Cristóvão (que, progressivamente, foi habitado 

por pequenos comerciantes e empregados do comércio), acolheu clubes de curta duração di-

rigidos por setores médios da cidade: o Vila Guarani, o Sport Clube, o Hipódromo Fluminense 

e o Sport Fluminense.

Arquibancadas depois do con�ito 
ocorrido. Careta. Ed. 213, p. 29. Rio 
de Janeiro, 29 de junho de 1912. Fonte: 
Biblioteca Nacional
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Até mesmo a origem do Prado Guarani é distinta, se encontran-
do em um clube que organizava corridas a pé e de botes, além de 
oferecer a prática da patinação (o Boat Clube). A partir de 1884, as 
agremiações de turfe por lá se instalaram, promovendo eventos 
sempre com uma programação muito variada, nunca contando 
com os melhores cavalos, comumente aproveitando as datas em 
que não havia atividades nas outras sociedades. As instalações 
eram também mais modestas, com arquibancadas pouco con-
fortáveis e sem cobertura. Ainda assim, até porque as entradas e 
apostas eram mais acessíveis, não faltava público disposto a parti-
cipar e protestar, se necessário fosse.

Menos em função do número de tribofes, que, a�nal,  também 
ocorriam em outros hipódromos, e mais devido a preconceitos 
com seu caráter popular, o Prado Guarani foi apelidado de Maxi-
xe, nome de uma dança popular que vivia sendo proibida e per-
seguida por seu aspecto extremamente sensual para a época. Os 
clubes lá instalados sofreram, de fato, várias formas de persegui-
ção por parte das outras agremiações, menos porque dividiam 
com elas o público, mais porque procuravam garantir a ideia de 
que o turfe deveria ser controlado pelas elites.

Uma das iniciativas que os clubes entabularam para tentar con-
trolar a modalidade e diminuir os con�itos entre si foi a confec-
ção de um código de corridas. Esses rigorosos regulamentos 
procuravam contemplar todos os aspectos dos páreos: o corpo 
de árbitros (juízes de chegada, de distância, de partida, de raia, 
de encilhamento e até de arquibancada), as formas de competi-
ção, a vestimenta obrigatória para os jóqueis, as modalidades de 
apostas, entre outras dimensões.

As agremiações se preocuparam, também, em criar “study-
-books”, catálogos classi�catórios dos cavalos. Esse material ser-
via tanto para melhor controlar as corridas quanto para facilitar 
os negócios, iniciativa relacionada à já citada preocupação com 
a melhoria da raça equina nacional.

Essas ações nem sempre avançaram como o esperado, 
especialmente pelas tensões entre o Jockey e o Derby. Mesmo 
a tentativa de criar uma espécie de federação, o Conselho 
Superior de Corridas (em 1891), acabou por fracassar, em função 
das rivalidades.

Nota em jornal. Gazeta de Noticias. 
Ed. 110, p. 4. Rio de Janeiro, 20 de abril de 
1889. Fonte: Biblioteca Nacional
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O principal problema da modalidade foram mesmo as 
apostas. Se elas foram importantes para garantir a viabi-
lidade � nanceira do espetáculo, até mesmo por funcio-
narem como atrativos de público, acabaram também ge-
rando tensões, em função dos tumultos ocasionados por 
contestações dos resultados, os já citados tribofes. Como 
foram se tornando, cada vez mais, intensos e costumei-
ros, isso virou um caso de polícia e poucas não foram as 
iniciativas de tentar controlar essas ocorrências.

Houve ações governamentais, no sentido de proibir ou,  
ao menos, regulamentar o ato de apostar, todas sempre 
seguidas de grande polêmica e debate público. O que 
ocorre é que havia um mercado constituído ao redor 
das poules, que ia desde a venda de guias “cientí� cos” 
(como o na época famoso “Guia do Sportman”), que 
ajudavam os apostadores a decidirem quais escolhas 
deveriam ser feitas, até a atuação polêmica dos 
bookmakers, casas lotéricas que, por fora da estrutura 
dos clubes, captavam apostas e distribuíam os prêmios 
pelos vencedores.

Conforme crescia a disposição do público para apostar, 
essas casas começaram a aumentar seus lucros. Cada 
vez mais bookmakers abriam suas portas. Localizadas 
nas regiões mais valorizadas da cidade, logo passaram 
a captar apostas de outros esportes (ciclismo, jogos de 
pelotas, corridas a pé), diversões ou de novas loterias, 

como o jogo do bicho. Na verdade, em um momento marcado por grande movimentação 
� nanceira, cresceram muito os jogos de azar, fermento que alimentou o negócio.

Os clubes, interessados em centralizar as apostas, e parte da imprensa, envolvida com o movi-
mento de modernização, combatiam os bookmakers. Todavia, essa era uma tarefa difícil, pois os 
proprietários eram bem relacionados, as casas contavam com o fervor do público (mesmo que 
muitos tenham sido enganados por falcatruas), bem como porque se identi� cava certa incoe-
rência na perseguição, à medida em que o caráter de jogo seguia norteando os eventos turfísti-
cos. As agremiações, simultaneamente, de fato, procuraram modernizar suas casas de apostas.

Na década � nal do século XIX, cresceram muito as críticas aos jogos de apostas e de azar, pro-
cesso que atingiu diretamente todos os esportes e foi capitaneado pelas lideranças do remo. 
Outras modalidades, como o ciclismo, o jogo de pelotas, além do próprio esporte náutico, co-
meçaram a se preocupar com o tema. Os dirigentes dessas agremiações, inclusive do turfe, 
passaram a adotar o discurso de que as práticas traziam benefícios para a higiene, para a saúde 
e, em última instância, para a nação como um todo.

Nota em jornal. O Paiz. Ed. 
1787, p. 6. Rio de Janeiro, 24 de 
agosto de 1889. Fonte: Biblioteca 
Nacional.
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O que ocorre é que para as agremiações de corridas 
de cavalos as apostas eram muito importantes, ainda 
mais que, nos anos � nais do século XIX, uma nova 
crise � nanceira se abateu sobre a prática. Ela passou a 
ter que conviver com as constantes acusações de que 
não se tratava de um esporte, mas sim de um jogo, 
algo incompatível com um novo cenário que adotava,  
de� nitivamente, os discursos de modernização.

Em 1899, o Jockey Clube quase fechou as suas portas, 
sendo obrigado a vender parte de seu patrimônio e con-
tar com uma pronunciada ajuda de órgãos governamen-
tais. A partir daí, começou a se reestruturar, depois de 
passar, não sem di� culdade, por uma série de mudanças 
em seu interior, vislumbrando se adequar ao novo ima-
ginário da sociedade brasileira, na transição dos séculos 
XIX e XX.

Na década de 1920, suas atividades foram transferidas 
para o atual Hipódromo da Gávea, construído a partir de 
uma negociação feita com os poderes públicos. Em 1932, 
ocorreu algo que antes parecia improvável, se uniram o 
Jockey Clube e o Derby-Clube, originando o atual Jockey 
Clube Brasileiro. No ano seguinte, foi disputada a primei-
ra edição do Grande Prêmio do Brasil, até os dias de hoje 
uma das mais importantes provas do turfe nacional, ain-
da que já não com o mesmo glamour que tivera durante 
décadas.

Medalha comemorativa em bronze. 
Homenagem do Derby-Club – Grande 
Premio Rei Alberto I – 100.000 Francos. 
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1920. 
Acervo Galeria Olímpica RGM. 

Medalha comemorativa em prata. 
Derby-Club Grande Premio Centenário 
da Independência do Brasil. Rio de 
Janeiro, 3 de setembro de 1922. Acervo 
Galeria Olímpica RGM. 

Pavilhão central do Jockey 
Clube. Careta. Ed. 121, p. 5. Rio de 
Janeiro, 24 de setembro de 1910. 
Fonte: Biblioteca Nacional.
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ALGUNS LOCAIS (APROXIMADOS)
DE HIPÓDROMOS DA CIDADE

Em vermelho – Jockey Club

Em azul escuro – Derby-Club

Em roxo – Turf Club

Em laranja – Club de Corridas de Vila Isabel

Em verde – Hipódromo Nacional

Em marrom – Prado Guarani

Estrela vermelha – Quinta da Boa Vista

Estrela verde – Campo de Santana

Corridas de Joquey Club. Careta. Ed. 28, p. 24. 
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1908. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.

Planta da cidade do Rio 
de Janeiro obedecendo 
à divisão da cidade em 
distritos municipais.
Organizada e desenhada por 
Francisco Jaguaribe Gomes 
de Mattos. 1910.
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Anúncio do Clube de equitação. O 
Programma Avisador. Ed. 700. p. 3. Rio de Janeiro. 
11 de julho de 1886. Fonte: Biblioteca Nacional.

Não podemos encerrar esse capítulo sem citar outra modalida-
de com animais, também com cavalos, que começou a se estru-
turar no Rio de Janeiro do século XIX, a equitação. Essa prática, a 
princípio, se apresentou mais como uma estratégia educacional 
valorizada por alguns setores das elites e como uma técnica es-
timulada e ensinada em escolas militares, crescentemente pre-
sente nessas instituições, em função do aperfeiçoamento das 
Forças Armadas brasileiras.

Como um esporte, para além de algumas provas inseridas em 
eventos turfísticos, em um momento em que os clubes de corri-
das começaram a testar inovações para atrair um público maior 
(entre as quais a realização de páreos noturnos, de carros roma-
nos e de tendo mulheres como jóqueis), algumas iniciativas me-
recem registro.

Em 1866, Luiz Jacome de Abreu e Souza, um dos pioneiros do 
ensino da equitação no país, protagonista de várias iniciativas 
ligadas aos esportes hípicos, introdutor da modalidade no Exér-
cito, depois de uma competição organizada no Campo de São 
Cristóvão, criou uma agremiação dedicada ao Steeple-Chase 
(corrida de cavalos com obstáculo), o Clube Jacome, iniciativa 
que não teve vida longa.
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Já o Clube de Equitação Luso-Brasileiro foi fundado 
em 1885, na Rua do Riachuelo. Era um empreendi-
mento privado que também oferecia aulas de ginás-
tica. Ministrava as classes de hipismo o mesmo Luiz 
Jacome de Abreu e Souza.

Outra agremiação semelhante foi fundada em 1899, 
o Steeple-Chase Rural Clube, uma iniciativa de al-
guns moradores do bairro da Penha, liderados pelo 
vigário Ricardo Silva e pelo médico Álvaro Caminha. 
A ideia era organizar uma sociedade “rural”, afastada 
do centro, com instalações confortáveis.

Mesmo contando com o apoio da imprensa (que 
celebrava mais um indício de “modernização” da so-
ciedade �uminense) e das empresas de transportes 
(que prometiam disponibilizar conduções para que 
fosse possível o público chegar no, à época, local 
distante), como a organização dos eventos deixava 

muito a desejar, as atividades passaram a contar 
com um cada vez menor número de interessados e 
a agremiação encerrou suas atividades em 1890.

Ainda tardaria alguns anos para que a equitação se 
consolidasse como uma modernidade esportiva. 
No início do século XX, Jacome continuou tentando 
difundir a prática, com algumas competições sendo 
realizadas no Campo de São Cristóvão, no mesmo 
bairro que, em 1911, fundou-se o Clube Esportivo de 
Equitação.

Em 1938, essa agremiação se uniu com o Centro Hí-
pico Brasileiro, localizado na Praia Vermelha, dando 
origem à Sociedade Hípica Brasileira, que se instalou 
em um terreno na Lagoa, próximo ao novo hipódro-
mo do Jockey Club Brasileiro. De toda forma, até mes-
mo por sua dinâmica, a equitação nunca chegou a ser 
uma modalidade muito popular na cidade.

Sócios do Club Sportivo de Equitação. Museu da Imagem e do Som, 
Rio de Janeiro, 1910. Fonte: The collection of The Football Museum.

No concurso hyppico. Careta. Ed. 171, p. 27. Rio de Janeiro, 9 de setembro 
de 1911. Fonte: Biblioteca Nacional.

Concurso 
de hipismo. 
Vencedores da 
prova. Rio de 
Janeiro, 18 de maio 
de 1919. Acervo 
Galeria Olímpica 
RGM.
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PRÁTICAS NA ÁGUA: 
REMO, IATISMO, NATAÇÃO, 
POLO AQUÁTICO

Assim como o turfe, o remo foi um dos esportes pioneiros em vários 
países. No Rio de Janeiro, ocorreu o mesmo, a modalidade se conformou pari passu com as 
corridas de cavalos, ainda que tenha encontrado, a princípio, mais resistências.

O que ocorre é que a prática do remo necessitava do desenvolvimento de novos costumes, 
especialmente o hábito de ocupar as praias, que, durante muitos anos, foram frequentadas 
apenas por trabalhadores ou estrangeiros sintonizados com as mudanças que estavam em 
curso no continente europeu.

Isso signi�cava uma maior exposição corporal. Ao contrário do turfe, cujos eventos ocorriam 
em espaços fechados, nos quais o público poderia des�lar suas belas vestimentas, as regatas 
no litoral exigiam um novo conjunto de sensibilidades e comportamentos a serem delineados.

Além disso, até mesmo por sua dinâmica, na qual �ca mais clara a presença da atividade física, 
ao redor do remo logo se estabeleceram relações com a higiene e com a saúde. Nos dias de hoje, 
isso pode parecer óbvio, mas, naquele século XIX, tratou-se de uma construção paulatina.

A princípio, o esporte era visto como um jogo. No turfe, inclusive, quem fazia a atividade em si 
não eram membros das elites, ainda que houvesse os gentlemen-riders. Em geral, contratava-se 
alguém, normalmente das camadas populares, para atuar como jóquei. Nas regatas, a ideia de 
amadorismo sempre foi forte. Quem praticava o remo eram jovens de outro setor das elites, já 
sintonizados com as novidades da modernidade, dispostos a exaltar seu espírito empreende-
dor, expressão de sua disposição de participar dos novos rumos que se estruturavam na cidade.

Assim, se pode dizer que se o turfe estabeleceu os pioneiros parâmetros da dinâmica esportiva 
(a fundação de clubes, a organização de competições na forma de páreos, a estruturação de 
espaços para a prática, a programação dos eventos), o remo os modi�cou, os ajustando a novos 
princípios que começavam a circular mais intensamente pelas cidades, ligados a noções de 
civilidade e progresso.

O remo, na verdade, também contribuiu para implementar o conjunto de mudanças em 
curso. Ajudou a instituir novas imagens na cidade, posturas menos rígidas, a adoção de 
vestimentas mais leves, uma maior exibição corporal, a exposição de músculos mais 
pronunciados, logo considerados como sinal de saúde e disposição. Era mais uma das práticas 
típicas de uma sociedade que, progressivamente, valorizava a vida pública, especialmente os 
entretenimentos coletivos, ainda que com locais separados para os distintos estratos sociais.

Capa de programa de Regatas do Campeonato de 1902, com 
clubes participantes e alguns dos primeiros “patrocinadores” 
do esporte nacional. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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No Rio de Janeiro, como em outros lugares, antecedeu a conformação do remo o 

desenvolvimento do hábito dos banhos. Em meados do século XIX, com o aumento das 

preocupações com as questões de saúde e higiene, relacionadas à reestruturação do espaço 

urbano, uma necessidade que se impôs à capital de um país que começava a se consolidar 

como ente independente foi o costume de se banhar que passou a ser indicado por médicos.

Até mesmo por ser precária a distribuição da água, o litoral passou a ser sugerido como 

local a ser frequentado, desde que seguindo normas muito rígidas. Os banhos de mar eram 

realizados muito cedo, com vestimentas muito rigorosas, evitando-se, ao máximo, que 

homens e mulheres compartilhassem o mesmo espaço. As preocupações com o pudor eram 

determinantes.

Tanto assim o era que, já na década de 1810, foram instaladas na região do Cais Pharoux (atual 

Praça XV, centro da cidade) as barcas de banho, opções para quem desejava desfrutar do 

oceano sem se expor publicamente. Eram embarcações ancoradas que possuíam camarotes 

para os interessados se banhar, oferecendo alguma estrutura de conforto, segurança e 

privacidade.

Nas praias propriamente ditas, a princípio era mais comum ver estrangeiros banhando-se. No 

decorrer do século XIX, todavia, um maior número de nacionais passou a adotar o hábito, 

inicialmente nas localidades mais distantes do centro, especialmente na enseada de Botafogo. 

Posteriormente, passaram a ser utilizadas a Praia do Flamengo e outras não mais existentes da 

região central (Praia do Russel, da Lapa, do Boqueirão do Passeio, de Santa Luzia).

Cais Pharoux.  
Emil Bauch, litogra�a, 1860.



55

A difusão desse costume acabou por chamar a atenção para a necessidade de melhorar o 
saneamento das praias (inclusive com a proibição de jogar lixo no litoral), gestou um mercado 
(marcado pela abertura de casas de banho e pela venda de muitos produtos ligados à prática)
e conformou uma nova sociabilidade. Se, de início, tratava-se de um hábito eminentemente 
médico, logo se con�gurou como uma alternativa de diversão, abrindo espaço para novas 
formas de entretenimento.

Os barcos, que a princípio eram exclusivamente utilizados por trabalhadores (marítimos, 
pescadores, catraieiros), passaram, também, a servir para passeios. Não tardou para que 
surgissem disputas entre os jovens, corridas de canoas que ecoaram na cidade, divulgadas 
pelos jornais, acompanhadas por um público crescente.

