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Este livro é, evidentemente, dedicado ao Rio de Janeiro, mas  
também ao João, meu filho. Brincalhão, um tantinho anárquico, 
tímido e espalhafatoso (como diria Caetano da “torre traçada  
por Gaudi”), ele concretiza ainda mais, dia após dia, meu amor  
por minha cidade.

A princípio não pude raciocinar. A certeza de que dois terços da nossa 

população é esportiva, deixou-me assombrado e estúpido. Voltando a 

mim, fiquei humilhado. Pois quê! dois terços da população é esportiva,  

e eu não sou esportivo! Mas que sou então neste mundo?

– MACHADO DE ASSIS, gazeta de notícias, 15 juL. 1894

Não é possível escrever uma linha defendendo ou malsinando tal ou 

qual esporte, sem provocar um largo movimento de aplausos ou de 

contestações. É lícito dizer que metade da população se interessa por 

tal assunto. Só no Rio de Janeiro há quatro ou cinco revistas esportivas. 

Os clubes não têm conta. Todos os jornais mantêm seções dessa 

especialidade, pejadas de notícias sobre a natação, a esgrima, as corridas, 

a velocipédia, o automobilismo, a canoagem, o futebol, a luta romana.

– OLAVO BILAC, gazeta de notícias, 1908



A Radix é uma empresa de engenharia 

e software, cem por cento nacional, 

que oferece serviços e soluções de 

tecnologia altamente qualificados, e 

com independência tecnológica, para 

atender às principais indústrias de 

processo do Brasil e do mundo. Atua 

aplicando um amplo conhecimento de 

processos produtivos em diversos tipos 

de indústria, dividindo os seus serviços 

e soluções em quatro grandes grupos: 

Projetos de Engenharia, TI Industrial, 

Desenvolvimento de Software e 

Desenvolvimento de Tecnologias, sempre 

buscando o uso racional dos recursos 

naturais e energéticos.

Fundada em abril de 2010 no Rio 

de Janeiro, a Radix oferece serviços de 

Engenharia e Software que interagem 

entre si aliando o conhecimento de 

processo ao de desenvolvimento 

de software, com áreas de atuação 

variadas, desde o design conceitual 

até a engenharia de detalhamento 

de unidades greenfield e otimização/

modernização de unidades brownfield. 

Desenvolve sistemas da informação 

e TI Industrial, desde a sua arquitetura 

e modelagem até a homologação e 

comissionamento da solução.

Para a empresa, apoiar um projeto 

como este reforça o seu compromisso 

com o esporte e seu amor pela Cidade 

Maravilhosa. 
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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 historiografia 

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 

“geografias” que a própria geografia não 

fora ainda capaz de enunciar.

Aula viva de história e de geografia, 

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 

Puro-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.
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poderosos significados 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 redefinição 

do traçado do metrô e no desenho de 

novas vias de tráfego, ignorando as reais 

necessidades cotidianas dos fluxos 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 desafio 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 influência 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 fluxos 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 COMMONS
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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 significado 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 edificações 

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 

finalidade 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 definitivo 

esta geografia 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 

Praia de Botafogo, mostrando o Pavilhão Mourisco, 
CARTãO POSTAL ANôNiMO, 1925. COLEçãO PARTiCuLAR.

Bola de futebol em couro de fabricação inglesa.
1950.  COLEçãO PARTiCuLAR.
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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 geográfica 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 florestas 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, fica 

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 enfim uma obra necessária, 

bem-vinda, e ninguém mais qualificado 

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 refinado 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

Cartões postais de times de futebol.
1927.  COLEçãO PARTiCuLAR 

NO ALTO DA PÁGINA:

O Pavilhão de Regatas da Praia de Botafogo.
CARTãO POSTAL, 1907. COLEçãO ALExEi BuENO

Carro de Troy Ruttman, vencedor da  
Mil milhas de Indianapolis em 1952.
ESTANhO PiNTAdO. MARCA YONEzAWA, JAPãO, 1957.

