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coam nos ventos da 

história os gritos de 

emoção do grande 

público que sempre 

acompanhou o sem-

-número de disputas 

esportivas ocorridas 

na capital da Colônia, do Império e da 

República (até 1960).”Começa assim, em 

tom vibrante e nostálgico, esta obra que, 

já nas primeiras linhas, anuncia o colorido 

ruidoso que está por vir nas páginas 

seguintes. Gritos e gestos do passado que 

ecoam subitamente e sem pedir licença, 

como insistem nossos tantos Carnavais, 

inscrevendo na memória dos becos, 

nas praias e avenidas da cidade a alma 

irrequieta e gregária de nossa gente.

Brindei com alegria a volta do autor 

de Cidadesportiva, lançado em 2001, 

que representa um marco formidável 

nos estudos sobre a história do esporte 

na Cidade Maravilhosa. Obra que, pela 

renovação urgente da abordagem 

teórico-conceitual, nos libertou da 

frieza dos velhos almanaques, injetando 

vida e sangue novo no resgate dos 

acontecimentos banais (nem por isso 

sem importância histórica) que se 

acumulavam no obscuro abandono dos 

arquivos empoeirados.

Mais que renovar a historiografi a 

esportiva, a partir de Thompson e outros 

caminhos da nova história cultural, Victor 

Melo imprime uma narrativa pulsante, que 

nos traz a sensação de estar bem ali no 

meio das algazarras na praça de touros ou 

nas aventuras esportivas ao mar. Não fosse 

o bastante, como geógrafo posso assegurar 

que este moço de gênio trans-inter-pós-

-multidisciplinar sabe dialogar muito bem 

com as territorialidades e espacialidades, 

compondo cenários, ou melhor, compondo 

“geografi as” que a própria geografi a não 

fora ainda capaz de enunciar.

Aula viva de história e de geografi a, 

e por que não de sociologia, de 

antropologia, de economia e de ciência 

política. Tudo junto e devidamente 

misturado. Ao menos para mim, a 

cidade renasce no texto de Victor Melo. 

Polifônica, complexa, alegre, suada, 

galhofeira e tão carioca.

A cidade de São Sebastião do Rio 

de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. 

A população brasileira perfaz 200 milhões 

de cabeças e mais de 6 bilhões de 

indivíduos habitam este planeta. Em meio 

a toda essa incontável multidão posso 

garantir que ninguém mais que Victor Melo 

se debruçou sobre a história esportiva 

carioca por tanto tempo e com tamanha 

intensidade, paixão e competência. 

Portanto, este livro nasce em colo certeiro, 

como a semente cuidadosamente plantada 

no melhor dos solos.

Também muito oportuno que esta 

publicação venha à tona justamente quando 

a cidade e o país festejam a primeira edição 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

Verão realizada em terras sul-americanas. 

Decerto um evento que, embora seja uma 

celebração planetária do esporte com seus 

poderosos signifi cados morais de superação 

e suas performances espetaculares, também 

apresenta aspectos menos festivos.

O comprometimento de verbas 

estatais vultosas, os interesses privados 

que prevaleceram na condução do projeto 

(vide o Campo de Golfe), as promessas não 

cumpridas envolvendo questões ambientais, 

as remoções em massa da população e 

a costumeira fragilidade dos canais de 

efetivo diálogo democrático produziram 

um legado marcado também pelo 

aprofundamento dos níveis já tão elevados 

de segregação socioespacial nesta cidade, 

com encarecimento radical do custo de vida 

e submissão imediatista do planejamento 

da infraestrutura urbana a um único 

megaevento, como na infeliz redefi nição 

do traçado do metrô e no desenho de 

novas vias de tráfego, ignorando as reais 

necessidades cotidianas dos fl uxos urbanos.

O próprio esporte se tornou alvo de 

exacerbada mercantilização em nossos 

dias, comprometendo a saúde dos atletas e 

nos convidando ao consumo passivo diante 

da televisão. Até nisso o livro é bem-vindo, 

ao nos trazer, com aguda sensibilidade, 

momentos outros, de amadorismo quase 

pueril, intenso engajamento comunitário e 

livre associativismo, de um espírito lúdico 

que nos ajuda a repensar o conceito de 

esporte que queremos para as futuras 

gerações. Em suma, o desafi o de contar o 

passado esportivo da Cidade Olímpica foi 

colocado no momento certo e nas mãos de 

quem entende do riscado.