Em função da repercussão dessas disputas, alguns cronistas começavam a defender a melhor 
estruturação do remo, a exemplo do que ocorrera na Europa, sempre um parâmetro para um país 
que desejava se modernizar. Além disso, a já citada ideia do Utile Dulci voltava a ser mobilizada: 
tratar-se-ia, mais do que uma diversão que ajudaria a celebrar a civilização dos costumes 
nacionais, de um contributo para o aperfeiçoamento da marinha brasileira, algo necessário, uma 
vez que o Brasil precisava se preparar para defender adequadamente suas fronteiras.

1.ª Regata da Sociedade Recreio 
Marítimo, na Enseada de Botafogo 
em 1.º de Novembro de 1851.

Litogra�a (300 x 480 mm) de A. L. 
Guimarães, impressa na o�cina de 
Heaton e Rensburg. Acervo Biblioteca 
Nacional (FERREZ, Gilberto. A muito leal 
e heroica cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, Castro Maya, 
1965).
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A primeira agremiação dedicada ao remo foi fundada em 1851, a 

Sociedade Recreio Marítimo. O clube atraiu, rapidamente, muitos 

sócios desde esses primeiros momentos, determinando que 

apenas amadores poderiam participar das regatas. Naquela época,  

isso signi� cava que os atletas não poderiam ser remunerados, 

como ocorria em muitas provas do turfe. Aqueles que atuassem em 

pro� ssões ligadas ao mar, como membros da Armada, disputariam 

páreos à parte.

Foi grande a expectativa com a primeira regata organizada pela 

Sociedade. Os jornais anunciaram com grande entusiasmo os 

preparativos, a cidade já estava mais acostumada às diversões 

públicas. A agremiação, tendo em conta a má experiência do Clube 

das Corridas, procurou melhor explicar todos os detalhes técnicos 

das provas. Havia um importante diferencial, aliás: o público não 

precisava pagar para assistir ao evento, se espalhando pelo litoral.

Com isso, não se deve crer que eram mais populares as regatas. 

A começar, vale lembrar que o local dos eventos, a maior parte 

organizados na Enseada de Botafogo, era mais distante, pelo menos 

de mais difícil acesso, na ocasião. Além disso, as agremiações de 

remo, constituídas, como as de turfe, por gente da elite nacional, 

criavam mecanismos de diferenciação.

Bilhete Postal. Público assistindo as regatas 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Bilhete Postal. Regatas na Praia do Botafogo.
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Os sócios assistiam às provas em casas ou embarcações ancoradas na Baía de Guanabara; 
futuramente seriam montadas arquibancadas exclusivas, para as quais se cobrava ingressos 
aos não associados. Essas ocasiões eram sempre muito festivas, sendo oferecidos refrescos e 
acepipes, além de bandas de música para animar os frequentadores (no momento, no mesmo 
quadro de valorização da vida pública e dos divertimentos, os bailes se tornaram uma febre, 
normalmente oferecidos por sociedades dançantes).

Houve mesmo, em várias ocasiões, debates sobre as tentativas de restrição à presença do 
público nas competições de remo. O que ocorre é que, por vezes, os clubes organizaram 
de tal forma os eventos que os interessados não associados eram alijados da possibilidade 
de acompanhá-los. Por exemplo, montava-se a raia de maneira que as provas fossem 
disputadas longe da praia, assim somente os sócios em embarcações podiam assistir.

Quando isso ocorria, os jornais repercutiam a indignação geral. Não se aceitava que a 
população fosse afastada, ainda mais que se tratava de um espaço público. Além disso, se era 
celebrado que as regatas eram sinal de progresso, elas deveriam estar acessíveis a todos, até 
mesmo como prática de educação dos costumes.

De toda forma, as regatas sempre entusiasmaram a cidade, constantemente contando com 
grande público. No que tange ao evento inaugural, alguns cronistas chegaram a sugerir, de 
forma hiperbólica, que se tratou da maior concentração de pessoas já vista na capital. Da 
mesma forma que ocorria com as outras práticas de entretenimento, destacava-se a constante 
presença feminina, não somente aceita, mas também desejada, encarada como sinal das 
mudanças dos costumes.

As regatas, a princípio, também adquiriram uma conotação não usual nos eventos de turfe. 
Como havia muitas guarnições de estrangeiros residentes na cidade, ou de embarcações de 
outros países que na Baía de Guanabara estavam ancoradas, por vezes, as provas ganharam 
um ar de culto à nacionalidade, com o público torcendo pelos remadores brasileiros. Esse 
clima se acentuava, quando esses se sagravam vencedores, em função da execução do hino 
nacional e da presença do Imperador.

A Sociedade Recreio Marítimo não teve vida longa, mas já em 1852 foi criada 
a Sociedade Regata, provavelmente continuidade da anterior. O per� l era 
similar, integrada por gente da elite, notadamente ligada ao alto comércio e 
o� ciais da Armada.

Bilhete Postal. Praia do Botafogo
em dia de regata. Rio de Janeiro, 1907.
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Nota em jornal. Diário do Rio de 
Janeiro. Ed. 9142, p. 3. Rio de Janeiro, 30 
de outubro de 1852. Fonte: Biblioteca 
Nacional.
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Homenagem ao 1º Centenário do 
Marquês de Pombal. Medalha em 
metal dourado, oferecida no festival 
promovido pelo Club de Regatas 
Guanabarense. Rio de Janeiro, 8 de maio 
de 1882. Acervo Galeria Olímpica RGM.

Medalha em prata. Clube de Regatas 
Guanabarense. 9 de agosto de 1874. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Já nesse momento se percebem algumas tensões entre os dirigentes do remo e do turfe, 
nada similar ao que ocorrerá na década � nal do século, quando os do esporte náutico 
aumentaram o tom das críticas às corridas de cavalos, em função da manutenção das 
apostas e de seu caráter de jogo. De toda forma, já se tratavam dos primeiros embates entre 
diferentes setores das elites.

Assim como ocorrera com o turfe, o remo não se consolidou nesses primeiros momentos, a 
despeito de se ter conseguido algum sucesso nas iniciativas entabuladas. Regatas, inclusive, 
foram promovidas em outros espaços da cidade, como na região do Cais Pharoux e na 
Enseada do Caju. Além de competições ocasionais, algumas agremiações de breve duração 
foram fundadas, como a Sociedade Passeio Marítimo e Regata (1862).

Destaque merece a fundação do Clube de Regatas, em 1867, agremiação que antecipou a contribuição 
que deu o Clube de Regatas Guanabarense para a consolidação da modalidade náutica.

Essa agremiação contribuiu para que, de� nitivamente, o remo se registrasse no cotidiano 
do Rio de Janeiro. Criada em 1874, com sede na Praia do Botafogo, suas atividades logo 
se inscreveram entre as mais fashionables da cidade. As regatas pelo Clube de Regatas 
Guanabarense promovidas eram verdadeiras festas públicas, atraindo grande público de 
distintos estratos sociais.

Não poucas vezes, aliás, esses eventos se articularam com as questões sociais da ocasião. 
Em 1882, por exemplo, promoveu-se um festival em homenagem ao centenário da morte 
do Marquês de Pombal, aproveitando-se a ocasião para, em conjunto com maçonarias e 
sociedades carnavalescas (de cunho liberal e abolicionista), questionar a família real e a forma 
de condução da política nacional.

Um dos destaques das iniciativas do Guanabarense era o estímulo para que outras agremiações 
se envolvessem com o remo. Especialmente nos anos 1880, promoveram-se páreos exclusivos 
para clubes convidados, nos quais tomaram parte guarnições das sociedades ginásticas que 
existiam na capital.

Nota em jornal. O Globo, Ed. 172, p. 4. 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1875. Fonte: 
Biblioteca Nacional.
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A agremiação se manteve ativa, até meados dos anos 1880, 
quando parece ter dado lugar a outra, de caráter mais recreativa, 
o Clube Guanabarense, que, entre outras coisas, se destacou por 
possuir um dos mais ativos rinques de patinação da capital.

A experiência do Guanabarense estimulou o surgimento de muitos 
outros clubes de remo. Entre esses, merece destaque o Grupo (depois 
Clube) de Regatas Botafogo, criado em 1894, um dos que assumiria 
o protagonismo no combate às apostas nas regatas e a defesa do 
amadorismo como princípio para a modalidade.

Essa luta logo seria acolhida por outras agremiações que surgiram 
na década � nal do século XIX, entre as quais merecem destaque 
o Clube de Regatas do Flamengo (1896), Clube de Regatas do 
Passeio (1897), o Clube de Regatas Vasco da Gama (1898), o Clube 
Internacional de Regatas (1900), além do Grupo de Regatas 
Gragoatá (1895) e do Clube de Regatas Icaraí (1895), esses dois 
últimos de Niterói.

Ao contrário do que ocorreu com o turfe, os clubes de remo, efe-
tivamente, conseguiram fazer funcionar entidades representati-
vas, a primeira delas a União de Regatas Fluminense, criada em 
1895, bem ativa a partir de 1897, quando aumentou a adesão de 
agremiações. Em 1900, passou a se chamar Conselho Superior de 
Regatas, aperfeiçoando seus mecanismos de atuação e contando 
com a participação de um número maior de sociedades, as maio-
res do Rio de Janeiro, na ocasião. Em 1902, tornou-se a Federação 
Brasileira de Sociedades de Remo.

Apresentando códigos cada vez mais rigorosos (todos os detalhes 
eram abordados, embarcações, roupas, comportamentos, proce-
dimentos burocráticos, dinâmica de funcionamento das compe-
tições) e com atuação progressivamente abrangente e ambiciosa, 
essas entidades ocuparam um importante papel na consolidação 
do remo. Com o decorrer do tempo, ampliaram-se o número de 
modalidades representadas (a natação, o polo aquático e o salto 
ornamental), bem como o desejo de controlá-las nacionalmente, 
não somente na capital.

Na Federação, chegaram a se � liar clubes de outros Estados (como o 
Remo, do Pará; o Saldanha da Gama e o Clube de Natação e Regatas 
Álvares Cabral, do Espírito Santo; e o Vitória, da Bahia). Da mesma 
forma, a entidade foi reconhecida como legítima representante do 
esporte náutico brasileiro pela Federação Internacional de Sociedades 
de Remo (cuja sede se localizava em Paris).

Nota em jornal. Diario do Commercio. Ed. 26, p. 4. Rio de Janeiro, 29 de 
dezembro de 1888. Fonte: Biblioteca Nacional.

Nota em jornal. Gazeta de Noticias. Ed. 102, p. 3. Rio de Janeiro, 12 de abril 
de 1895. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

1. Medalha em bronze ao vencedor. Union des Canotiers. Associação Protetora 
dos Homens do Mar. Regata na enseada de Botafogo em benefício da A. P. 
dos H. do Mar Homenagem. 30 de julho de 1893. 

2. Medalha em bronze. Club Internacional de Regatas. Rio de Janeiro.

3. Medalha em prata. Club Internacional de Regatas, 16 de novembro de 1900.

4. Medalha em prata ao vencedor da Regata Intima. Club Internacional de 
Regatas. 

5. Medalha em prata ao vencedor, Izara. Clube de Regatas Fluminense. Regata 
do Campeonato de 5 de junho de 1898.

6. Medalha em bronze. Conselho Superior de Regatas. 6 de maio de 1900. 
Associação do 4º Centenário do Descobrimento do Brasil – Álvares Cabral, 
1500.

7. Medalha em prata ao vencedor C. Castro. Eolia. Conselho Superior de 
Regatas. 12 de agosto de 1900.
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Medalhas.
Acervo Galeria Olímpica RGM.

08. Medalha em bronze. Clube de Regatas Vasco da Gama. 

09. Medalha em metal prateado. Club de Regatas Vasco da Gama. 
Regata de 6 de outubro de 1901. 

10. Medalha em metal prateado. Club de Regatas Vasco da Gama.

11. Medalha em metal prateado. Club de Regatas Vasco da Gama.

12. Medalha em metal prateado. Federação Brazileira das Sociedades 
do Remo.  Rio de Janeiro.

13. Medalha em bronze. Prova clássica Comandante Midosi. 
Federação Brazileira das Sociedades do Remo.

14. Medalha em níquel, prova clássica Francisco Pereira Passos. 
Federação Brazileira das Sociedades do Remo.

15. Medalha em bronze. Prova clássica Dr. Júlio Furtado. Federação 
Brazileira das Sociedades do Remo.

16. Medalha em bronze. Federação Brasileira das Sociedades do 
Remo. Campeonato do Remo, 4 de novembro de 1906.

17. Medalha em bronze do 9.º páreo ao vencedor, F. M. S Colombo. 
Federação Brasileira das Sociedades do Remo, 26 de agosto de 
1906. 

18. Medalha em bronze. Federação Brasileira das Sociedades do 
Remo. Prova América do Sul. 

19. Medalha em bronze. Federação Brasileira das Sociedades do 
Remo. Páreo A. Sul América, 23 de outubro de 1910.

20. Medalha em bronze. Federação Brasileira das Sociedades do 
Remo.Prova Clássica Conselho Municipal.      

21. Medalha em bronze. Federação Brazileira das Sociedades do Remo 
do Rio de Janeiro. Prova Clássica. Conselho Municipal.
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Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

22. Medalha em bronze. Federação Brasileira das Sociedades do 
Remo. Páreo C. F .C. J. Botânico. 

23. Medalha em bronze ao vencedor. O Presidente da República, 
1909.

24. Medalha em bronze. Festival em Benefício do Couraçado 
Riachuelo, organizado pelos Clubes de Regatas no Jardim 
Zoológico, 18 de setembro de 1910.

25. Medalha em bronze. Jogos Internacionais Navais. 1º Centenário 
da Independência do Brasil, 7 de setembro de 1922.

26. Medalha em metal prateado. Clube de Regatas do Flamengo. 
Competição Handicap, 1924.

27. Medalha em bronze. Club de Regatas do Flamengo.

28. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas Botafogo.

29. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas Botafogo.

30. Medalha em metal prateado ao vencedor. Club de Regatas 
Botafogo.

31. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas Botafogo.

32. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas São Christovão. 

33. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas São Christovão. 

34. Medalha em metal prateado ao vencedor. Club de Regatas São 
Christovão.

35. Medalha em metal prateado MMC. 4.º Páreo, Honra Regatas de 
1.º de dezembro de 1929.
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Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

36. Medalha em bronze dourado. Club de Regatas Boqueirão do 
Passeio.

37. Medalha em metal prateado ao vencedor. Club de Regatas 
Boqueirão do Passeio.

38. Medalha em bronze ao vencedor, Arisca. Grupo de Regatas 
Gragoatá, 16 de outubro de 1898.

39. Medalha em metal prateado, Regatas Íntimas. Clube de Natação e 
Regatas.

40. Medalha em bronze ao vencedor. Clube de Regatas Guanabara, 5 
de julho de 1889.

41. Medalha em bronze ao vencedor. Clube de Regatas Guanabara.

42. Medalha em metal prateado ao vencedor. Federação Naútica 
Fluminense – Campos.

43. Medalha em bronze. Liga de Remo do Rio de Janeiro. Sporte Clube 
Fluminense.

44. Medalha em broze. Liga de Sportes da Marinha.

45. Medalha em bronze ao vencedor. Liga de Sports da Marinha. 
Campeonato de Remo.

46. Medalha em metal prateado ao vencedor. Liga de Sports da 
Marinha. Campeonato de Remo.

47. Medalha em bronze. Federação Aquática do Rio de Janeiro.

48. Medalha em bronze ao vencedor. Club de Regatas Lage, Lagoa R. 
Freitas.

49. Medalha em bronze dourado. Confederação Brasileira de 
Desportos – CBD. .
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A Vida Fluminense. Ed. 39, p. 1, Rio de Janeiro, 26 de 

setembro de 1868. Fonte: Biblioteca Nacional.

Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

50. Medalha em bronze dourada. Federação Metropolitana de Remo / Club de 
Regatas Icarahy.

51. Medalha em bronze. Federação Metropolitana de Remo. Campeonato de 
Classe.

52. Medalha em bronze. Federação Metropolitana de Remo. Campeonato de 
Classe.

53. Medalha em bronze dourada ao vencedor. Federação Metropolitana de Remo. 
Prova Clássica Imprensa Carioca.

54. Medalha em bronze dourada ao vencedor. Federação Metropolitana de Remo. 
Prova Clássica – Riachuelo.

55. Medalha em bronze dourada ao vencedor. Federação Metropolitana de Remo. 
Prova Clássica – Prefeitura do Distrito Federal de Regatas Icarahy.

56. Medalha em bronze ao vencedor. Clube de Regatas Jardinense.
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Na verdade, a Federação Brasileira de Sociedades de Remo 
não reinava sozinha, tendo que dividir sua intervenção com 
a Federação Paulista de Sociedades de Remo e o Comitê de 
Regatas, do Rio Grande do Sul. De toda forma, desempenhou 
um papel importante na consolidação do esporte como um 
todo, tendo sido a pioneira entidade de sua natureza a ter força 
e destaque. Desempenhou atuação protagonista na criação 
do Comitê Olímpico Brasileiro e da Federação Brasileira de 
Esportes, que, junto com a Federação Brasileira de Futebol, 
deu origem à Confederação Brasileira de Desportos.

Ressalta-se que, além de preocupações de representação, 
articulação e controle, a Federação se destacou pela constante interlocução com órgãos 
governamentais e pela busca de vulgarização dos princípios técnicos do remo, inclusive 
com o lançamento de um periódico, A Canoagem. Suas preocupações com a difusão das 
peculiaridades e dos “grandes feitos” do esporte náutico eram notáveis e muito e� cientes.

Seus dirigentes souberam aproveitar bem o momento propício da transição dos séculos XIX 
e XX, apresentando o remo como prática que poderia celebrar os novos tempos, tornando-o 
respeitado pelas autoridades governamentais, bem como por um público crescente. As 
regatas eram muito bem organizadas, acontecimentos públicos que envolviam gente de 
diversos estratos sociais.