COLEçãO ViCTOR BuRTON

Piper J-3 Cub, 1946.
MOdELO REduzidO, PLASTiCO MOLdAdO.

COLEçãO PARTiCuLAR
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E mbalado pelo marulho dos 

passageiros, o ônibus ruma 

em direção ao Aeroporto 

Internacional. Entre 

trabalhadores narrando epicamente 

as últimas novidades e viajantes 

ansiosos para embarcar, uns dormem, 

enquanto outros perdem o olhar pelas 

janelas, inebriados por uma música ou 

um pensamento.

O senhor de cabeça branca e pele 

vincada repentinamente se volta para 

dois jovens mergulhados em algum 

game e dispara: “Vovô tomou muito 

banho de mar aqui na Ilha.” Depois de 

recuperarem-se da abordagem-surpresa, 

os meninos caem na gargalhada, 

aumentando ainda mais o bafafá do 

ônibus, que a essa altura já alcançava 

decibéis de britadeira: “Vô, você é doido! 

Essa água é imunda! Ipanema  

é muito melhor.”

Agora quem gargalha é o velho. 

Sem se dar ao luxo de conceder mais 

explicações, deve ter ponderado consigo 

mesmo a pertinência do saudosismo que 

o fez interromper a sagrada brincadeira 

dos netos. Aos olhos das crianças, deveria 

ser pura maluquice senil achar que a 

Ilha do Governador já foi um paraíso na 

terra, espécie de Éden procurado pelos 

cariocas nos momentos de lazer, morada 

dos poucos que se contentavam com um 

padrão de vida primitivo, se comparado  

à dinâmica da cidade que progredia. 

O que me parece mais interessante 

nessa história toda, motivação para 

que com ela fossem dados os primeiros 

passos deste livro, é o papel cotidiano da 

memória. No dia a dia, embalados por uma 

corrida pela sobrevivência, vemos a cidade 

passar diante de nós em rápidos frames, 

Ap
re

se
nt

ac
ao

Vista da praia de Botafogo,  
em 1915, em dia de regata.

AuGuSTO MALTA/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff
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um frenesi de imagens que mal podemos, 

ou mesmo desejamos, desvendar. 

“Naturalizamos” a paisagem citadina, e 

poucas vezes temos uma percepção mais 

estética de nosso entorno. Não dá tempo. 

Ou pelo menos assim nos parece. Mas 

como a memória é uma ilha de edição, 

de repente somos surpreendidos por 

uma lembrança, uma súbita sensação 

que mobiliza nossos sentidos, quase 

implorando para ser comunicada. 

Como tantas outras práticas culturais, 

o esporte deixou marcas contundentes 

no Rio de janeiro, uma das cidades 

brasileiras nas quais pioneiramente o 

fenômeno se estruturou e se consolidou. 

Ecoam 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).

O intuito deste livro é mapear, 

de forma introdutória, a presença do 

fenômeno esportivo na cidade do Rio 

de janeiro. Trata-se de uma abordagem 

panorâmica, dedicada mais ao público 

em geral, ainda que possa também ser 

útil àqueles que sistematicamente se 

dedicam à investigação tanto do esporte 

quanto da cidade. 

Este livro é lançado em um momento 

muito feliz, no ano em que o Rio de Janeiro 

celebra seu 450º aniversário. Da mesma 

forma, mais do que nunca se vê reforçada 

a relação do esporte com a cidade que 

acolheu os Jogos Pan-Americanos de 2007, 

parte significativa dos eventos da Copa 

do Mundo de Futebol de 2014 – inclusive a 

partida final – e se prepara para sediar os 

Jogos Olímpicos/Paralímpicos de 2016.

Como de costume na história dessa 

incrível cidade, este não tem sido um 

momento tranquilo. O grande conjunto 

de obras urbanas, a preocupação com 

a violência, os vultosos gastos públicos, 

entre outros aspectos, alimentam a 

polêmica nas sempre deliciosamente 

barulhentas ruas do Rio de Janeiro. Como 

é também comum, a população se alterna 

entre posições de amor e ódio. Essa é 

uma das marcas desse povo. Faz parte de 

seu charme, acentuado por ser o carioca 

“portador não de acidez, mas de certa 

adstringência como a dos cajus” (salve 

Vinicius de Moraes!).