Foi longo e repleto de obstáculos 

o processo de adesão às práticas 

esportivas. A cidade colonial brasileira 

pouco contribuiu para o desenvolvimento 

de uma rede de sociabilidades sobre 

a qual pudessem mais tarde germinar 

as associações esportivas. Debret 

nos deixou registrado que o único 

esporte praticado no Brasil Colonial é 

a caça. O cotidiano do Rio de Janeiro 

sofrerá incremento dinamizador 

com a impactante chegada da Corte 

portuguesa em 1808, habituada a uma 

vida social urbana bem mais intensa 

desde a reforma pombalina na cidade 

de Lisboa. O brasilianista Richard 

Graham salienta as impressões de um 

viajante europeu que, em 1865, notara a 

inexistência de esportes praticados ao 

ar livre, algo tão difundido na Inglaterra 

vitoriana. Segundo o próprio Graham, 

preocupado em detectar e dimensionar a 

forte infl uência inglesa no Brasil: ”Antes 

de 1880 ou 1890, um jovem de boa 

família não dava nenhuma atenção aos 

esportes e exercícios físicos, tendendo 

muito mais para a poesia e política ou 

aventuras amorosas com atrizes de 

companhias visitantes”.
Para se engajar no modismo europeu 

das práticas esportivas, a sociedade 

carioca precisou superar seu forte 

preconceito em relação às atividades 

que exigem esforço muscular. Durante 

três séculos e meio, qualquer atividade 

física mais exigente era encarada como 

moralmente degradante, incluindo-se até 

mesmo o mero ato de transportar às mãos 

um pequeno pacote, conforme atestam 

inúmeros relatos de viajantes europeus ao 

Brasil. Quando Rui Barbosa, na condição 

de chefe da comissão estadual de ensino, 

propôs em 1882 a introdução do exercício 

físico no currículo escolar, baseado 

na crença de que a debilidade física 

comprometia o desempenho intelectual, 

não foi levado a sério.

Na última década do século XIX, o 

movimento de adesão aos esportes e 

ao lazer ao ar livre vai adquirir força e 

velocidade inéditas, conforme apresenta 

com riqueza de dados e imagens a 

obra que temos em mãos. Segundo 

Luis Edmundo, surge no início do 

século XX uma nova geração que é 

bem distinta daquela que proclamou a 

República, formada de homens lânguidos 
e raquíticos, sempre enrolados em 

grossos cache-nez de lã.

Victor Melo percebe que cidade não 

é apenas o espaço construído, movido 

por fl uxos econômicos, gerido por um 

aparato governamental e alimentado 

pela profusão de informações e ideias. 

Ela comporta também, no plano da vida 

cotidiana, as formas de (r) existência, 

as sociabilidades. Abriga a diversidade 

das formas de ser, de ver e de se ver 

no mundo. Cada cidade se faz e refaz 

Time de remadores.
GRAVURA SOBRE DESENHO DE THOMAS DE THULSTRUP, 1902.

WIKIMEDIA COMMONSPuro-sangue Filho da Puta, Vencedor 
do Grande Prêmio de St. Léger.

GRAVURA AQUARELADA DE M. SUTHERLAND, 1815. 

COLEÇÃO PARTICULAR

Brinquedo de corda alemão, 1925.
COLEÇÃO PARTICULAR, RIO DE JANEIRO.

RioEsportivo PREFACIO 10 RioEsportivo PREFACIO 11



cotidianamente na relação de seus 

habitantes com os espaços urbanos. As 

pessoas percebem o mundo ao seu redor, 

atribuem sentidos às coisas e aos lugares 

da cidade, usam, se apropriam, animam os 

espaços, conferem sentido e signifi cado à 

cidade. Produzem a cidade. Cidade como 

identidade, como estado de espírito. 

Cidade patrimônio imaterial.

Um capítulo interessante da história 

urbana carioca, e que Victor Melo maneja 

muito bem, foi a conquista do mar. Por 

séculos o tememos, e a cidade se ergueu 

e cresceu de costas para o litoral, como 

testemunha em nossos dias edifi cações 

como o Museu da República, no Catete. 