Sem o dinheiro das apostas, e não querendo somente contar com os apoios governamentais, que 
se tornaram mais comuns, mas eram imprevisíveis, conseguiu a Federação o apoio de muitas 
empresas para a organização de seus eventos. Para esses empresários, normalmente ligados aos 
novos negócios da cidade, era interessante se relacionar com as imagens modernas do remo.

As Regatas de Domingo. Cidade do Rio. Ed. 213, p. 1. Rio 
de Janeiro, 7 de junho de 1898. Fonte: Biblioteca Nacional.

Aspecto do Pavilhão das Regatas, 
na Praia de Botafogo. Careta: 1909 
a 1964, Ed. 57, p. 21. Rio de Janeiro,  3 de 
julho de 1909. Fonte Biblioteca Nacional.

Medalha em ouro maciço ao 
vencedor. Club de Regatas Icarahy. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Para não ferir a imagem de amadorismo, a Federação não negociava 
apoios em dinheiro. Em alguns casos, as empresas ofereciam artefatos 
a serem distribuídos aos vencedores das provas. Em outras ocasiões, 
contribuíam com a infraestrutura das regatas, construção das 
arquibancadas, confecção de µ âmulas e fôlderes com os programas. 
Vale citar o nome de alguns desses primeiros “patrocinadores” do 
esporte nacional: Farmácia Abreu Sobrinho, Casa Kean, Cerveja Ritter, 
Água Salutaris, Charutos Polock, Chopp Naútico, Cigarros Campeonato, 
Companhia de Ferro-Carril do Jardim Botânico e a seguradora Sul 
América.

Vale destacar o envolvimento dessas duas últimas empresas. O apoio de capitalistas ligados 
a negócios tão simbólicos da cidade moderna era encarado como mais um sinal de que se 
entendia que o esporte náutico fazia parte desse novo momento, era mais uma das formas de 
celebração das mudanças em curso.

Um dos símbolos mais celebrados eram mesmo os próprios remadores. A propósito, conso-
lidou-se um novo uso para a palavra “atleta”. Se na primeira metade do século XIX, o termo 
basicamente era utilizado metaforicamente como sinônimo de lutador (por alguma causa, 
por algum princípio), no decorrer da centúria foi se delineando a ideia de que se tratava do 
praticante de atividades físicas.

Foto da guarnição de yole a 8 
remos Itatupan, do Clube de 
Regatas Gragoatá. Careta. Ed. 15, p. 23. 
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1908. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Água Salutaris, Charutos Polock, Chopp Naútico, Cigarros Campeonato, 

América.

Medalha em prata. Grupo de 
Regatas Gragoatá. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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Praia de Santa Luzia. Prova de 
natação disputada por atletas do 
Clube Natação e Regatas. Careta, Ed. 
151, p. 31. Rio de Janeiro, 22 de abril de 
1911. Fonte: Biblioteca Nacional.

Medalha em bronze, prova clássica 
Abrahão Saliture. Federação Brasileira 
das Sociedades do Remo. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Naquela transição de século, imperou essa noção, comple-
mentando-se uma carga positiva. O atleta passou a ser con-
siderado alguém sintonizado com o progresso, um modelo 
a ser seguido, portador de mensagens valorizadas pelos 
que desejavam um futuro promissor para a nação. Tornou-
-se representado como pessoa virtuosa, de bom caráter, 
jovem, forte, musculoso, dotado de “boa saúde”.

A palavra atleta conviveria, ainda, durante décadas com 
o termo sportman, utilizado não somente para designar o 
praticante, mas sim para de� nir todos os envolvidos com 
esporte (dirigentes e públicos, inclusive).

Exemplos dessas novas representações podem ser vistos nas notícias sobre Abrahão Saliture 
e Arthur Amêndola, dois renomados atletas da primeira década do século XX. Ambos eram 
reconhecidos pelo físico privilegiado, pelo ar saudável, por jamais ferirem o amadorismo, pela 
postura educada e cortês, pelo bom caráter. Atuando em diferentes modalidades, lograram bons 
resultados no Brasil e em competições internacionais, sendo, por vezes, considerados imbatíveis.

Saliture se destacou na natação, no remo e no polo aquático, integrando, inclusive, a 
delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 1920 e 1932 (nessa ocasião já tinha 49 anos). 
Amêndola também atuou nos três esportes, sendo concorrente e companheiro de Saliture 
nas equipes nacionais. Um tônico chegou a criar uma trova com seu nome: “De ser um bom 
remador/Amêndola deu prova cabal/Pois bebeu Porto Invalid/Da Casa Silva Cabral”.

Suas performances atléticas majoritariamente ocorriam em um lugar que, de� nitivamente, 
passou a ocupar um espaço especial para os cariocas: o litoral da região central. As praias de 
Santa Luzia, da Lapa, do Russel e, principalmente, do Boqueirão do Passeio viraram o novo 
point da cidade. Por aí se popularizou o hábito dos banhos de mar e os primeiros homens 
e mulheres mais ousados chocaram com suas roupas curtas (hoje pareceriam bem longas). 
Conviviam banhistas, remadores, nadadores, jogadores de polo aquático, a maior parte 
associados aos clubes da região.



Houve, nessa região, intervenções promovidas no contexto das reformas urbanas 
protagonizadas por Pereira Passos. A própria construção da Avenida Beira-Mar, que começava 
no �m da simbólica Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco), era mais uma das celebrações 
da ideia de modernidade.

Passos, o prefeito plenipotenciário do Distrito Federal no governo de Rodrigues Alves, um 
dos nomes luminares do processo de modernização do país, líder do processo de mudança 
em curso na capital nos primeiros anos do século XX, tinha uma longa relação com o 
esporte. Em 1903, começou a se aproximar das agremiações de remo.

O prefeito não só melhorou as condições das praias do centro, como fez investimentos no 
esporte náutico: apoiou �nanceiramente a realização de regatas, construiu garagens para 
algumas agremiações, facilitou a importação de novos e mais velozes barcos e, principalmente, 
construiu uma instalação de�nitiva para acolher o público e a organização de competições de 
remo, o Pavilhão de Regatas.

Inaugurada em 1905, essa instalação, de�nitivamente, consagrou a Enseada de Botafogo como 
um dos lugares mais esportivos da cidade. Lá foi o grande palco das competições náuticas 
até a transferência para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O Pavilhão de Regatas foi construído 
com o que havia de mais moderno do ponto de vista material, estilisticamente adequado ao 
conjunto de mudanças em curso.

Bilhete postal. Fotogra�a do 
Pavilhão de Regatas. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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Pavilhão de Regatas. 
Campeonato do Rio de 
Janeiro. Careta. Ed. 65, p. 13. 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 
1909. Acervo Galeria Olímpica 
RGM.

Campeonato de regatas 
do remo. Careta. Ed. 65, p. 12. 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 
1909. Acervo Galeria Olímpica 
RGM.
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Servia de tribunas por ocasião das competições náuticas, mas também como um espaço de 
entretenimento cotidiano, abrigando um restaurante e uma casa de chá, logo sendo dotado 
de luz elétrica, o que permitiu mantê-lo aberto no período noturno. Não era acessível a todos, 
claramente restrito às elites. Ainda assim, acabou gestando ao seu redor uma sociabilidade 
ampliada, reforçando, ainda mais, os vínculos entre o remo e o Rio de Janeiro.

Vale observar que as mulheres foram muito bem acolhidas nas competições de remo. Os 
jornais, constantemente, registravam e exaltavam sua presença, sugerindo que se tratava 
tanto de uma expressão dos novos costumes quanto do fato de que o remo era mesmo uma 
prática adequada a todos.

Houve mesmo mulheres remando. Em São Cristóvão, registram-se as britânicas irmãs Fox, 
entre as quais Alice, a primeira que participou de uma prova “o� cial”, como timoneira de uma 
guarnição do Clube de Regatas Cajuense, em uma regata promovida na Enseada do Caju. Em 
Niterói, há indícios de algumas francesas que praticavam a modalidade, as senhoritas Massiere, 
Tribouillet e Viannaque. Mais atenção merece a criação do Grupo de Regatas Feminino, na 
Ilha de Pombeba, em 1901, dirigido por Silvia Peixoto, Bagriela Filgueiras, Elisa Joppert e Alice 
Ferreira. Elas chegaram a disputar algumas provas contra remadoras do Clube Cajuense.

Outro esporte com embarcações se desenvolveu um pouco mais tardiamente na cidade, o 
iatismo. A princípio, o uso de barcos movidos a vento estava mais ligado ao hábito de passear 
do que aos desa� os que sempre marcaram as provas de remo.

Os primeiros páreos de iatismo foram realizados apenas no � m do século XIX, inicialmente 
como parte dos programas dos eventos das agremiações de remo. O Clube de Regatas Botafogo 
também criou uma equipe de vela, o mesmo que outras sociedades náuticas começaram a 
fazer, como, por exemplo, o Clube de Regatas Guanabara, fundado em 1899, em Botafogo.

Foram estrangeiros no Brasil residentes os principais responsáveis por criar agremiações 
de vela. A pioneira somente surgiu na primeira década do século XX, em 1906, o Iate Clube 
Brasileiro, cuja sede, de início, se localizou em Botafogo. Transferindo-se, na década seguinte 
transferindo-se para Niterói, onde se estabeleceu até os dias de hoje. Em 1914, houve uma 
divergência interna e um grupo fundou, também em Niterói, o Rio Sailing Clube, a partir dos 
anos 1940 denominado Rio Iate Clube.

Regatas realizadas no domingo, 
com a presença do presidente da 
República, Nilo Peçanha. Careta. Ed. 
366, p. 16. Rio de Janeiro, 26 de junho de 
1915. Acervo Galeria Olímpica RGM. 

Medalha de prata do Clube de 
Regatas Cajuense. Rio de Janeiro, 1887. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Em 1920, surge, na capital, na Praia da Saudade, em Botafogo, o Fluminense Iate Clube, que 

promovia, além do iatismo, diferentes modalidades, destacando-se a aviação amadora/esportiva. 

A princípio, tinha laços com o Fluminense Futebol Clube. Em 1942, passou a se chamar Iate 

Clube do Rio de Janeiro e se dedicar mais restritamente à modalidade náutica. É hoje, assim 

como o Iate Clube Brasileiro, uma das mais importantes agremiações náuticas do país.

Entre as modalidades aquáticas, merece também destaque a natação. Assim como o remo, 

a prática se articulou com as mudanças que estavam em curso na sociedade µ uminense, se 

relacionando às questões de saúde, higiene e urbanidade. Conforme foram se vulgarizando os 

banhos de mar, aumentaram, também, as preocupações com aprender a nadar, notadamente 

para garantir a segurança.

O aprendizado da natação se imbricou em muitas linhas discursivas do tempo. Os médicos 

passaram a defender os benefícios da prática para a saúde, além de se dedicarem a debater 

as questões especí� cas da modalidade, melhor forma de se exercitar, cuidados com a 

segurança, procedimentos para recuperação de afogados. Os pedagogos defendiam sua 

inserção nas escolas como sinal de avanço nas propostas educacionais, como ferramenta de 

disciplinarização e controle corporal, também como fator de higiene. Além disso, havia a defesa 

de sua difusão por ser sinal de avanço dos costumes e mais uma opção de entretenimento.

Foi se gestando um mercado ao redor da modalidade. O aluguel de casas com tanques se 

valorizou. Hotéis e casas de saúde passaram a oferecer a prática. Escolas anunciavam aulas, 

também disponíveis nas barcas e casas de banho. Produtos para a segurança no mar eram 

vendidos. Roupas adequadas eram oferecidas por importantes lojas da cidade. Uma moda 

especí� ca foi apresentada nos jornais e revistas, inclusive em periódicos como “A Estação”, 

especializado no tema.

Prática de iatismo e remo na Praia 
da Saudade, onde seria instalado 
o Iate Clube.Careta. Ed. 101, p. 25. Rio 
de Janeiro, 7 de maio de 1910. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Medalha de bronze ao vencedor. 
Liga de Sports da Marinha – 
Campeonato de Vela. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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Roupas femininas de banhos de mar. 
A Estação. Ed. 13, p. 6, Rio de Janeiro, 31 de 
agosto de 1897. Fonte: Biblioteca Nacional.

Roupa feminina de banhos 
de mar. Rio de janeiro, década 
de 1930. Acervo Galeria Olímpica 
RGM.

Roupas femininas de natação. 
A Estação. Ed. 16, p. 7, Rio de 
Janeiro, 31 de agosto de 1897. Fonte: 
Biblioteca Nacional.
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Essa preocupação com as vestimentas também se 
relacionava com as questões do pudor. Mesmo que o hábito 
de nadar fosse estimulado, os comportamentos deveriam 
ser cuidadosos, inclusive porque, rapidamente, homens e 
mulheres passaram a dividir o mesmo espaço das praias.

A natação compartilhou com o remo uma série de 
dimensões no processo de popularização. Os remadores 
precisavam aprender a nadar e o próprio fato de estarem 
ocupando as praias contribuiu para chamar a atenção de 
outras práticas que se desenvolviam no litoral. Além disso, 
a vertente esportiva da modalidade adotou dinâmica 
semelhante à das competições náuticas.

Nos anos 1880, tornaram-se comuns nos jornais o anúncio 
de desa� os aquáticos realizados no exterior, entre os quais 
as proezas do inglês Matthew Webb, pioneiro a cruzar 
nadando o Canal da Mancha, e do grande aventureiro 
Paul Boyton. Não tardou para que as águas da Baía de 
Guanabara acolhessem disputas semelhantes, tornando-
se famosos os embates entre o alemão Theodor John e o 
brasileiro Joaquim Antônio de Souza.

Invariavelmente, havia grande público a acompanhar as 
aventuras, narradas como um enfrentamento de vários 
desa� os: a força das ondas e da maré, o encontro com 

animais marinhos, a resistência ao frio, a obstinação 
frente ao intenso esforço físico. Os competidores eram 
louvados, carregados em triunfo e considerados como 
heróis, exemplos de homens que podem vencer a 
natureza. Aliás, até mesmo algumas mulheres passaram 
a realizar proezas aquáticas, sendo apreciadas com 
um misto de admiração e preocupação por estarem 
desempenhando “papéis masculinos”.

Gestava-se uma ambiência para as provas de natação. 
Em 1867, foi fundada uma primeira agremiação que se 
propôs a organizar corridas de nadadores, a Associação 
Humanitária de Natação. Todavia, foi mesmo o já citado 
Clube de Regatas Guanabarense, em 1876, que, pela 
primeira vez, promoveu tais competições, em meio a 
alguns páreos de remo.

Roupa masculina 
de banho de mar. 

Rio de janeiro, 
década de 1930. 

Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Nadadoras do Fluminense.
Rio de Janeiro, 1933. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Roupa masculina 
de banho de mar. 

Rio de janeiro, 
década de 1930.

Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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Uma nova iniciativa importante surgiu em 1877, quando Joseph Fogliani, 

que recebera a concessão para abrir, na Tijuca, um estabelecimento 

dedicado ao ensino da natação, resolveu promover, na Enseada de 

Botafogo, uma “regata de nadadores”. Para tal, lançou a ideia de criar o 

Clube de Boyton, exclusivamente dedicado à modalidade. A proposta 

chegou a receber boa acolhida e teve repercussão, mas não durou mais 

do que um evento, que merece registro por ter sido o primeiro dedicado 

exclusivamente à prática.

Nos anos 1880, cresceu o número de provas de nadadores promovidas 

por clubes esportivos, estabelecimentos de banhos e mesmo agremiações 

sociais. Em 1886, fundou-se o Clube Fluminense de Regatas e Natação. 

Porém, somente em 1896 é que se cria aquele que será um ponto de 

inµ exão nas competições de nadadores, o Clube de Natação, cuja sede se 

localizava na Praia da Lapa.

Essa agremiação conseguiu promover, com regularidade, e sempre 

contando com grande público, muitas competições exclusivamente 

dedicadas à natação, momentos sempre muito festivos, que mobilizavam 

a cidade. Até mesmo por causa da popularidade do remo, já se tornara 

mais comum, aceitável e valorizado corpos expostos, com musculatura 

pronunciada, sendo assistidos da sede do clube, do terraço do Passeio 

Público, das praias. O Natação, rapidamente, tornou-se um dos mais 

fashionables da capital.

Ironia com a concessão de crédito para Joseph 
Fogliani. Gazetinha dos Sabbados. Ed. 44, p. 2. Rio de Janeiro, 
27 de janeiro de 1877. Fonte: Biblioteca Nacional.

Sócios nadando e remando na Praia de Santa Luzia. 
Careta. Ed. 188, p. 3. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1912. 
Fonte: Biblioteca Nacional.
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Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM

01. Medalha em prata ao vencedor. Liga de Sports da Marinha. 15 de 
abril de 1923.

02. Medalha em bronze ao vencedor.  Liga de Sports da Marinha.
Campeonato de Natação.

03. Medalha em bronze. Confederação Brasileira de Desportos – CBD. 
Rio de Janeiro, 1923.

04. Medalha em prata ao vencedor. Confederação Brasileira de 
Desportos – CBD.

05. Medalha em bronze.  Confederação Brasileira de Desporto – CBD.

06. Medalha ao vencedor, Sylta.  T. T. C., 17 de junho de 1934.

07. Medalha ao vencedor.  T. T. C., 30 de junho de 1938.
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19

17

18

Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

08. Medalha em metal prateado ao vencedor.  Federação Brazileira 
das Sociedades do Remo. Concursos Aquáticos.

09. Medalha em metal prateado ao vencedor. Federação Brazileira 
das Sociedades do Remo. Campeonato Brasileiro de Natação.