Obviamente não seria possível 

escrever este livro sem recorrer a 

diversas obras, dedicadas à história 

tanto do Rio de janeiro quanto do 

esporte. Todas essas contribuições estão 

registradas na bibliografia, para fazer jus 

aos autores, mas também para servir de 

guia aos leitores que desejarem buscar 

maior profundidade a respeito de algum 

aspecto apresentado.
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Algumas informações já se encontram 

tão difundidas por livros, artigos e sites, 

que fica mesmo difícil precisar sua origem. 

Em grande parte desses casos, consultei 

outras fontes, em muitas ocasiões 

identificando equívocos. Procurei ao 

máximo checar tudo. De toda forma, 

é possível, sim, que alguns equívocos 

tenham persistido, ou, mais ainda, que haja 

carência de algumas informações. O que 

aqui apresento é o informe possível neste 

momento; estou seguro que o futuro trará 

novos olhares. De antemão, seguem meus 

pedidos de desculpas por inconsistências 

e o compromisso de que logo que possível 

os devidos acertos serão feitos.

De uma coisa não tenham dúvida 

os leitores: a despeito da qualidade, 

pertinência ou propriedade deste 

livro, ele foi escrito por alguém 

completamente apaixonado por essa 

cidade, alguém que tem certeza de que 

é um privilégio ter nascido nesse pedaço 

de terra que é sem sombra de dúvida  

o mais lindo da Via-Láctea. 

O que gostaria, e torço para que 

ocorra, é que os leitores possam se 

deliciar, como eu me delicio, com essa 

parte tão especial da história do Rio de 

Janeiro. No fundo, espero que com eles 

se dê algo similar ao que houve com o 

senhor do ônibus citado no início desta 

apresentação: uma epifania que reforce  

o seu amor pelo esporte, pela cidade,  

ou pelos dois, quem sabe?

– Victor Melo
Cidade de São Sebastião  

do Rio de janeiro

Primavera de 2015

Pôr do sol visto da praia do Leme
 ViTOR MARiGO / TYBA
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apa, bairro da 

boemia, dos famosos 

compositores e 

sambistas, das 

noites intermináveis. 

Provavelmente seus 

frequentadores 

notívagos não imaginam que ali bem 

perto já houve praias concorridas, 

nas quais, em plena luz do dia, outras 

diversões imperavam. Pode parecer 

surpreendente, mas na região central 

da cidade, hoje tão alterada em sua 

geografia, o mar acolheu importantes 

experiências esportivas.

Quando falamos do antigo Centro, 

estamos nos referindo ao espaço da 

cidade que se localiza entre os morros 

do Castelo e de Santo Antônio, em um 

sentido, e de São Bento e da Glória, 

em outro. Na baía de Guanabara, na 

faixa compreendida entre o outeiro da 

Glória e a ponta do Calabouço, onde 

hoje se encontra o Museu Histórico 

Nacional, existiam as praias da Lapa, do 

Boqueirão do Passeio e de Santa Luzia. 

Se fecharmos os olhos, é capaz de ainda 

ouvirmos o burburinho, a balbúrdia, 

o rebuliço das vozes desencontradas 

daqueles que nessa parte do litoral 

buscavam os banhos de mar, hábito 

que, a partir de meados do século xix, 

começou a fazer parte do cotidiano 

dos cariocas.

A princípio, o costume encontrou 

resistências, especialmente entre os que 

temiam a “licenciosidade” da novidade: 

parecia inaceitável que corpos tão 

expostos desfilassem pelas praias, ainda 

mais na região de maior concentração 

populacional da cidade. Para reduzir 

estas contestações e tornar os banhos 

mais socialmente aceitáveis, foram 

necessários alguns arranjos, como a 

criação de barcas e casas de banho.