Tomado como temido território do 

insondável, restos abissais do dilúvio, 

reino de criaturas assombrosas, o mar 

comparecia no imaginário de então 

como negatividade. Os próprios relatos 

bíblicos, ao conceber o Éden, não 

incorporam a presença do mar. Domínio 

particularmente denso de crenças 

mágicas, nossas praias eram unicamente 

habitadas ou frequentadas por índios, 

escassos e paupérrimos pescadores e 

nômades marisqueiros. A família real nos 

legou a novidade de banho de mar como 

fi nalidade terapêutica, mas até meados 

do século XIX poucos se arriscavam pelos 

domínios de Iemanjá. Não por acaso, no 

ano de 1850 a Câmara Municipal lança 

edital com uma série de conselhos para 

a população evitar doenças epidêmicas, 

e inclui entre estes o uso dos banhos de 

mar. As praias vão lentamente sendo 

ocupadas, deixando de cumprir o papel de 

depósito fétido de dejetos da cidade.

São Cristóvão e Tijuca eram os bairros 

mais disputados pelas elites e classes 

médias. Copacabana não passava de um 

vasto e deserto areal, bem como Ipanema 

e Leblon o foram até as primeiras décadas 

do século XX, e mesmo a Barra da Tijuca 

até a década de 1960. O uso popular e 

esportivo do mar alterou em defi nitivo 

esta geografi a triste e sedentária, 

enclausurada nos casarões coloniais. Se o 

Rio de Janeiro Imperial tem São Cristóvão 

como símbolo aristocrático e a nobre 

Tijuca enquanto zona dominada pelos 

barões do café, a cidade republicana 

volta-se para o mar, para a Zona Sul, 

tendo a enseada de Botafogo como 

importante centro da vida social, animada 

constantemente pelas regatas.  

Descobrimos muito sobre a cidade 

e seus bairros ao saborear as páginas 

deste livro e podemos a cada momento 

recompor processos cruciais de formação 

do espaço urbano carioca. Como nos 

mostra Mauricio Abreu em seu clássico 

Evolução urbana do Rio de Janeiro, 

desde a década de 1950 a Zona Sul 

carioca foi alvo de grandes investimentos 

públicos, com destacados melhoramentos 

urbanísticos, algo que não ocorreu com a 

Zona Norte. Ao mesmo tempo, a remoção 

em massa de favelas na Zona Sul foi 

acompanhada da produção de conjuntos 

habitacionais no subúrbio, consolidando 

uma lamentável dicotomia norte-sul.

Victor nos apresenta o Iate Club de 

Ramos e seu vizinho Carioca Iate Club, por 

exemplo, como expressões contundentes 

da grande vitalidade sociocultural do 

subúrbio de outros tempos, antes do 

declínio econômico e industrial que se 

abateu sobre a região da Leopoldina a 

partir dos anos 1980. Fatos que revelam 

uma cidade menos “cindida” que a de 

nossos dias, em que Zona Norte e Zona 

Sul se distanciam cada vez mais no 

imaginário social, nos níveis de renda 

e nas interações socioculturais, não 

obstante iniciativas renitentes e valiosas 

como o movimento Subúrbio em Transe.

Trafegando com naturalidade por 

situações inusitadas, como touradas 

apreciadas pela monarquia, pelo curioso 

Circo Olímpico da rua do Lavradio, por 

exóticos trajes de corpo inteiro nas casas de 

banho, pela juventude excitada em domar 

os novos “cavalos de ferro” (as bicicletas), 

e o célebre Juan Manoel Fangio acelerando 

em plena Quinta da Boa Vista, o autor se 

sente “em casa”. Plenamente confortável, 

enquanto vagueia pelo passado carioca 

captando toda a atmosfera e os sentidos 

de cada movimento dos corpos movidos 

pelo frenesi alegre da modernidade e de 

cada iniciativa empresarial ou associativa. 

Enquanto nos divertimos com a narrativa 

dos acontecimentos insólitos, vai se 

desenhando diante de nossos olhos 

a formação de uma cidade, e muito 

mais, de aspectos pouco estudados de 

nossa identidade “carioca”. Victor Melo 

sabe que os esportes produzem uma 

paisagem própria, que estabelece um 

diálogo constante com a sociedade e 

com o entorno. Afetam o espaço urbano 

e são também por ele afetados, numa 

relação dialética.