10. Medalha em metal prateado. Federação Brasileira das 
Sociedades do Remo.

11. Medalha em metal prateado. Federação Brasileira das 
Sociedades do Remo. Travessia da Bahia de Guanabara.

12. Medalha em metal prateado ao vencedor. Clube de Regatas 
Boqueirão do Passeio. Concursos Aquáticos.

13. Medalha em metal prateado ao vencedor. Clube de Regatas 
Guanabara, 5 de julho de 1889.

14. Medalha em bronze ao vencedor. Clube de Regatas Guanabara, 
5 de julho de 1889.

15. Medalha em bronze ao vencedor. Clube de Regatas Guanabara, 
5 de julho de 1899.

16. Medalha em metal prateado. Diretório Acadêmico da Escola 
Politécnica. Rio de Janeiro.

17. Medalha em bronze. Clube de Natação e Regatas. Corridas de 
Natação.

18. Medalha em metal prateado ao vencedor. Grupo Regatas 
Gragoatá. Concursos Aquáticos.

19. Medalha em metal prateado. Grupo Regatas Gragoatá.

20. Medalha em metal prateado ao vencedor. G. A.

21. Medalha em bronze ao vencedor. C. N. Marambaya.

21

20

16
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Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

22. Medalha em metal prateado. Clube de Regatas Vasco da Gama.

23. Medalha em metal prateado ao vencedor. Club de Regatas do Flamengo.

24. Medalha em bronze. Clube de Regatas Botafogo.

25. Medalha em bronze. Fluminense F. C.

26. Medalha dourada. Federação Aquática do Rio de Janeiro.

27. Medalha em bronze. Federação Aquática do Rio de Janeiro.

28 Medalha dourada. Federação Brasileira de Desportos Aquáticos.

26

24

23

25

Ilustração do Barracão do Clube de Natação e Regatas. 
Visto do lado do mar. Semana Esportiva. Ed. 364, p. 1. Rio de 

Janeiro, 16 de dezembro de 1899. Fonte: Biblioteca Nacional.

28

27

22
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A diretoria, que sempre manteve relações amistosas 
com outras agremiações náuticas, começou a inserir 
páreos de remo em seus eventos, até que, em 1897, 
adquiriu embarcações e começou a tomar parte nas 
competições dessa modalidade (mudando, inclusive, 
de nome para Clube de Natação e Regatas). Acabou 
por integrar as iniciativas de organização dessas socie-
dades, se � liando à União de Regatas Fluminense, ao 
Conselho Superior de Regatas e à Federação Brasileira 
de Sociedades de Remo.

O clube, que existe até os dias de hoje (com o nome 
de Clube de Natação e Regatas Santa Luzia, instalado 
na região do Calabouço, no Centro, nas redondezas 
da Marina da Glória), teve como � liados alguns dos 
grandes campeões dos esportes náuticos e aquáticos, 
entre os quais o já citado Abrahão Saliture.

Para concluir, merece ainda atenção outra modalidade 
experenciada nos mares do Rio de Janeiro, na primeira 
década do século XX, o water polo ou polo aquático, 
praticado normalmente por atletas que estavam já 
envolvidos com o remo e com a natação.

Nesse primeiro momento, não eram ainda conhecidas regras uniformes sendo outros esportes 
coletivos utilizados como modelo. Em 1902, houve a tentativa embrionária de organização de 
um primeiro campeonato entre clubes do Rio de Janeiro e São Paulo. A marca de� nitiva do 
desenvolvimento da modalidade na cidade se deu em 1908, quando se enfrentaram atletas 
do Clube de Regatas do Flamengo e do Clube de Natação e Regatas. Para tal, utilizaram uma 
pequena doca na Praia de Santa Luzia, local onde outros jogos já eram realizados.

Jogo de polo aquático 
protagonizado por sócios do 
Clube de Natação e Regatas. 
Careta, Ed. 257, p. 27. Rio de Janeiro, 
3 de maio de 1913. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Medalha em ouro maciço 
da Federação Brasileira 
das Sociedades do Remo / 
Campeonato de Water-Polo 
João Zagari, 1913. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Medalha de bronze do Club de 
Regatas Boqueirão do Passeio. 
Rio de Janeiro. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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ALGUNS LOCAIS (APROXIMADOS) 
DE PRÁTICAS AQUÁTICAS NA CIDADE

Em vermelho – Lagoa Rodrigo de Freitas

Em azul escuro – Praia da Saudade

Em roxo – Praia do Botafogo

Em laranja – Praia do Flamengo

Em rosa – Praia da Lapa

Em verde – Praia de Santa Luzia

Em marrom – Região do Cais Pharoux

Em azul claro – Praia de São Cristóvão

Em amarelo – Praia do Caju

Estrela vermelha – Pão de Açúcar

Estrela azul – Passeio Público

Estrela verde – Campo de Santana

Estrela roxa – Corcovado

Estrela amarela – Copacabana

Estrela rosa – Ipanema

Planta da cidade do Rio de 
Janeiro contendo todos os 
melhoramentos mandados 
executar pelo governo da 
União e prefeitura municipal. 
Guia da Cidade do Rio de Janeiro, de 
Julio Soares de Andrêa, 1911.
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CADA VEZ MAIS VELOZ:
CORRIDAS A PÉ, DE VELOCÍPEDES, 
DE AUTOMÓVEIS

Como foi possível ver nos outros capítulos, 
as noções de desa� o e velocidade foram centrais no 
desenvolvimento do esporte no Rio de Janeiro, assim como 
ocorrera em outras localidades. A prática esportiva bem se 
ajustava a uma nova dinâmica citadina, a uma excitabilidade 
pública que se relacionava a um conjunto de mudanças 
articuladas no âmbito da cultura, política e economia, ligadas 
a um novo ritmo de produção, aos novos negócios � nanceiros.

Alguns esportes bem representaram essa busca constante pelo 
desa� o e pela velocidade. Comecemos pelas corridas a pé, que nos anos 1880, se tornaram 
uma febre na cidade. Também chamado de pedestrianismo, não se tratava de uma prática 
cotidiana como o é nos dias de hoje, quando as pessoas ocupam as ruas e a orla fazendo sua 
atividade física.

Somente com o decorrer do tempo, o hábito de correr foi se incorporando ao dia a dia das ci-
dades, especialmente do Rio de Janeiro, reconhecidamente um dos locais do Brasil nos quais 
mais se observa esse costume. Com tal difusão, o próprio espaço urbano foi se modi� cando 
para acolher a modalidade, inclusive por reivindicações dos praticantes. Já no início do sécu-
lo XX, por exemplo, frente à regulamentação do uso do Campo de Santana, alguns adeptos 
solicitaram que o parque � casse aberto em horários alternativos, para que pudessem treinar.

Além disso, como ocorre em geral com os esportes, gestou-se ao redor da modalidade um 
mercado progressivamente maior e multifacetado, cujos artefatos, inclusive, extravasavam 
a prática em si. Sapatos adequados para correr passam a ser utilizados cotidianamente por 
serem confortáveis. Roupas, a princípio criadas especi� camente para as corridas ou outras 
atividades físicas, são também usadas por gente que nunca pensou em a elas se dedicar.

Se formos comparar, as primeiras corridas a pé eram mais próximas das provas do atletismo, 
ainda que os programas dos eventos fossem bastante diversi� cados e curiosos. Participavam 
das competições homens, mulheres e crianças. Havia provas mais tradicionais, de diferentes 
distâncias, mas também algumas com o uso de implementos (corridas de saco, com ovo 
na colher, com pernas de pau). O clima festivo era uma marca dessas ocasiões, era mais um 
entretenimento na crescente efervescência da capital.

Coleção Jayme Bordallo / Atletismo Interno, 1924. 
Medalha em metal prateado ao vencedor – 1.º logar distância. Medalha em metal prateado ao 
vencedor – 1.º logar Altura. Medalha em metal prateado ao vencedor – 1.º logar Vara. Medalha de 
bronze ao vencedor – 2.º logar barreiras 110m. Jaime Bordallo foi recordista brasileiro de salto com 
vara. Acervo Galeria Olímpica RGM.

Corrida a pé, 100m. Medalha em 
prata. Clube de Regatas Boqueirão do 
Passeio, Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 
1905. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Corridas de sacos e luta com 
travesseiros. Jogos Atléticos Ingleses, 
disputados no Rio Cricket Clube. Careta. 
Ed. 161, p. 9. Rio de Janeiro, 1.º julho de 
1911. Fonte: Biblioteca Nacional.

Percebamos que o termo atletismo ainda não era corrente. A propósito, como vimos, ainda 
estava em construção a relação da palavra atleta com a prática de atividades físicas, algo 
que somente se tornaria mais concreto no século XX. Naquele � m de centúria, contudo, o 
atletismo já começava a ser mais utilizado como sinônimo de certa � loso� a de vida, um novo 
comportamento e postura frente ao mundo, posições um pouco mais distendidas e maior 
preocupação com a saúde e com o protagonismo social.

No quartel � nal do século XIX, alguns clubes da colônia de ingleses, também dedicados ao 
cricket, começaram a organizar competições de “jogos atléticos”, nas quais havia, além das 
corridas a pé, algumas provas de saltos e arremessos.

Merece destaque o Rio Cricket Clube, fundado em 1872, que se localizava, a princípio, no bairro 
de Botafogo. Depois, ele se transferiu para o bairro de Laranjeiras, onde, posteriormente, se 
dividiu entre o Rio Cricket and Athletic Association, que se instalou em Niterói, e o Paissandu 
Cricket Clube, hoje Paissandu Atlético Clube, que, depois, se mudou para a Lagoa, onde se 
encontra até os dias atuais.

No bairro de Laranjeiras, foram disputadas muitas competições desses primórdios do 
atletismo. O terreno se localizava próximo da residência do Conde D’Eu e da Princesa Isabel, 
que se tornaram habituées da agremiação. O Rico Cricket foi um dos pioneiros na construção 
de uma pista de corridas, cercando o ground de cricket. Além disso, se preocupou em construir 
instalações adequadas para receber o público, que, no entanto, em geral era mais restrito, 
formado por associados e convidados, normalmente gente das elites da cidade, especialmente 
daqueles que estavam envolvidos com os novos negócios urbanos.

Nota em jornal. Gazeta de Notícias. Ed. 
212. p. 6. Rio de Janeiro, 1.º de agosto de 
1880. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Esse arranjo não foi o mesmo em todos os espaços. Houve muitos eventos de corridas a 

pé que foram mais populares, promovidos por outros clubes que se dedicavam exclusiva 

ou prioritariamente à modalidade, entre os quais um dos pioneiros, o Clube Olímpico 

Guanabarense, fundado em Niterói, em 1883.

No caso da capital do país, merece destaque o Clube Atlético Fluminense, fundado em 1885, 

no bairro da Tijuca. Desde o início, foi uma agremiação multiesportiva, que se preocupou em 

construir instalações confortáveis e adequadas a várias modalidades. Possuía uma raia oval 

para as corridas a pé, cercada de uma arquibancada que podia acolher quase 1.500 pessoas.

Rapidamente, angariou um grande número de sócios, promovendo eventos que se tornaram 

famosos na cidade e logo passaram também a ser abertos ao grande público, que pagava in-

gressos para assistir às provas. Tendo inaugurado uma e� caz iluminação noturna, tornou-se 

uma das agremiações preferidas dos adeptos do esporte.

Ao contrário do Atlético Fluminense, muitos clubes dedicados à modalidade tiveram vida 

breve. Merecem destaque algumas iniciativas de cunho empresarial, como o Boat Rink, que 

tinha como proprietário Saul Severino da Silva, empreendedor do ramo do entretenimento. 

No estabelecimento, localizado na Praia Formosa (São Cristóvão), que, depois, deu origem ao 

Prado Guarani, foram oferecidas corridas de bote, de patinação e a pé.

Antes disso, já nos anos � nais da década de 1870, o Skating-Rink, um dos pioneiros e mais 

importantes rinques de patinação da cidade, também oferecera corridas a pé de diferentes 

naturezas, de várias distâncias e formatos, conforme havia no já citado clube dos ingleses.

Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM

01. Medalha em bronze ao vencedor. 
Liga de Sportes da Marinha. Esportes 
Athleticos. Campeonato.

02. Medalha em metal prateado ao 
vencedor. Liga de Sportes da Marinha, 
30 de julho de  1922.

03. Medalha em metal prateado ao 
vencedor.  Liga de Sportes da Marinha. 
Campeonato, Esports Athleticos. 29 
de outubro de 1922.

04. Medalha em metal dourado.  Liga de 
Sports da Marinha. Torneio.

03

02
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01
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Equipe de atletismo do Fluminense 
Football Club. Rio de Janeiro, década de 1920. 

Acervo Galeria Olímpica RGM.
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08
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13

15

14

16

Medalhas.
Acervo Galeria Olímpica RGM.

05. Medalha em metal prateado. Coleção Jayme Bordallo. Fluminense 
Football  Club. Athletismo. AMEA. 2.º Lugar, Vara. Rio de Janeiro, 
1925.

06. Medalha em metal prateado. Coleção Jayme Bordallo. Fluminense 
Football  Club. Athletismo. Campeonato 2.º Logar, Vara / 2.º Logar, 
Altura / 2.º Logar, Distância. Rio de Janeiro, 1923.

07. Medalha em bronze. Coleção Jayme Bordallo. Fluminense Football  
Club. Athletismo. AMEA. 3ºs Lugares, Extensão-Altura. Rio de 
Janeiro, 1925.

08 Medalha em bronze. Coleção Jayme Bordallo. Fluminense Football  
Club. Athletismo. AMEA 3.º Lugar, Altura. Rio de Janeiro, 1924.

09 Medalha em metal prateado, 1.500 m. C. P. R – 2.º P. – 02 de 
outubro de 1910.

10. Medalha em metal prateado. Dep. Educação Física Cross Country, 
4.500 m. Escola Militar,  2.º Lugar, 1932.

11. Medalha em bronze. C. M., 1935.

12. Medalha em metal prateado. Federação Brasileira das Sociedades 
do Remo. Salto em Altura.

13. Medalha em bronze. Diretório Acadêmico da Escola Politécnica. Rio 
de Janeiro.

14. Medalha em metal prateado ao vencedor. Diretório Acadêmico da 
Escola Politécnica. Rio de Janeiro.

15. Medalha em metal prateado. Departamento de Educação Física da 
Marinha. Campeonato. Lançamento de Disco.

16. Medalha em bronze ao vencedor. Andarilhos Grupo, Rio de Janeiro.
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Interessante observar que alguns desses clubes, notadamente o Olímpico 
Guanabarense e o Atlético Fluminense, passaram a promover mais conta-
tos com outras agremiações, notadamente com as sociedades ginásticas. 
A princípio, essas foram convidadas para, nos eventos, fazer apresentações 
de sua especialidade. Não demorou para que os ginastas começassem a to-
mar parte nas provas de corridas a pé, assim como tinham participado de 
algumas regatas.

A Sociedade Francesa de Ginástica, por exemplo, era uma habituée do Clu-
be Atlético Fluminense. O Clube Ginástico Português frequentou eventos 
deste, do Olímpico e de outras agremiações esportivas. O Congresso Gi-
nástico Português tinha uma relação até mesmo mais intensa com outras 
modalidades, entre as quais as corridas a pé.

Essa agremiação, uma dissidência do Clube Ginástico Português, se mos-
trou mais rapidamente sintonizada com as novidades da cidade. Chegou a 
promover corridas a pé em sua sede, adaptando um de seus salões, crian-
do uma raia, deixando o centro para acomodar os associados e o público. 
Esse mesmo modelo era usado para organizar competições de patinação 
e ciclismo. O Congresso Ginástico Português chegou a organizar competi-
ções de corridas a pé no Prado Guarani.

Perceba-se que havia um trânsito entre os praticantes das 
mais diversas modalidades. Nos periódicos frequentemente 
fundiam-se as ideias de “ginástico” e “sportivo”, os dois termos 
utilizados como sinônimos de valorização de uma nova pos-
tura social. Não surpreende, assim, que os eventos de vários 
clubes inserissem na programação ginástica, patinação, corri-
das a pé e, entre outras, corridas de velocípedes. Esse esporte 
merece nossa atenção.

Os velocípedes são antecedentes das bicicletas, um dos mais 
simbólicos artefatos da modernidade, síntese de algumas im-
portantes dimensões de seu imaginário e ideário. Materiali-
zam um novo sentido de mobilidade, a possibilidade de ir e 
vir com mais facilidade.

Vejamos que o cavalo já incorporara essa representação, mas era também símbolo de um 
mundo rural que estava sendo substituído pelas referências do urbano e pelas noções de 
progresso. A bicicleta é uma máquina, uma invenção humana, um sinal de avanço tecnológico.

Não sujavam a cidade, eram silenciosas e, progressivamente, de acesso generalizado, 
conforme se aumentou sua produção, à medida que se tornaram um produto de massa, uma 
ideia típica dos novos tempos, expressão da articulação de um novo modelo de produção (o 
fabril) e a excitabilidade típica dos novos tempos (a noção de multidão).

Medalha ao vencedor em prata.
Bicyclette Club, 800 metros. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.

Programa. O Paiz. Ed. 130, p. 3. Rio 
de Janeiro, 12 de maio de 1885. Fonte: 
Biblioteca Nacional. 
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Por isso serviam tanto ao entretenimento quanto ao trabalho, tanto para uma diversão 

generalizada (para os que podiam praticar e para os que podiam assistir ao novo espetáculo) 

quanto como transporte dos operários que, cada vez mais, são constrangidos a abandonar os 

centros da cidade, espaços reformulados para expressar os sentidos e signi� cados do novo 

modelo de vida em sociedade.