A nova sociabilidade no litoral acabou 

contribuindo para o desenvolvimento de 

esportes náuticos e aquáticos. Naquela 

faixa de areia foram fundadas agremiações 

de grande relevância para a história do 

Rio de janeiro. Em 1896, na praia da Lapa, 

foi criado o Clube de Natação, um dos 

grandes impulsionadores da modalidade, 

promotor dos primeiros campeonatos 

mais organizados. Entre seus sócios havia 

grandes atletas, como Abrahão Saliture, um 

dos primeiros a adquirir renome na cidade.

Os eventos do clube, promovidos 

com regularidade, eram frequentados 

por gente dos mais diferentes estratos 

sociais. Os homens e as mulheres das 

elites acompanhavam a tudo da sede do 

clube ou em barcos ancorados na baía 

de Guanabara, sempre em festas e bailes 

regados a comida em abundância e boa 

música. O público em geral, espalhado 

pela praia ou reunido no terraço do 

Passeio Público, não festejava menos.

“Regate nazionali”, detalhe
CARTAz, LiTOGRAfiA, 1927. GALLiCA, BNf

PAGiNA AO LAdO:

Cartaz do Bellódromo Nacional, em 1892.
ACERVO iCONOGRAfiA / BiBLiOTECA NACiONAL dA fRANçA
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AO LAdO:

Sede do Clube de Natação  
na praia da Lapa.
AuGuSTO MALTA/ ACERVO 

GEORGE ERMAkOff

Praia da Lapa antes  
da Reforma Pereira Passos.
AuGuSTO MALTA/ ACERVO 

GEORGE ERMAkOff
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A natação teve um processo de 

desenvolvimento peculiar. Difundiu-se, 

por um lado, em função do aumento da 

preocupação com a prática de atividades 

físicas, entendidas como contributos para 

a saúde e a higiene. E, por outro, devido à 

popularização dos banhos de mar, hábito 

que tornou a prática recomendável para 

a segurança das pessoas e que aumentou 

exponencialmente quando as praias foram 

se delineando como alternativa de diversão.

Assim, não apenas os clubes, mas 

também escolas, casas de banho e 

mesmo as barcas de banhos passaram 

a oferecer aulas de natação. Já em 

1853, foi inaugurada uma embarcação 

própria para isso no mar em frente 

ao Cais Pharoux, ancorada ao lado da 

destinada aos que desejavam somente 

se banhar. Apresentava quarenta metros 

de comprimento por dezoito de largura, 

e havia um mestre para o ensino da 

modalidade, serviço procurado por 

particulares e alguns colégios.

A difusão do esporte náutico 

também contribuiu para a popularização 

da natação, tendo em vista que os 

remadores precisavam aprender a 

nadar para enfrentar os riscos do mar. 

O Clube de Natação, a propósito, muito 

rapidamente se envolveu com as regatas. 

Primeiro, organizando páreos náuticos 

nas competições de natação, e, depois, 

adquirindo embarcações para participar 

de provas de remo, tendo inclusive se 

filiado a federações da modalidade. Por 

fim, mudou de denominação: Clube de 

Natação e Regatas. A agremiação hoje 

se chama Clube de Natação e Regatas 

Santa Luzia, nome adotado quando foi 

transferida para a praia de mesmo nome.

Em 1897, na fronteira entre as  

praias de Santa Luzia e do Boqueirão  

do Passeio, foi fundado o Clube de 

Regatas Boqueirão do Passeio. No  

início dedicava-se exclusivamente  

ao remo, mas com o tempo acabou  

se destacando pelo envolvimento com 

esportes variados, processo que se 

acentuou em 1915, quando se fundiu  

ao Paulistano Futebol Clube, sediado  

na rua das Marrecas, nas proximidades 

do Passeio Público.
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Guarnição do Clube de Natação  
e Regatas no Campeonato do  
Rio de Janeiro, em 1911.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO dA PáGiNA:

Remadores do Clube  
Internacional de 
Regatas, em 1911.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL

Nos primeiros anos do século xx, com 

a cidade em pleno crescimento, o público 

estava sempre em busca de novidades 

e de alternativas de entretenimento. 