Muito rico em ilustrações, a maioria 

delas absolutamente desconhecida dos 

leitores, outro mérito deve ser registrado: 

a busca pela totalidade da cidade. 

Respeitando a divisão geográfi ca das zonas 

urbanas, o livro dá conta do vasto conjunto 

de espaços e contextos que conforma 

nossa urbe, das águas da Guanabara 

às águas de Sepetiba, passando pelos 

subúrbios ferroviários, pela Baixada de 

Jacarepaguá e pelas fl orestas e montanhas 

deste sítio urbano sem igual. Promete e 

cumpre com louvor a construção de um 

panorama geral que eu acrescentaria como 

absolutamente inédito. Louvável varredura 

do espaço que, tendo sua densa história 

como pano fundo, constrói sugestivas 

correlações que inauguram novos olhares 

sobre a Cidade Maravilhosa enquanto 

cidade de todos nós.

Como toda boa leitura, fi ca 

naturalmente no leitor um certo gostinho 

de “quero mais”. Não como crítica ou 

queixa, mas como desejo para reedições 

futuras, gostaria de ver o futebol informal, 

o rico universo das “peladas”, mais 

contemplado principalmente no subúrbio 

carioca. A cidade vivenciou, sobretudo 

entre as décadas de 1920 e 1960, uma febre 

de campeonatos ditos “de várzea”, que 

compuseram parte incontestável da cultura 

popular carioca. Inúmeros “campinhos” 

e associações desapareceram, devido a 

diversos fatores, dentre eles o fechamento 

de fábricas, o desmantelamento de 

circuitos culturais “operários” e o advento 

de um modo de vida mais individualista 

e de consumo passivo dos esportes 

via televisão. Todo um universo de 

acontecimentos, as vastas teias associativas 

à memória disso tudo aguardam pesquisas 

futuras. Em suma, a ausência aqui citada 

não ocorre por culpa do autor, mas do 

próprio estado da arte nos conhecimentos 

sobre a história esportiva. Dentro das 

condições concretas do presente, acredito 

que Victor nos oferece o melhor panorama 

possível. Nas palavras do próprio autor: 

“O que aqui apresento é o informe possível 

nesse momento; estou seguro que o futuro 

trará novos olhares”.

Temos enfi m uma obra necessária, 

bem-vinda, e ninguém mais qualifi cado 

que Victor, o cara que “refez” a história 

do esporte no Brasil, acolhendo os ventos 

da nova história cultural. Portanto, para 

além do gigantesco mar de informações 

aqui esplendidamente reunidas, o leitor 

tem em mãos uma obra que ordena essas 

informações de forma que ganhem o 

devido brilho e contexto, e apresentando 

um panorama conciso. Não se trata de 

mera coleção de informações, mas de um 

tratamento refi nado destas. Em suma, se 

reunir de forma inédita este formidável 

conjunto de dados já representa um 

mérito editorial, muito mais que isso o que 

temos agora é um conjunto organizado 

por quem conhece profundamente 

o tema e maneja com maestria (e humor) 

as metodologias essenciais para o ramo.

Revirando com volúpia de pesquisador 

tarado (ou obcecado) milhares de 

arquivos, trazendo à tona cenas 

esquecidas, recuperando espíritos vivazes 

cuja alma ainda pode ecoar entre nós, 

Victor Melo nos brinda com esta obra, fruto 

de muito trabalho, muita competência e 

muita paixão pela cidade que ele conhece 

e vivenciou de um costado a outro, das 

areias de Sepetiba às areias de Ipanema, 

passando por tantos subúrbios e pela 

legendária Tijuca. Cidade que ele abraça 

inteira, com carinho e devoção.

Alerta ao consumidor: após 

tragar este livro, ecos, palmas e gritos 

misteriosos poderão irromper seus 

percursos cotidianos. Não se espante 

com eles. Dê um mergulho, suba a 

Floresta da Tijuca ou simplesmente faça 

a bola correr na terra batida, com energia 

renovada por este livro. Sem se esquecer 

de comemorar cada gol com o sorriso 

e abraço suado, gesto secular, saudando 

o anonimato eterno dos tantos abraços, 

gritos e vibrações que compõem o 

genuíno estar-no-mundo do carioca 

e fazem parte da história da Cidade 

de São Sebastião do Rio de Janeiro.

– Gilmar Mascarenhas de Jesus
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