A noção de velocidade das bicicletas, assim, guarda muitas diferenças com aquela que existia 

ao redor dos cavalos. Não era a força de outro ser, um animal, que conduziria os humanos à 

fascinante sensação do veloz, mas sim a própria propulsão humana, o que � cou ainda melhor 

conforme foi se aperfeiçoando o artefato, com a melhoria das condições de dirigibilidade e de 

segurança (freios mais adequados e rodas mais estáveis, com o uso dos pneus de borracha).

Não tardou, assim, para que as bicicletas integrassem o espetáculo das cidades, como forma 

de transporte, como forma de diversão cotidiana, mas também como modalidade esportiva: o 

ciclismo. As disputas realizadas nas estradas, entre as cidades e no interior delas, exponenciava 

todos os sentidos da nova prática, celebrava os novos tempos e era acompanhada, com fervor, 

por um público cada vez mais atento e disposto a participar do conjunto de mudanças em vigor.

No âmbito do movimento de circulação mundial de mercadorias, potencializado no século XIX 

em função do desenvolvimento tecnológico (por exemplo, navios e meios de comunicação 

mais rápidos), as bicicletas começaram a chegar em outros países, exportadas por empresas eu-

ropeias, notadamente da França, onde o ciclismo se desenvolveu rapidamente. Marcas famosas 

como “Bicyclettes Clement” e “Bicyclettes Lambert” também desembarcaram no Brasil.

No Rio de Janeiro, já nos anos � nais da década de 1870, os jornais publicavam notícias sobre a 

importação do artefato. Por aqui, o produto era caro e assim durante muito tempo se manteve, 

já que tardou a se instalar uma fábrica de bicicletas (somente na década de 1950 isso ocorreria).

As primeiras aparições desses novos artefatos no Brasil se deram não em clubes e agremia-

ções esportivas, mas sim em circos e teatros. Isso não foi incomum no que tange a outras prá-

ticas corporais. Ginástica, patinação e práticas equestres também por aqui chegaram nesses 

estabelecimentos que, rapidamente, se instalaram na cidade, a partir dos anos 1830, anteci-

pando a gestação de um campo público do entretenimento. Eles trouxeram as novidades da 

modernidade, notadamente por meio de apresentações de artistas estrangeiros.

Medalha em prata ao vencedor, 
Bicyclette Club, 800 m. Acervo Galeria 
Olímpica RGM

Anúncio em jornal. O Tempo. Ed. 472, 
p. 3. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 
1892. Fonte: Biblioteca Nacional.
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É mesmo na década de 1880 que vão surgir os primeiros clubes que dedicam atenção às 

corridas de bicicletas, entre os quais os já citados Clube Olímpico Guanabarense e Clube 

Atlético Fluminense, esse um dos mais importantes nos primórdios do ciclismo ² uminense, 

inclusive pelas instalações adequadas destinadas à modalidade.

Nesse mesmo momento, observa-se a organização de provas nos já citados Skating Rink e 

Boat Club, bem como em alguns hipódromos. Da mesma forma, associados das sociedades 

ginásticas começam a tomar parte nessas competições. Ocorre que não era tão fácil promover 

essas disputas, já que não havia, ainda, tantas bicicletas disponíveis.

A partir dos anos 1890, elas se tornaram mais usuais, inclusive porque passaram a ser importadas 

em escala comercial. A prática se difundiu mais, tanto como diversão cotidiana quanto como uma 

modalidade esportiva. Um dos fatores que contribuiu para tal foi a criação de estabelecimentos 

que promoveram grandes espetáculos, à moda do que já havia com outros esportes.

Um dos mais importantes foi o Belódromo Nacional, inaugurado em 1892, (depois renome-

ado Velódromo Nacional, quando passou por uma grande reforma, em 1897), um estabeleci-

mento muito similar ao Skating-Rink, localizado na Rua do Lavradio. Dirigido por Antonio J. da 

S. Machado, tanto organizava competições, quanto oferecia a possibilidade de aprendizado da 

patinação e do ciclismo. Bem estruturado e organizado, logo se tornou um sucesso.

No ano seguinte, mais dois espaços de ciclismo surgem na cidade, um deles em Botafogo, o 

Belódromo Guanabara (depois Velódromo Guanabara), e o Frontão Velocipédico Fluminense, 

que se localizava na Rua do Lavradio, onde se ofereciam, também, jogos de pelota.

Provas também passaram a ser disputadas no Campo de Santana, no Jardim Zoológico e na 

Quinta da Boavista (onde se organizaram páreos de outra agremiação pioneira, Bicyclette Clube). 

Em 1887, começou a funcionar o Veloce-Club, promovendo páreos em vários lugares da cidade.

Destaque também merece o Velo-Club, criado em 1897, um dos pioneiros e principais 

protagonistas do desenvolvimento da velocipedia na cidade, inclusive lutando pela 

moralização da prática, pelo controle das apostas, pelo amadorismo. No início, organizou suas 

provas no Velódromo Nacional e no Velódromo Guanabara, depois somente no primeiro, 

onde também estabeleceu sede.

Anúncio em jornal. O Paiz. Ed. 4.706, p. 8. 
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1897. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Anúncio em jornal. Diário de Notícias. Ed. 229, 
p. 3. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1886. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Anúncio em revista. Revista Theatral. Ed. 13, p. 
6. Rio de janeiro, 1º de setembro de 1894.  Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Anúncio em jornal. O Paiz. Ed. 130, p. 3. Rio de 
Janeiro, 9 de novembro de 1887. Fonte: Biblioteca 
Nacional.

Medalha em bronze ao vencedor. 
Velo-Club. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Os seus eventos viviam lotados com gente de todos os estratos sociais, inclusive importantes 

personagens da capital. As provas eram bastante distintas, muitas inovações sendo testadas 

para atrair, cada vez mais, o público. Houve até mesmo páreos femininos, ainda que nem de 

perto em mesmo número dos que envolviam os homens. O assunto passou a ser corrente 

no Rio de Janeiro, publicado nos jornais, sendo até mesmo lançado um periódico próprio (O 

Ciclismo). Os velocemen se tornaram � guras de destaque na cidade.

Essa popularização teve relação com a instituição de� nitiva das apostas nas provas veloci-

pédicas, o que, no decorrer do tempo, se tornou um problema para a prática, no contexto de 

moralização das práticas de entretenimento, de combate aos jogos de azar nas competições, 

de maior relacionamento do esporte com as noções de saúde e higiene.

Cicle Club, corrida 
inaugural. Careta. Ed. 
256, p. 26. Rio de Janeiro, 
26 de abril de 1913. Galeria 
Olímpica RGM.

Medalha em prata ao 
vencedor. Bicyclette Club. 
8.000 metros. Galeria 
Olímpica RGM.

Corrida na Avenida da 
Ligação. Galeria Olímpica 
RGM.
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Os velódromos acabaram reconhecidos como espaços de tumultos, de 
confusões, de armações de resultados, de tribofes. Arthur Azevedo, em “A 
Capital Federal”, registrou bem essas polêmicas que cercaram o ciclismo, 
no caso as ocorridas no Velódromo Nacional.

Além disso, ao contrário de uma tendência de valorização do amadorismo, 
quando as premiações jamais eram em dinheiro, naquele � m de século 
muitos velocemen se “pro� ssionalizaram”, recebiam para participar de 
provas. Esse aspecto acabou se tornando mais um ponto crítico.

Os dirigentes daquele nascente ciclismo passaram a tentar construir 
um novo discurso sobre a modalidade, a apresentando como adequada 
para o desenvolvimento físico, prática saudável, que seria marcada por 
preocupações morais. Todavia, tinham di� culdade de eliminar as apostas, 
notadamente porque elas ajudavam a viabilizar os eventos. Sem elas,  
reduzia-se muito o número de interessados, e perda de público signi� cava 
mais um impacto � nanceiro considerável.

Na verdade, estabeleceu-se ao redor das corridas de bicicletas um 
grande debate sobre a pertinência da proibição das apostas e da ação dos 
bookmakers, o mesmo que cercava as corridas de cavalos. Mesmo uma 
parte da população contestava essas ações, sugerindo que o governo agia 
de forma incoerente.

De toda forma, o ciclismo seguiu com alguma força na primeira década 
do século XX, momento em que surgem as primeiras iniciativas de outra 
modalidade que exponenciou, ainda mais, o sentido de velocidade: o 
automobilismo.

Corrida na Avenida da Ligação. 
Careta. Ed. 859, p. 21. Rio de Janeiro, 6 
de dezembro de 1924. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Medalha em prata ao vencedor. 
Bicyclette Club, Grande Premio.
10.000 metros – 3º lugar. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Medalhas.
Acervo Galeria Olímpica RGM

1. Medalha em bronze ao vencedor. Club Juvenil Sportivo, 1903.

2. Medalha em bronze ao vencedor. Club Athletico Major Dias Jacar.

3. Medalha em bronze. Associação Atlética Portuguesa.

4. Medalha em bronze ao vencedor. Casa Estrela.

01
02

0403

Corrida oferecida à Associação de 
imprensa. Careta. Ed. 290, p. 26. Rio de 
Janeiro,  20 de dezembro de 1913. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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ALGUNS LOCAIS (APROXIMADOS) 
DE VELÓDROMOS NA CIDADE

Em vermelho – Velódromo Guanabara e Clube Guanabarense

Em azul escuro – Velódromo Nacional e Frontão Velocipédico Fluminense

Em laranja – Quinta da Boa Vista

Em verde – Clube Atlético Fluminense

Estrela vermelha – Pão de Açúcar

Estrela azul – Passeio Público

Estrela verde – Campo de Santana

Planta da cidade do Rio de 
Janeiro contendo todos os 
melhoramentos mandados 
executar pelo governo 
da União e prefeitura 
municipal. Guia da Cidade do 
Rio de Janeiro, de Julio Soares de 
Andrêa, 1911.
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Assim como as bicicletas, os carros foram um resultado do avanço tecnológico, também 
encarado como um sinal de progresso dos costumes, um indicador alvissareiro dos novos 
tempos. Não surpreende saber que, no cenário europeu, algumas fábricas de bicicleta se 
envolveram com a produção de automóveis, bem como que tenham, rapidamente, se gestado 
um esporte ao redor da nova máquina de quatro rodas.

No Brasil, a produção integral de carros somente se deu no pós 2ª Grande Guerra, quando 
se instalou a siderurgia. Duas décadas antes, todavia, teve início um, ainda tímido, processo 
de fabricação de peças, o que diminuiu a dependência de importação. Bem antes disso, no 
�m do século XIX, vindo da França, o primeiro automóvel chegou ao país, trazido por um 
personagem renomado, cuja atuação bem se relacionava aos princípios de modernidade: 
Santos Dumont.

O “pai da aviação”, vivendo na Europa durante anos, acompanhou de perto o processo de 
desenvolvimento de motocicletas e carros, já envolvido com pesquisas ligadas ao seu 
interesse pela possibilidade de voar. Em 1890, adquiriu seu primeiro automóvel, o pioneiro 
modelo de quatro rodas produzido por uma antiga fábrica de bicicleta, a Peugeot.

Foi o primeiro de muitos carros que teve Dumont. Tendo sido membro do Automóvel Clube 
de Paris, tomou parte em algumas corridas, modalidade para a qual dedicou muito apreço. 
Em 1891, quando no Porto de Santos desembarcou com seu Peugeot, dava início a uma nova 
futura paixão para os brasileiros. A primeira reação, entretanto, foi de susto. A população de 
São Paulo não podia crer naquela máquina barulhenta andando por conta própria nas ruas da 
capital paulistana.

No Rio de Janeiro, com o mesmo estardalhaço, o primeiro automóvel 
chegou alguns anos depois, em 1895, pelas mãos de outro personagem de 
destaque do país, José do Patrocínio. Ficou famoso o acidente que sofreu 
quando deixou Olavo Bilac dirigir seu Serpolet. A mera condução do carro 
era em si considerada uma aventura. Demorou alguns anos até que o 
hábito se estabelecesse.

Para tal, precisariam mudar muito as cidades. 
A estrutura urbana tinha que se adequar 
ao seu novo e imponente artefato, com a 
construção de novas vias, instalação de 
estrutura para abastecimento e reparo dos 
automóveis, organização do tráfego. Havia,  
também, a necessidade de que a população 
aprendesse a conviver com a novidade, com 
esse novo sentido de mobilidade e velocidade 
que assustava, porque trazia riscos de 
acidentes diversos.

Santos Dumont e seu Peugeot. Primeiro 
automóvel na América Latina, década de 
1890.
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De toda forma, os que possuíam mais recursos, especialmente aqueles que tinham alguma 
relação com o projeto de modernização das cidades, começaram a importar seus carros, que, 
paulatinamente, se impuseram no cotidiano urbano, como meio para transporte de cargas 
e produtos, mas também de diversão e, nesse caso, também como expressão de status e 
distinção. Tornou-se fashionable des�lar de automóvel pelas novas ruas da capital, fruto das 
reformas urbanas, inclusive na notável Avenida Central.

Em alguns anos, seriam realizadas, a exemplo do que ocorrera na Europa e nos Estados Unidos, 
aventuras automobilísticas, protagonizadas por desbravadores dispostos a demonstrar as 
possibilidades e testar os limites dos carros. Entre essas, algumas eram desa�os de longo 
curso, travessias entre cidades (Rio de Janeiro-São Paulo e São Paulo-Santos, por exemplo), 
outras eram corridas.

No Rio de Janeiro, as corridas foram realizadas pela primeira vez em 1905, promovidas por 
Pereira Passos para celebrar as reformas urbanas, especialmente a conclusão das obras do 
Largo do Machado, contando com a participação de pioneiros como Willy Borgho» (cuja 
família se manteve envolvida com o automobilismo durante décadas) e Primo Fioresi (um 
dos mais longevos competidores, disputou provas até quando tinha mais de 70 anos). 
Lembremos que o prefeito já tentara introduzir outras inovações com os automóveis, como 
os des�les de corso no carnaval.

As primeiras grandes corridas, contudo, ainda tardariam algum tempo. O ano de 1908 foi um 
momento importante no desenvolvimento do automobilismo nacional, muito em função 
das proezas do aventureiro francês Conde de Lesdain. Ao desembarcar no Brasil, encarou o 
desa�o de subir o Corcovado com seu carro. Na sequência, Gastão de Almeida levou três dias 
para chegar a Petrópolis.

Recordação do Raid da primeira 
viagem do Rio a Petrópolis. Foto 
de Jorge H. Papf, 7 de setembro de 1924.
Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Lesdain, então, realizou uma das viagens míticas da origem do automobilismo nacional, indo 
de carro do Rio de Janeiro a São Paulo, sendo saudado pelo caminho e recebido com grande 
fervor na capital paulistana. A aventura ganhou tons épicos: falta de combustível, caminhos 
inadequados, barreiras naturais e problemas mecânicos.

No mesmo ano de 1908, realizou-se, em São Paulo, o Circuito de Itapecerica, que movimentou 
muito aquela cidade. A prova foi organizada por importantes personalidades nacionais, reuni-
das ao redor do Automóvel Club de São Paulo, fundado dias antes do evento, e pelo Automó-
vel Clube do Brasil, criado no Rio de Janeiro, em 1907.

Presidido por Aarão Reis, importante engenheiro e urbanista, ligado a empresas de transporte 
público com uso da eletricidade, tanto bondes quando ferrovias, rapidamente a agremiação se 
conectou com o ideário da capital em mudança. Integraram-se, imediatamente, à sociedade 
personagens insignes do país, como Santos Dumont (supostamente o autor da ideia, inspirada 
em sua experiência na França), José do Patrocínio e Olavo Bilac.

Para além dos desejos de organizar corridas e desa� os, tinha-se em conta contribuir para o 
progresso da nação, o velho Utile Dulce já citado, quando falamos de outras modalidades, uma 
ideia que marcou o desenvolvimento esportivo em geral.

Foto de Silvio Penteado, vencedor da primeira prova automobilística 
disputada no Brasil, o Circuito de Itapecerica. Careta. Ed. 9, p. 23. Rio de 
Janeiro, 1.º de agosto de 1908. Acervo: Galeria Olímpica RGM.

Circuito de S. Gonçalo. Careta. Ed. 69, 
p. 13. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 
1909. Acervo: Galeria Olímpica RGM.
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O automóvel era encarado como sinal de avanço nos costumes, mas também 
exaltado por suas possíveis contribuições para a economia nacional. O 
Automóvel Clube teve mesmo intensa atuação no que se refere à construção 
de estradas e ao desenvolvimento da cadeia produtiva ligada à modalidade, 
inclusive no tocante à importação, criação de postos de abastecimento, oferta 
de consertos e toda questão burocrática (emplacamento, habilitação etc.).

Em seu período áureo, sua sede era o antigo prédio do Cassino Fluminense, 
um dos mais importantes clubes do Rio de Janeiro do século XIX, localizado 
na Rua do Passeio, ao lado da Escola de Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. O Automóvel Clube por lá se instalou em 1924, permanecendo 
até o encerramento de suas portas, no � nal do século XX.

O Automóvel Clube ocupou esse prédio quando se fundiu com Clube 
dos Diários, que lá se estabeleceu em 1900, quando absorveu o Cassino 
Fluminense. Alguns sugerem que o Clube dos Diários se tratava de um grupo 
de proprietários de carros. É possível sim que, entre seus sócios, estivessem 
muitos dos primeiros donos de automóveis da cidade, mas, na verdade, era 
mesmo uma sociedade que reunia parte importante da elite ² uminense, 
tendo uma sede anterior em Petrópolis. Foi mesmo uma das mais relevantes 
agremiações da história do Rio de Janeiro.

Depois da prova de São Paulo, o Automóvel Clube do Brasil resolveu 
organizar, no Rio de Janeiro, uma competição similar, sugerindo que o 
Alto da Boa Vista seria o lugar adequado. Tendo sido as corridas no local 
proibido pelas autoridades municipais, inclusive por ação do prefeito Souza 
Aguiar, transferiu-se o evento para uma cidade vizinha. Em 19 de setembro 
de 1909, foi realizado o pioneiro Circuito de São Gonçalo, um trajeto de 72 
quilômetros, vencido pelo “veterano” Gastão de Almeida. 

Sede do Automóvel 
Clube. (fonte: http://
g1.globo.com/Noticias).
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Mesmo sendo realizada em local distante, a corrida contou com bom público e teve grande 
repercussão, graças à ampla cobertura da imprensa. Foi uma expressão de como o automóvel 
vivia um primeiro momento de popularidade na cidade, já assumindo uma função simbólica 
notável. As competições exponenciavam essa representação, deixando ainda mais claras as 
noções de desa�o, aventura e velocidade.

Nas décadas seguintes, aumentaria a paixão pelos automóveis, inclusive em função da 
adoção de novas referências culturais no país. Paulatinamente, se substituíam os parâmetros 
europeus pelos símbolos norte-americanos, que desembarcavam notadamente pelo cinema, 
pela música e logo por uma novidade, o rádio.

Nesses anos, muitas foram as provas disputadas, algumas por ocasião de exposições 
internacionais de automóveis, na maior parte com algum grau de participação do Automóvel 
Clube do Brasil, que foi vendo aumentar o seu prestígio. Articulava-se, aliás, progressivamente 
essas atividades com a ideia de progresso do país, inclusive no que tange às reivindicações de 
industrialização.

As provas eram organizadas nos mais diferentes formatos, ocupando diversos espaços da 
cidade, como a Quinta da Boa Vista e a Esplanada do Castelo, que surgira, no Centro da Cidade, 
com o de�nitivo desmonte do Morro do Castelo, realizado em 1922, por ocasião da preparação 
da exposição de comemoração do centenário da Independência.

Algumas competições se inspiravam em modelos europeus, como a “Subida da Montanha”, 
disputada, em 1932, na recém-inaugurada Rio-Petrópolis, vencida pelo alemão Hans Von 
Stuck, que viera ao Brasil a convite do primeiro automobilista brasileiro a ter uma carreira no 
velho continente, Manuel de Te»é.

Esses eventos prepararam o caminho para a realização daquelas que, talvez, sejam as 
grandes provas do automobilismo brasileiro, o Circuito da Gávea, disputado entre 1933 e 
1954, mobilizando grande público, inclusive em função da participação de pilotos audazes 
de vários países. Nesses anos, de�nitivamente, se consolidaram as corridas de automóveis no 
gosto da população ²uminense.

Circuito de S. Gonçalo. Careta. 
Ed. 69, p. 13. Rio de Janeiro, 25 de 
setembro de 1909. Acervo: Galeria 
Olímpica RGM.
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TIPICAMENTE BRITÂNICOS:
CRICKET, FUTEBOL, BOXE
(E OUTRAS LUTAS)

Como vimos, em várias modalidades se fez sentir, no Rio de 

Janeiro, no Brasil e em muitos países, a in
 uência britânica, compreensível por ter sido na 

Inglaterra que o esporte moderno se constituiu e se espraiou pelo mundo. Em práticas como 

o turfe e o remo, no caso 
 uminense, percebe-se uma mescla de referências de outras experi-

ências esportivas mundiais, notadamente da França, país com o qual houve muitas relações 

culturais no século XIX. Alguns esportes, contudo, foram bem mais fortemente marcados pe-

los símbolos e atuação da colônia de ingleses que, na capital, estavam estabelecidos.

Isso não signi� ca que houve uma apreensão linear, que não tenham ocorrido releituras locais. Na 

verdade, as trajetórias das modalidades foram muito distintas, como será possível perceber no 

caso do cricket, do futebol e do boxe, esportes muito marcados pela ação da Inglaterra no mundo.

O cricket foi um esporte difundido mais pelo convés dos navios do que pelos porões. Isso é, 

era uma prática apreciada mais pelos o� ciais, gente das elites que, em geral, tinham estudado 

nas public schools, se preparando para atuar nos negócios do imenso Império britânico.

Aliás, vale citar que nessas importantes instituições, a prática esportiva foi encarada como 

uma importante ferramenta educacional. Os que delas egressavam, não poucas vezes, 

seguiam mantendo seus hábitos esportivos, até mesmo criando agremiações por onde se 

estabeleciam. Um exemplo é o Calcutta Cricket Clube, o primeiro a ser fundado fora da Grã-

Bretanha (em 1792).

Nem sempre os ingleses procuravam maior relação com os locais no que tange a seus hábitos. 

Por vezes, até mesmo consideravam que esses não teriam condições de entender a comple-

xidade cultural britânica. Em muitos casos, todavia, os nativos aprenderam por observação e 

se tornaram adeptos das modalidades esportivas. Esse é o caso do cricket na Índia e na Ilha 

de São Vicente/Cabo Verde. Não é o que ocorreu na capital brasileira, no tocante ao jogo dos 

tacos.

Há evidências de que a colônia de britânicos já organizava jogos de cricket, no bairro de São 

Cristóvão, em meados da década de 1830. Não parece que se tratavam de partidas organizadas 

por um clube propriamente dito, mas situações ocasionais, nos quais, em dias festivos, se 

recriava um hábito do país de origem.

A esquadra ingleza, no ground do Fluminense Foot-ball Club.
Careta. Ed. 28, p. 10. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1908. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.
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Há um maior número de referências à prática a partir de meados 
dos anos 1860, dessa vez � cando mais claro o per� l das agremiações 
fundadas (é provável que já existissem anteriormente, mas, até o 
momento, não conseguimos maiores informações). O Rio British 
Cricket Clube tinha como um dos líderes o professor George R. Gepp, 
recebendo costumeiramente apoio da colônia britânica.

Não era a única agremiação ativa. Os seus jogos eram disputados contra 
o Artisans Amateur Cricket Clube. Havia, de fato, nessa ocasião, boa 
movimentação ao redor da modalidade. As partidas, disputadas em um 
ground instalado no Campo de Santana, eram também realizadas entre 
os clubes e equipes de navios ingleses e mesmo entre esses times de 
marítimos.

Poucos eram os brasileiros que tomavam parte nessas ocasiões. Os 
jogadores e mesmo o público eram, majoritariamente, britânicos. 
Aparentemente tratava-se de uma conjugação de dois fatores: de 
um lado, os ingleses não faziam questão de contar com gente de fora 
da colônia; da mesma forma, os nacionais não parecem mesmo ter 
demonstrado grande interesse pela modalidade.

Mesmo entre os britânicos, houve 
 uxos de maior ou menor estruturação da prática. Ainda no 
� m dessa década de 1860, percebemos que alguns ingleses chegados à cidade demonstravam 
surpresa pelo fato de o Rio British Cricket Clube estar pouco ativo. O que ocorre é que havia 
um trânsito grande na colônia, muita gente que ia e voltava da Inglaterra ou que viajava entre 
os Estados, tudo em função dos negócios com os quais estavam envolvidos. Com isso, por 
vezes, se desfazia uma equipe ou a direção das agremiações, fragilizando, por um tempo, seu 
funcionamento.

Na década de 1870, surgiu um clube com maior organização, que ocupou um espaço mais 
importante da cidade, o já citado Rio Cricket Clube. Essa agremiação, bem restrita aos ingleses, 
também acolhia uma parte das elites 
 uminenses, inclusive a Família Real, especialmente a 
Princesa Isabel e o Conde D’Eu. É interessante observar que equipes da agremiação chegaram 
a realizar jogos com o São Paulo Cricket Clube.

Em 1880, se anuncia que o Rio Cricket passaria a ocupar, por aluguel por parte do Conde D’Eu, 
um terreno nas redondezas do Palácio Guanabara, no bairro das Laranjeiras. Celebrava-se que, 
graças ao tamanho e formato da nova sede, poder-se-ia ampliar as modalidades oferecidas. 
Por vezes, a princípio nos jornais, apareceram mesmo mais as atividades atléticas do que os 
jogos de cricket.

Inclusive surgem, em 1882, muitas notícias do Clube Atlético Anglo-Brasileiro, dedicado às 
corridas a pé e jogos atléticos, cujas atividades eram, constantemente, realizadas no ground 
do Rio Cricket.

Anúncio de partida entre o Rio 
British e o Artisans Amateur. 
The Anglo-Brazilian Times: 1865 a 
1884, Ed. 9, p. 4. Rio de Janeiro, 8 
junho de 1865. Fonte: Biblioteca 
Nacional.

Notícias do Clube Atlético Anglo-Brasileiro, dedicado 
às corridas. O Globo, 1874, Ed. 446, p.4. Rio de Janeiro, 4 de 

fevereiro de 1883. Fonte: Biblioteca  Nacional.
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Ainda assim, o cricket seguiu sendo valorizado, inclusive tendo sido realizados novos 

encontros com clubes de São Paulo dedicados à modalidade. Na verdade, houve até mesmo 

jogos internacionais, contra times da Argentina e do Uruguai, promovidos nesses países e 

também no Rio de Janeiro. Além disso, havia muitas partidas disputadas por equipes diversas 

que se fundaram na cidade, ligadas a grupos de britânicos ou empresas inglesas.

Houve uma curiosa exceção, o Clube Brasileiro de Cricket, que abriu a porta para muitos 

brasileiros, ainda que também contasse, majoritariamente, com ingleses. Essa agremiação 

acabou se institucionalizando melhor, praticamente se mesclando com o Rio Cricket, usando 

para seus jogos o ground da Rua Paissandu.

Na verdade, com o decorrer do tempo, o Clube Brazileiro de Cricket acabou suplantando o 

Rio Cricket e ocupando, em de� nitivo, o espaço da Rua Paissandu, notadamente a partir de 

1897, quando um grupo de associados egressos fundou, em Niterói, o Rio Cricket and Athletic 

Association, ainda hoje ativo (com o nome de Rio Cricket Associação Atlética).

Em 1899, o Clube Brasileiro de Cricket/Rio Cricket se transformou, em função do nome da rua, 

em Paissandu Cricket Clube, até hoje existente com o nome de Paissandu Atlético Clube, com 

sede na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Campo do Rio Cricket Clube.
Careta. Ed. 281, p. 21. Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1913. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Rio Cricket Club.

Festa dominical. Careta. Ed. 273, p. 24. Rio 
de Janeiro, 23 de agosto de 1913. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.
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Planta da cidade do Rio 
de Janeiro contendo 
todos os melhoramentos 
mandados executar 
pelo governo da União e 
prefeitura municipal. Guia 
da Cidade do Rio de Janeiro, de 
Julio Soares de Andrêa, 1911.

ALGUNS LOCAIS (APROXIMADOS) ONDE FORAM REALIZADOS JOGOS 
DE CRICKET NA REGIÃO CENTRAL E ZONA SUL DA CIDADE

Em vermelho – Rio Cricket/Paissandu

Em azul escuro – Rua Berquó

Em laranja – Campo de Santana

Em verde – Campo de São Cristóvão

Estrela vermelha – Palácio Guanabara e Sede do Fluminense

Estrela azul – Quinta da Boa Vista

Estrela verde – Pão de Açúcar
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Outra agremiação que merece destaque é o Bangu Atlético Clube, 
fundado em 1904, por britânicos que trabalhavam na Fábrica 
Bangu e já vinham disputando jogos de futebol, cricket e tênis.

Nas suas instalações, no ano de fundação, decidiu-se que as 
quartas, sextas e domingos de manhã seriam dedicados ao cricket. 
Além disso, a equipe da agremiação fazia jogos com o Rio Cricket 
and Athletic Association e o Paissandu Cricket Clube (com os 
quais, aliás, também se enfrentava no futebol). Além disso, havia 
os desa�os com times de navios ingleses que ancoravam na Baía 
de Guanabara ou equipes de empresas britânicas que seguiam, 
mesmo em menor número, na cidade estabelecidas.

O cricket nunca logrou grande popularidade, mas não se deve 
negligenciar a importância das agremiações a ele dedicadas 
no sentido de apresentar uma ideia mais consolidada de clube 
atlético no modelo britânico, inclusive pela promoção de 
competições de modalidades distintas. Até mesmo jogos de 
tênis e de beisebol foram realizados em suas dependências.

Não surpreende que algumas dessas agremiações mantenham-
se ativas até os dias de hoje. Há ainda, aliás, outra importante 
iniciativa digna de destaque protagonizada por seus associados: 
estiveram entre os pioneiros na prática daquele que viria a ser o 
esporte-rei do Brasil: o futebol.

Campo de futebol do Bangu.  
Fonte: http://www.bangu-ac.com.br/historia.htm.

Campo do Rio Cricket em Nictheroy. 
Careta. Ed. 281, p. 20. Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1913. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

Indubitavelmente, uma parte do desenvolvimento do futebol 
no Rio de Janeiro se deve a essas agremiações de ingleses. 
Um dos nomes simbólicos desse processo de conformação da 
modalidade, Oscar Cox, era �lho de George Emmanuel Cox, um 
dos líderes do cricket no Rio de Janeiro, fundador do Rio Cricket 
Clube e do Rio Cricket and Athletic Association.

A trajetória da família Cox é bem explicativa do papel que os 
ingleses ocuparam no mundo naquele século XIX. George nasceu 
no Equador, já que seu pai naquele país atuava a serviço da Grã-
Bretanha. No Brasil, por vezes, atuou como diplomata, mas, no 
Rio de Janeiro, se destacou por ser corretor de mercadorias.
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Mesmo não tendo nascido na Inglaterra, como cida-
dão britânico sempre cultivou aqueles valores cul-
turais, destacando-se seu envolvimento com o es-
porte. Oscar Cox, seu � lho com a 
 uminense Miner-
vina Dutra Cox (� lha do comerciante e conhecido 
farmacêutico João Correa Dutra com Luiza Santos 
Xavier Dutra), certamente teve acesso a esse gosto 
e, com ele, frequentou as agremiações que seu pai 
ajudou a fundar e dinamizar.

Consta que Oscar Cox se aproximou do futebol no 
período em que estudou em uma escola da Suíça. 
Teria trazido, na sua volta ao Brasil, o material e o 
desejo de desenvolver a modalidade. Trata-se de 
uma narrativa comumente reproduzida em vários 
lugares, cujo mito fundador maior é a experiência 
de Charles Miller em São Paulo.

Sem negar a importância desses personagens, é preciso perceber que: o futebol não nasceu 
somente de um fundador, em cada cidade havendo processos bem mais complexos de di-
fusão e consolidação; não há um centro único ou lugar pioneiro de onde a modalidade se 
espraiou para o Brasil – seu desenvolvimento se deu de forma distinta, em diferentes locali-
dades, em períodos aproximados; essa hipótese merece ser investigada nas próprias cidades, 
vale prospectar melhor essa multiplicidade de apreensões.

No caso do Rio de Janeiro, há uma série de indícios, que ainda precisam ser melhor investigados, 
da presença da modalidade em algumas escolas ou praticadas em alguns locais da cidade por 
in
 uência de britânicos mais populares (como marinheiros de navios ingleses que ancoravam na 
Baía de Guanabara). Isso, talvez, ajude a entender a rápida difusão da prática no início do século XX.

De toda forma, vale considerar as ações de Cox e outros britânicos que na cidade viviam. Se ele 
trouxe mesmo o material para jogar futebol, sem excluir a possibilidade de que outros grupos, por 
motivos diversos, já ensaiassem o jogo da bola pela cidade, é possível que, durante alguns anos, 
junto com os associados do clube que integrava andassem experimentando a modalidade.

Vale observar que no The Rio News, um jornal em inglês dedicado à colônia, publicado na 
capital 
 uminense, tornaram-se comuns notícias do futebol sendo praticado em países da 
América do Sul, na Inglaterra e, nos anos � nais do século, também na cidade de São Paulo. 
Curioso é que por esse periódico se vê a apreensão que existia com o clima do Rio de Janeiro, 
segundo alguns jornalistas um di� cultador para a prática da modalidade.

Equipe de cariocas que viajou para 
disputar partidas em São Paulo. 
Acervo: Fluminense Futebol Clube. Fonte: 
www.
 umania.com.br

Medalha em metal prateado ao 
vencedor. Fluminense Football Club.

Inter-Classes Football, 1924. Acervo: Galeria 
Olímpica RGM.

Oscar Cox
Acervo: Fluminense Futebol Clube Fonte: http://
explosaotricolor.com.br/v2/oscar-cox-de-geracao-geracao/
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O jogo que acabou entrando para a história foi realizado em 1901, 
quando Oscar levou um time de 
 uminenses, denominado Rio 
Team, para disputar uma p artida no Rio Cricket and Athletic 
Association, em Niterói. Posteriormente, a equipe de Niterói 
retribuiu a visita, em jogo realizado no Paissandu. Cox ainda 
conseguiu promover uma excursão a São Paulo, onde foram 
realizadas partidas com equipes daquela cidade.

Nesse grupo que viajou, alguns, inclusive Cox, se empenharam 
em fundar um clube carioca de futebol, o que veio a ocorrer 
em 1902, com a criação do Rio Futebol Clube e do Fluminense 
Futebol Clube. O primeiro teve vida breve, o segundo existe até 
hoje. Sua sede, instalada desde o início no bairro das Laranjeiras, 
próximo ao ground do Paissandu, se tornou um dos principais 
espaços do futebol brasileiro no decorrer do tempo.

A partir de então, se deu, de forma relativamente rápida, a criação 
de clubes de futebol. Só em 1904 foram fundados o já citado 
Bangú Atlético Clube, o Botafogo Futebol Clube e o América 
Futebol Clube. Além disso, antigas sociedades “o� cializaram” 
suas equipes da modalidade, entre as quais o Rio Cricket and 
Athletic Association e o Paissandu Cricket Clube. Em pouco 
tempo, importantes agremiações tradicionais nas regatas teriam 
também seus times, como o Flamengo e o Vasco.

Em 1905, é fundada a Liga Metropolitana de Futebol, que orga-
nizou, em 1906, o primeiro campeonato da cidade, contando 
com seis equipes: Fluminense, Paissandu, Rio Cricket, Botafogo, 
Bangu e uma agremiação que foi fundada na Tijuca, em 1904, o 
Futebol e Atlético Clube. A partir de 1907, assumiu a organização 
da peleja a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos.

Foto do primeiro time de futebol do Clube de Regatas 
do Flamengo, 1912. Fonte: www.
 amengo.com.br

01

02

03

04
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Em função do crescente número de clubes que se fundaram por 
toda a cidade, logo surgiriam outras divisões na Liga principal, 
bem como muitas diferentes associações. A Liga Suburbana de 
Futebol organizou seu primeiro campeonato em 1907, contando 
com equipes como o Esporte Clube Mangueira, o Nacional Fute-
bol Clube, o Pedregulho Futebol Clube, o Riachuelo Futebol Clu-
be, o Sampaio Futebol Clube, o Engenho de Dentro Atlético Clube 
e o Bonsucesso Futebol Clube. Nesse mesmo ano, a União Espor-
tiva Fluminense promoveria um campeonato contando com sete 
agremiações, entre as quais o Carioca Futebol Clube e o Catete 
Futebol Clube.

Alguns anos mais tarde, surgiria a Associação Atlética Suburba-
na, que congregaria, entre outros, o Irajá Atlético Clube, a Asso-
ciação Atlética Jacarepaguá e o Fidalgo Futebol Clube. Houve, 
ainda, a Liga Esportiva Suburbana, a Liga Esportiva de Futebol, 
a Associação Brasileira de Esportes Atléticos, a Associação Ca-
rioca de Futebol, a Liga Municipal de Futebol, a Liga Esporti-
va Carioca, entre outras. Cada uma dessas entidades chegou a 
contar com muitos clubes e organizar campeonatos que, por 
vezes, tinham mais de uma divisão.

Nem sempre foi pací� ca a relação entre essas agremiações. Na 
década de 1930, o debate central se deu ao redor do processo de 
pro� ssionalização, mas, de fato, no decorrer do tempo, veio se 
acirrando no que se refere às possibilidades de participação e 
controle do poder e dos sentidos e signi� cados da modalidade. 
De toda forma, como se pode ver, não parece adequado a� rmar 
que o futebol foi apreendido pelo povo depois de ter sido 
introduzido pelas elites. Pela dinâmica, é mais plausível supor 
que houve mesmo um múltiplo processo de difusão.

05

07

08

Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM

01. Medalha em bronze ao vencedor, Adriano. A Tribuna Sportiva.
Campeonato, 1914.

02. Medalha em metal prateado ao vencedor, Felix Frias. T. Initium Team, 
1928.

03. Medalha em prata. Fluminense Football Club. Rio de Janeiro, 1921. 
Coleção Jaime Bordallo.

04. Medalha em metal prateado ao vencedor. B. S. C. em 5 de novembro de 
1922.

05 Medalha em bronze ao campeão. Liga Sportiva Suburbana. 
Campeonato, 1912.

06. Medalha em bronze. Associação A. Suburbana. Campeão de 1915.

07. Medalha em metal prateado ao vencedor. Associação Athletica 
Portugueza. Torneio Interno.

08. Medalha em bronze. Associação Nictheroyense de Football. 
Campeonato.

06
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Medalha dourada ao 
campeão. Torneio de Foot-
Ball Botafogo. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.

Partidas de futebol. Careta. 
Ed. 274, p. 27, Rio de Janeiro, 
30 de agosto de 1913. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.

Campo do Fluminense. 
Fluminense x Villa-Izabel. 
Match do dia 20 corrente. 
Careta. Ed. 366, p. 20, Rio de 
Janeiro, 20 de junho de 1915. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.

O futebol, rapidamente, tornou-se o esporte preferido da população, praticado já não mais 
em � ns de semana, mas em qualquer horário possível; já não mais somente nos campos, mas 
também nas ruas, escolas, praias, onde for possível fazer rolar qualquer coisa que lembre uma 
bola, a ser atirada entre qualquer coisa que lembre as traves (podem ser pedras, chinelos no 
chão ou desenho em uma parede, por exemplo). Mais ainda, desenvolveram-se vários jogos à 
modalidade relacionados: totó, botão, jogo do preguinho, com chapinha, várias modalidades 
especí� cas (futsal, futebol de praia, futevôlei), além de diversos jogos derivados, como disputa 
de embaixadinha, rebatida e cascudinho.

Sem deixar de ser aquele jogo que os britânicos conformaram em suas escolas e desde a 
primeira metade do século XIX, tornou-se a modalidade também nossa. Não por um suposto 
“jeito brasileiro de jogar o futebol”, isso é mais um discurso que está relacionado ao fato de 
que também mobilizamos identitariamente o esporte, mas sim porque, afetivamente, o 
ressigni� camos e também demos nossa feição.



121Inglezes versus brasileiros. Careta. Ed. 
170, p. 25. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 
1911. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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Outra prática típica dos ingleses, que também foi muito 
rapidamente apreendida e valorizada pelos norte-americanos, 
deu seus primeiros passos na capital do Brasil nas décadas 
� nais do século XIX: o boxe.

As primeiras lutas da cidade foram realizadas no Skating-
Rink, o primeiro rinque de patinação melhor estruturado 
que se instalou no Rio de Janeiro, em 1878. Na verdade, 
o estabelecimento logo se tornou um complexo de 
entretenimentos, oferecendo concertos, apresentações 
teatrais e espetáculos nos moldes do que era encontrado nos 
circos.

Em agosto de 1878, o norte-americano Harry Clark desa� ou os que quisessem lhe enfrentar 
segundo as regras do “soco inglês ou boxing”, oferecendo 100$000 àquele que lhe derrotasse. 
O público deve ter se mostrado surpreso, de tal forma que os proprietários do estabelecimen-
to rogaram aos desa� antes que não � cassem aborrecidos com a dinâmica da luta.

Além de receber muitas críticas de algumas lideranças intelectuais, inclusive de Machado de 
Assis, que também, constantemente, contestava a propriedade das brigas de galos e touradas, 
a luta parece não ter, imediatamente, caído no gosto da população 
 uminense. Durante 
décadas, somente se via a modalidade em ocasiões esporádicas, na maior parte das vezes 
protagonizada por um estrangeiro que desa� ava os nacionais.

Sócios preparando os ”muques” 
para resistir às intervenções 

militares. Careta, ano 5, Ed. 198, Rio 
de Janeiro, 16 de março de 1912. Acervo 

Galeria Olímpica RGM.

Zeca Peixoto, mestre da atividade física e notório 
sportman. Fonte: http://www.gladiatorium.com.br/wp-content/

uploads/2014/03/zeca
 oriano.png

Nota em jornal. Gazeta de Notícias: 1875 
a 1879, Ed. 237. p. 4. Rio de Janeiro, 28 de 
agosto de 1878. Fonte: Biblioteca Nacional.
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A prática somente começaria a ser mais apreciada na transição 
das décadas de 1920 e 1930, antecedida de um primeiro 
 uxo de 
popularização nos anos 1910, ainda assim, enfrentando muitas 
di� culdades e restrições.

De todo modo, outras formas de luta gozaram de maior popularidade 
e presença na capital. Na verdade, enquanto desa� o com o público, 
demonstração de habilidade e força, a modalidade foi muito comum 
nos circos e outros estabelecimentos de entretenimento da cidade.

Já no Círculo Olímpico dos Chiarini, primeiro circo melhor estruturado 
que se instalou na cidade, entre 1835 e 1836, houve apresentações de 
luta protagonizadas por Jaime Francez. Outro exemplo relevante pode 
ser encontrado na segunda metade dos anos 1850, no circo da Rua da 
Guarda Velha. Em 1856, no estabelecimento de Bartholomeu Corrêa 
da Silva, dois franceses convocaram os cariocas a lhes enfrentarem no 
ringue, bem como ofereceram aulas de Chausson, também chamada 
de savate ou boxe francês.

No ano seguinte, nesse mesmo circo, Mr. Charles desa� ou os 
 uminenses a lhe enfrentarem, 
pagando 1 conto de réis a quem lhe derrotasse pelas regras que nos jornais foram publicadas. 
Tratava-se de um regulamento muito minucioso, que abordava desde os procedimentos 
de inscrição para o combate, passando pelas exigências de apresentação, chegando até as 
condutas aceitas ou não nas lutas.

Nas décadas de 1850 e 1860, tornaram-se mais comuns essas ocasiões. Até mesmo Bernardo 
Urbano de Bidegorry, já na época notável professor de ginástica e instrutor do corpo de 
bombeiros, atuou como árbitro das lutas realizadas.

Em um formato mais esportivo propriamente dito, com técnicas e regras mais ajustadas ao 
cenário esportivo internacional, é somente no início do século XX que se observam iniciativas 
mais relevantes. É nesse momento que entra em cena um dos grandes personagens do 
esporte nacional, pouco conhecido, mas que merece muita atenção por sua trajetória, por 
juntar a sua performance no campo do esporte com a do âmbito do entretenimento: José 
Floriano Peixoto.

Zeca Peixoto atuou em diferentes modalidades, entre as quais a luta romana e o boxe. Vale 
observar que chegou a ser criado o Esporte Clube José Floriano, em Copacabana, em 1907, 
dedicado mais à preparação física, mas que chegou a disputar campeonatos de futebol da 
União Esportiva Fluminense.

A propósito, em outras cidades do país se criaram agremiações em homenagem ao mestre 
da atividade física e notório sportman. Isso se deveu, também, ao fato de que Zeca foi artista 
da “Companhia Ginástica e de Variedades” e chegou a ser proprietário do Circo Floriano. Suas 
trupes � zeram tournées por várias localidades do Brasil, contribuindo para a difusão da luta.

Alunos em luta romana.
Gazeta  de Notícias: 1900 a 1919, 
Ed. 234, p. 7. Rio de Janeiro 
21 de agosto de 1904. Fonte: 
Biblioteca Nacional.
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Medalha em prata do 
Campeonato Brasileiro de 
Luta Greco-Romana. Centro 
de Cultura Physica do Rio de 
Janeiro. Oferecida pela Cia. 
Souza Cruz. 1914. Acervo Galeria 
Olímpica RGM

Filho do ex-presidente Floriano Peixoto, Zeca Peixoto ainda surpreendia a muitos por seu 
físico pronunciado. Tornou-se um astro na cidade, por seu comportamento gentil e cortês, 
por seu ar saudável, por alguns feitos heroicos (como salvar pessoas de afogamentos), pela 
sua beleza e seu corpo musculoso, dividindo com os remadores o protagonismo de uma nova 
ideia de juventude que se estava forjando.

Peixoto integrou, também, a trupe de um renomado lutador que no Brasil desembarcou em 
1904, promovendo combates nos teatros públicos, a exemplo dos que ocorriam no decorrer 
do século XIX: o francês Paulo Pons. Com o decorrer do tempo, trouxe lutadores que tinham 
obtido vitórias em campeonatos europeus. Os combates eram, na verdade, um misto de luta 
livre norte-americana e luta romana, semeando as condições para que, no futuro, houvesse 
grande popularidade nos espetáculos de “catch as catch can”.

Nessa primeira década do século XX, outros personagens começam, também, a ensinar 
lutas de forma mais metódica. Entre esses, destaca-se Paulo Lauret, que desenvolvera 
exitosa carreira em Portugal e desde o � nal da centúria anterior já prestava serviços no Brasil. 
Naqueles anos 1900, abrira uma academia onde ensinava, entre outros, o boxe francês. Nas 
décadas seguintes, outros espaços semelhantes seriam no Rio de Janeiro inaugurados.

Além disso, nessa mesma década, chega de 
São Paulo um dos grandes personagens das 
lutas no Rio de Janeiro, Agenor Sampaio, 
o Sinhozinho, que seria um dos grandes 
mestres da cidade, inclusive de uma linha 
especí� ca de capoeira.

Na verdade, conforme esse ensino 
metódico das lutas foi se difun-
dindo, começou um processo de 
reabilitação da capoeira. De prática 
proibida, diretamente relacionada 
à vagabundagem, à turba e pre-
conceituosamente encarada como 
“coisa de negros”, paulatinamente 
passou a ser regrada, metodizada e 
mesmo defendida como exemplo 
de típica arte marcial brasileira.

A luta romana das mulheres. 
Uma “Prise”. Demonstração das 
lutadoras Morgan e Nero Berkeson. 
Careta, Ed. 103, p.3. Rio de 
Janeiro, 21 de maio de 1910. Fonte: 
Biblioteca Nacional
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Zeca Peixoto ainda protagonizou outra ousadia naqueles anos de 1910, a organização de 
lutas femininas. Em um contexto em que ainda havia resistência a mulheres praticando 
esportes (especialmente algumas modalidades consideradas muito masculinas), junto com o 
empresário Francisco Serrador organizou, no Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, 
um “campeonato de lutadoras”.

Tratava-se, na verdade, de uma temporada teatral, em conjunto com o grupo musical feminino 
Mirales; as lutas foram realizadas entre estrangeiras, com a participação de algumas brasileiras 
que vieram de São Paulo.

O evento teve grande repercussão na cidade. De um lado, houve boa acolhida do público e 
excelente veiculação na imprensa. De outro lado, houve estranhamentos. As roupas e posturas 
das competidoras chamavam a atenção e eram motivos de críticas. Os mais ligados ao campo 
esportivo, discordavam do formato de realização.

Certamente, a realização desse certame se tratou de uma exceção à época. Vale, todavia, 
comentar que a grande divulgação, o sucesso da empreitada, o fato de ser notícia em 
importantes periódicos, o tempo em que foi motivo de curiosidade são indicadores de uma 
nova sensibilidade sendo gestada. Se persistiam as dúvidas quanto à adequação moral e física 
da prática (mais a primeira do que a segunda), a dimensão de espetáculo iria impulsionar, 
cada vez mais, a presença ativa de mulheres no âmbito esportivo.

Ficariam registrados na história da cidade os nomes daquelas incríveis “lutadoras”: a russa 
Schuwalod, Nero Berkson (que foi alcunhada de Minas Gerais, nome do navio adquirido pela 
Marinha brasileira, à época), Philippi, Morgan, Nelson, Fisher, Rieb, Schmidt e as brasileiras 
Annita e Nenê.

Os cinco golpes proibidos da luta romana. 
Careta. Ed. 64, p. 12. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1909. 

Fonte: Biblioteca Nacional.

Medalha em bronze. 
Campeonato Carioca de Box 
dos jornaleiros. Federação 
Brasileira de Pugilismo. Oferta dos 
Laboratorios Silva Araujo Roussel S.A, 
1939. Acervo Galeria Olímpica RGM.

Apresentação dos campeões. 
Careta. Ed. 64, p. 13. Rio de Janeiro, 21 
de agosto de 1909. Fonte: Biblioteca 
Nacional.
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OUTRAS PRÁTICAS:
PATINAÇÃO, JOGO DA PELOTA, 
ESGRIMA, TIRO

Nos primórdios do esporte no Rio de Janeiro, algumas modalidades 
demorariam mais a se consolidar, por motivos diversos. Nesse capítulo, vamos abordar quatro 
dessas. Duas se estabeleceram como diversões muito procuradas por um tempo. A patinação 
só muitos anos depois se organizaria como prática competitiva. O jogo da pelota, praticamente, 
desapareceria. Já a esgrima e o tiro tardariam a se con� rmar como esportes propriamente ditos, 
embora já estivessem bastante difundidos como forma de educação e de defesa.

No Rio de Janeiro, a patinação foi, pela primeira vez, oferecida em 1872, no Teatro D. Pedro 
II, localizado na Rua da Guarda Velha, dinamizada por um importante personagem das 
atividades de entretenimento na cidade, dono de um circo e de uma fábrica de cerveja, 
Bartholomeu Corrêa da Silva.

Em fábricas de cerveja na cidade instaladas, eram comuns as exibições de ginástica, bem 
como a oferta de aulas e de aparelhos para os interessados em praticar a modalidade. Isso 
foi comum nos estabelecimentos que se localizavam na Rua de Matacavalos, atual Rua do 
Riachuelo, um importante caminho em direção à Zona Norte da cidade. Merecem destaque a 
Fábrica de Cerveja Nacional de Henrique Leiden e a Fábrica de Cerveja Nacional de Alexandre 
Maria Villas-Boas.

No que tange à patinação, foi mesmo só em 1878 que surgiu uma iniciativa mais duradoura 
e de maior impacto. Na Rua do Costa foi instalado o Skating-Rink, graças aos esforços de um 
conjunto de investidores, liderados pelo alemão Frederico Glette e pelos irmãos ingleses 
Normanton, que já eram proprietários do Rink Imperial, de São Paulo.

O Skating-Rink possuía instalações muito confortáveis: pista para patinação, jardim e 
restaurante. Logo se tornou um espaço da moda na cidade, atraindo gente de várias idades – 
crianças, homens e mulheres, bem como de distintos estratos sociais, notadamente membros 
da elite e dos setores médios. Não só o preço era acessível, como já incluía o aluguel dos patins. 
Instrutores eram oferecidos para auxiliar os interessados.

Com o decorrer do tempo, inclusive para insatisfação de alguns, que desejavam ver o rinque 
continuar como um “espaço civilizado”, o Skating-Rink adotou um per� l de casa teatral, 
recebendo atrações diversas, sem jamais deixar de oferecer a patinação. Em 1879, fechou as 
suas portas, já tendo contribuído, todavia, para desenvolver o gosto pela prática na população.
Mesmo sem um rinque, vários clubes e teatros seguiram organizando reuniões de patinadores.

Charge de Angelo Agostini tematizando a criação do rinque 
de patinação em São Paulo. Revista Ilustrada. Ed. 120, p. 7, Rio de 
Janeiro, julho de 1878. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Em 1887, surgiu um novo rinque na cidade, instalado nas depen-
dências do Clube Guanabarense, na Praia do Botafogo. Em grande 
medida, foi retomada a experiência efervescente do Skating-Rink, 
com a sociedade £ uminense, rapidamente, aderindo à prática. O 
novo estabelecimento, como da outra vez fora, passou a ser consi-
derado como uma dos mais elegantes opções de entretenimento 
da capital.

Cinco anos depois, foi inaugurado outro importante espaço de 
patinação, o Belódromo Nacional (depois Velódromo Nacional), 
como vimos também muito relacionado à velocipedia. Além dis-
so, a modalidade seguiu sendo praticada em muitos clubes e agre-
miações. O Congresso Ginástico Português, por exemplo, que não 
possuía um rinque, adaptava o vasto salão da Rua do Núncio, dei-
xando o centro reservado para os associados que desejavam ape-
nas assistir ao espetáculo. Já o Clube Atlético Fluminense possuía 
uma bem estruturada pista para a modalidade.

Alguns clubes sociais também ofereceram a prática, como por 
exemplo a Sociedade Euterpe Comercial Tenentes do Diabo, 
formada por setores médios da capital, de caráter recreativo, muito 
conhecida por sua atuação carnavalesca e política.

É interessante observar que se difundiu uma moda ligada à prática, 
especialmente nas vestimentas. A Estação, o jornal dedicado ao as-
sunto, em várias ocasiões apresentou modelos femininos conside-
rados adequados, alguns claras reproduções de roupas europeias, 
pouco confortáveis, tendo em conta o clima do Rio de Janeiro.

Nota em jornal. Gazeta de Notícias. Ed. 362, p. 8, Rio de Janeiro 28 de 
dezembro de 1892. Fonte: Biblioteca Nacional.

Nota em jornal. Correio de Mercantil. Ed. 357, p. 4, Rio de Janeiro, 29 de 
dezembro de 1862. Fonte: Biblioteca Nacional.

Nota em jornal. Diário do Rio 
de Janeiro. Ed. 231, p. 4, Rio de 
Janeiro, 25 de agosto de 1872. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Nota em jornal. Gazeta de 
Notícias. Ed. 304, p. 3, Rio de Janeiro, 
1.º de novembro de 1882. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Nota em jornal. A Estação. Ed. 2, p. 1, Rio de Janeiro, 
31 de janeiro de 1891. Fonte: Biblioteca Nacional.
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Uma das chaves para entender a grande popularidade da patinação é 
prospectar as suas diversas representações. Era tida como um divertimento 
civilizado, nos moldes do que era praticado na Europa e nos Estados 
Unidos. Ao mesmo tempo, muitos consideravam um bom exercício físico.

Havia uma peculiaridade bem interessante. Enquanto os esportes em 
geral, naquele século XIX, ainda eram mais assistidos do que praticados, 
na patinação era grande o envolvimento dos praticantes, ainda que muitos 
também gostassem de observar e mesmo se divertir com as constantes 
quedas.

Embora tenham sido realizadas várias competições, corridas de patinadores 
com muitos distintos formatos, não foi esse o modelo que preponderou. 
A propósito, as iniciativas de criar clubes próprios da modalidade não 
tiveram grande sucesso. Ainda assim, essas ocasiões eram acompanhadas 
com grande interesse e seguiam uma dinâmica aproximada. Fazia-se uma 
chamada para interessados, montavam-se os páreos e os vencedores 
recebiam seus prêmios saudados por um grande público.

Charge de Angelo Agostini. Revista Ilustrada. 
Ed. 119, p. 4, Rio de Janeiro, 7 de julho de 1878. 

Fonte: Biblioteca Nacional.
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O jogo de pelotas, no Brasil o mais praticado foi a pelota basca, guarda algumas similaridades 
com a patinação no que tange à procura por parte do público. Na virada dos séculos XIX e XX, 
tornou-se uma febre na cidade, muito procurado em função de suas disputas emocionantes. 
Todavia, as motivações eram distintas. Era pequeno o número de praticantes. Gostava-se 
mesmo de assistir às partidas e, principalmente, apostar.

No Rio de Janeiro, o jogo da pelota teve início na última década do século, quando foi aberto 
o Frontão Brasileiro, no Campo de Santana. A Companhia Frontões Nacionais, responsável 
pelo empreendimento, foi, a princípio, presidida por Carlos Vianna Bandeira, depois subs-
tituído por Joaquim Pereira Teixeira. Entre os acionistas, se encontravam, entre outros, Rui 
Barbosa (cunhado de Bandeira, aliás) e o farmacêutico e cientista Fernando Simas.

Nota em jornal. Diário do Comércio. Ed. 10, p. 
4, Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1891. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Fazia-se uma chamada para interessados em corridas de 
patinadores. Gazeta de Notícia. Ed. 216, p. 6, Rio de Janeiro 1.º de novembro 
de 1882. Fonte: Biblioteca Nacional.

Frontão Fluminense. Grande 
inauguração. Disponível em 
http://gernikajaialai.blogspot.com.
br/2012/11/ciudades-olimpicas-y-jai-
alai-rio-de.html

Nota em Jornal.O Paiz. Ed. 5809, p. 6, Rio de 
Janeiro, 2 de setembro de 1900. Fonte: Biblioteca 
Nacional.
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O espanhol Luiz Galvez, o mesmo que depois lideraria os con£ itos no Acre, em 1899, durante 
um tempo arrendou o estabelecimento, o mesmo que � zera com o Jardim Zoológico, 
também com interesse de explorar o jogo de pelotas e de boliche que por lá havia. No Campo 
de Santana, as instalações não eram cobertas, nem possuíam iluminação, ao contrário do já 
citado Frontão Velocipédico Fluminense, que se localizava na Rua do Lavradio. Além disso, 
existia o Frontão Catete. Mesmo no famoso Maison Moderne, de Paschoal Segreto, foram 
promovidas competições da modalidade.

O jogo de pelotas teve forte relação com a imigração de espanhóis, de caráter predominante-
mente urbano e forte na transição dos séculos XIX e XX. Foram o terceiro maior número de 
estrangeiros a chegar ao país, no Rio de Janeiro instalando-se na região central da cidade.

A prática se tornou muito exposta dentro do já comentado processo de combate aos jogos 
de azar e de apostas. Os próprios dirigentes tentaram ajustar seus discursos, apresentando os 
pelotaris (jogadores de pelotas) como portadores de uma mensagem de saúde, exemplos de 
homens sintonizados com os novos tempos. Na década inicial do século XX, pelo menos dois 
clubes se dedicavam à modalidade, o Internacional de Pelotas e o Atlético de Pelotas.
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Nota em jornal. Diário de Notícias. Ed. 
2653, p.1, Rio de Janeiro, 17 de outubro de 
1892. Fonte: Biblioteca Nacional.

Maison Moderne, 1903. Fonte: http://
www.rioquepassou.com.br/2006/06/02/
maison-moderne/

Jogadores do Clube Atlético de 
Pelotas no frontão do Jardim 
Zoológico. O Malho, Ed. 48, p. 333, Rio 
de Janeiro, 30  de janeiro de 1909. Fonte: 
Biblioteca Nacional.
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Essa estratégia não parece ter sido muito convincente. 

A modalidade acabou, de� nitivamente, relacionada 

a confusões e tribofes, sendo, ao � m, proibida.

Como dissemos, a esgrima tem uma trajetória dis-

tinta. Já era praticada no Rio de Janeiro desde a 

primeira metade do século XIX, sendo oferecida 

por mestres (normalmente também de ginástica) 

em salas particulares, em escolas que possuíam 

uma linha pedagógica avançada e ofereciam con-

teúdos de educação física, bem como em institui-

ções militares.  Era considerada como de grande 

importância para a preparação do combatente.

Na segunda metade do século XIX, aulas e competições de esgrima passaram a ser oferecidas 

em algumas agremiações, especialmente nas sociedades ginásticas (Clube Ginástico 

Português, Congresso Ginástico Português, Sociedade Francesa de Ginástica, Sociedade 

Alemã de Ginástica), mas também em agremiações recreativas, como o Congresso Brasileiro 

e o Clube Atlético Fluminense.

Além disso, até mesmo algumas sociedades que não tinham um per� l esportivo passaram 

a oferecer a modalidade. O Clube das Laranjeiras, localizado na Praça Duque de Caxias 

(atual Largo do Machado), possuía uma sala de esgrima, instalação que também havia 

no Clube Beethoven, com sede na Glória, centralmente dedicado às atividades musicais. 

Também ofereciam aulas da prática o Clube Ginásio Fluminense, de São Cristóvão, e o Clube 

Terpsychore, uma das mais importantes agremiações de dança do Rio de Janeiro, cuja sede se 

localizava no Catete.

Exercícios de esgrima no Colégio 
Militar. Careta. Ed. 102, p. 23, Rio 
de Janeiro, 14 de maio de 1910. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Florete individual de 1º logar. 
Escola Militar, 1955. Acervo Galeria 
Olímpica RGM.
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Vale citar que aumentou o número de médicos a sugerindo 
como prática adequada, no mesmo cenário de valorização 
da educação física. Além disso, um dos desdobramentos da 
Guerra do Paraguai foi o aumento das preocupações com a 
preparação do cidadão para a defesa da nação, ocasionando,  
até mesmo, mudanças no modelo de formação dos militares.  
Nessa época, a esgrima encontrou maior espaço tanto nas 
escolas civis quanto nas militares.

Nesse cenário, surgem os primeiros mestres de esgrima fa-
mosos, como o belga Laurent de Wilde, dono de uma loja de 
produtos artísticos e galerista, que atuou no Clube Ginástico 
Português, na Sociedade Francesa de Ginástica e no Congres-
so Ginástico Português. Já o francês Julio Clemente Pontié 
também lecionou em instituições militares, sendo substitu-
ído no Clube Ginástico Português por Charles Mathieu, que 
também foi docente do Congresso Ginástico. Antônio Francis-
co da Gama foi outro renomado professor da ocasião, atuando 
em muitas escolas, inclusive na Escola Militar e no prestigioso 
Colégio Pedro II.

Do ponto de vista esportivo propriamente dito, na transição 
dos séculos XIX e XX é em São Paulo que surgem os primeiros 
clubes especí� cos e se organizaram as pioneiras competições. 
No Rio de Janeiro, surgem, também, algumas iniciativas, com 
a fundação do Clube de Esgrima Brasileiro e o Clube Brasileiro 
de Esgrima e Tiro. É somente na década de 1920, todavia, que 
a esgrima daria passos mais seguros de institucionalização.

Sede do Clube Ginástico 
Português, construída 
em 1911, na Rua Buenos 
Aires.Disponível em http://
www.clubeginastico.com.br/
historia.htm.

Nota em jornal. O 
Paiz. Ed. 356, p. 2, Rio de 
Janeiro, 24 de dezembro 
de 1886. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Campeão Julien 
Ho� mann. Revista 
da Semana. Ed. 243, p. 
18, Rio de Janeiro, 8 de 
janeiro de 1905. Fonte: 
Biblioteca Nacional.

Miguel dos Anjos 
Cordeiro, professor da 
escola de esgrima. Revista 
da Semana. Ed. 182, p. 10, Rio 
de Janeiro, 8 de  novembro 
de 1903. Fonte: Biblioteca 
Nacional.
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O tiro esportivo é uma modalidade que, no caso do Rio 
de Janeiro, guarda similaridades com a esgrima. Na região 
sul do Brasil, há uma linha distinta de desenvolvimento. 
Os estrangeiros, notadamente os de descendência alemã, 
fundaram clubes de caça e tiro, a exemplo dos que havia 
em seus países de origem. Na capital, a prática foi mesmo 
pioneiramente implementada nas Forças Armadas; durante 
anos, foram militares os protagonistas.

Um dos estímulos para o desenvolvimento da modalidade, 
aliás, se deu com a criação do Tiro Nacional, instituição 
que deveria promover instruções de tiros para militares, 
prioritariamente, mas também para civis, que, a propósito, 
receberam vários estímulos para aprenderem a atirar. A 
ideia tinha relação com as necessidades internas das Forças 
Armadas, mas também se coadunava com os movimentos de 
modernização da sociedade brasileira.

Nota em jornal. O Paiz: 1884 a 1889, Ed. 1433, p. 4, Rio de Janeiro, 9 de 
setembro, 1888. Fonte: Biblioteca Nacional.

01

02

03

04 Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

1. Medalha em metal prateado ao vencedor. Club Juvenil Sportivo, 1903.

2. Medalha em metal prateado. Club Juvenil Sportivo. 5º lugar.

3. Medalha em bronze ao vencedor. Sociedade nº 7 da Confederação do Tiro 
Brazileiro. Tiro Brazileiro Federal. Concurso de Tiro de carabina, 1909.

4. Medalha em bronze ao vencedor.  Sociedade nº 7 da Confederação Rio de 
Janeiro. Tiro Brazileiro Federal. Concurso de Tiro de Carabina.
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13

15

17

18

16

Medalhas
Acervo Galeria Olímpica RGM.

05. Medalha em bronze. Tiro do Leme. da Confederação do Tiro Brazileiro.

06. Medalha em metal prateado. Tiro Brasileiro de Friburgo / nº 24 da 
Confederação / Estado do Rio. Concurso de Tiro de Guerra.

07. Medalha em metal prateado. Tiro Brasileiro da Pavuna. N.º 96 da 
Confederação – Rio de Janeiro – Concurso de Tiro de Guerra.

08. Medalha em metal prateado. Concurso Nacional de Tiro 3º R. M. – 1926.

09. Medalha em metal prateado ao vencedor. Directoria Geral do Tiro de 
Guerra, 1926.

10. Medalha em metal prateado. Club de Tiro Federal. Campeão do Tiro de 
Guerra, Rio de Janeiro.

11. Medalha em bronze. Tiro Brasileiro do Leme. Rio de Janeiro / N.º 5 da 
Confederação.

12. Medalha em metal prateado. Diretoria de Recrutamento. Concurso de 
Tiro. República dos Estados Unidos do Brasil. Ministério da Guerra.

13. Medalha em bronze. Aos Atiradores Bahianos. A Colônia Bahiana. Rio de 
Janeiro, setembro de 1917.

14. Medalha em metal prateado. C. V. S., 1934.

15. Medalha em metal prateado. Tiro Suisso. Rio de Janeiro, 1921.

16. Medalha em bronze. Confederação Brasileira de Desporto – CBD. Jogos 
Latino-Americanos, 1922.

17. Medalha em metal prateado. A Espingarda Ingleza. Rio de Janeiro.

18. Medalha em metal prateado. C. T. G.

14
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No Rio de Janeiro, em 1899, o núcleo do Palácio Guanabara começou a funcionar, já 
promovendo competições. Dois anos depois, no bairro de Realengo se abriu outro stand.

Nos anos iniciais do século XX, já se observa uma movimentação maior ao redor da 
modalidade, com várias competições sendo realizadas, das quais tomavam parte atiradores 
ligados a clubes de natureza diversa. Em 1906, funda-se a Confederação do Tiro Brasileiro, 
ligada ao Ministério da Guerra, congregando todas as agremiações do país ligadas à prática.

Em 1914, é fundada uma importante agremiação, o Revólver Clube, localizado na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, em um sítio de propriedade de um dos líderes da iniciativa, Alberto 

Medalha em bronze. Confederação 
Brasileira de Desporto – CBD / 7ª 
Olimpíada Antuérpia, 1920. Acervo 
Galeria Olímpica RGM.

União dos atiradores do 
Brasil. Chegada do Marechal 
Hermes. Careta. Ed. 40, p. 22, Rio 
de Janeiro, 6 de março de 1909. 
Acervo Galeria Olímpica RGM.



David Pereira Braga. Tratava-se de uma instalação muito bonita, moderna, segura e 

confortável, muito elogiada pela imprensa da época. Era um típico clube de elite.

Nele, atuaram alguns importantes personagens do tiro nacional, como Guilherme 

Paraense, futuro medalhista olímpico (1920), e Afrânio Antônio da Costa, que, além 

de também medalhista olímpico, foi um dos estimuladores e criadores de outro 

importante stand, o do Fluminense Futebol Clube, inaugurado em 1919, que se 

tornou o principal celeiro de atletas da modalidade na cidade.

Merece destaque a participação de mulheres nas competições, ocasiões em que, pelas 

revistas, eram exaltadas pela postura. A ideia é que tal envolvimento se constituiria 

em fator de desenvolvimento para a pátria e para os lares dos brasileiros.

En� m, a história do esporte, ou melhor, as histórias dos esportes no Rio de Janeiro 

são múltiplas e plurais. Dialogam com processos e dimensões que ajudam a entender 

não apenas as modalidades em si, mas a compreender melhor a própria história da 

cidade e de seus habitantes. Os esportes na e, por que não dizer, da sociedade carioca 

se relacionaram com contextos que os engendraram, mas que eles mesmos também 

ajudaram a de� nir; permanecendo assim na vida social e afetiva da cidade. Em outras 

palavras, o Rio de Janeiro é, sem dúvida, uma cidade esportiva.

Guilherme Paraense, medalhista olímpico 
de tiro, em 1920. Fonte: http://alchetron.com/
Guilherme-Paraense-1264565-W

Atiradores da União fazendo exercício de fogo. 
Careta. Ed. 40, p. 23, Rio de Janeiro, 6 de março de 
1909. Acervo Galeria Olímpica RGM.
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