Festivais aquáticos se tornaram mais 

frequentes, mobilizando associados 

e atraindo interessados nos esportes 

aquáticos. Nesse embalo, ainda que 

sem a mesma popularidade da natação 

e do remo, o polo aquático foi mais um 

esporte a integrar o burburinho das 

praias da região, tendo naquelas águas 

seus primeiros momentos.

O Natação e Regatas e o Boqueirão 

do Passeio eram adversários costumeiros 

nas empolgantes partidas da modalidade. 

Em geral, os primeiros praticantes de 

polo eram atletas de natação e remo 

que, sem saber bem as regras, adotavam 

alguns procedimentos de outros esportes 

coletivos, especialmente do futebol,  

que já dava seus primeiros chutes no  

Rio de janeiro.

Também se dedicando ao polo 

aquático, com perfil semelhante ao do 

Boqueirão do Passeio, em 1900 outra 

agremiação foi fundada, na mesma praia 

de Santa Luzia: o Clube Internacional 

de Regatas. Em seu auge, destacou-se 

pelo grande envolvimento com distintas 

modalidades, sendo inclusive um dos 

pioneiros em alguns esportes coletivos, 

como o vôlei (foi um dos fundadores 

da Liga de Voleibol do Estado do Rio 

de janeiro, em 1938) e o basquete 

(participou da primeira competição 

organizada na cidade, em 1915).

Na primeira década do século xx, 

portanto, além de estabelecimentos de 

banhos, havia três clubes fundados nas 

praias da região central da cidade. Ainda 

que existesse certa rivalidade entre 

eles, típica das agremiações esportivas, 

a camaradagem predominava. Os 

associados e frequentadores pareciam 

celebrar um Rio de janeiro que muito 

havia mudado e já podia ser caracterizado 

pelo ar festivo, apesar de todos os 

problemas que ainda persistiam na cidade.

O Clube de Regatas Vasco da  

Gama, embora não tenha sido fundado 

naquela região, contribuiu para acentuar 

o clima de festa. 

RioEsportivo CeNtro 24



Barcas e casas de banho

D
esde 1811, já 

existiam no Rio 

de janeiro as 

barcas de banho, 

instaladas na 

região do Cais Pharoux, atual 

Praça xv. Essas embarcações, 

ancoradas próximas ao litoral, 

nas quais se chegava por meio 

de pequenos botes a remo, 

ofereciam conforto, segurança 

e distância dos olhos curiosos, 

condições sine qua non para 

muitos que desejavam desfrutar 

as propagadas benesses do mar.

Com o decorrer do tempo, 

esses estabelecimentos se 

tornaram mais luxuosos e 

diversificados, oferecendo banhos 

de imersão, frios ou quentes, e 

de “cachoeira” (antecedentes de 

nossos chuveiros).

Para a plena difusão do hábito 

de banhar-se, havia um limitante 

que só seria resolvido mais tarde: a 

distribuição de água. À medida que 

o mar passou a ser considerado 

uma alternativa para os que 

desejavam se banhar, as casas de 

banho se apresentaram como boas 

alternativas para garantir o pudor 

e o conforto. Foram instaladas nas 

cercanias do litoral, inclusive nas 

praias do Centro.

Esses estabelecimentos 

ofereciam a possibilidade de 

troca de roupa, evitando que os 

interessados andassem em trajes 

“escandalosos” pelas ruas, e 

alguma segurança, num momento 

em que ainda se temia muito o 

oceano. Entre outras casas dessa 

região central, duas merecem 

destaque, a do francês François 

Alphonse Cot D’Ordan, localizada 

no Boqueirão do Passeio, e a da 

praia de Santa Luzia, balneário que 

progressivamente se tornou um 

dos mais frequentados.

Criada em 1898 no bairro da Saúde, a 

agremiação alugou um galpão na travessa 

do Maia. Mais tarde mudou-se novamente, 

instalando-se nas proximidades da rua 

Luiz de Vasconcelos.

A decisão da transferência para 

a região central causou um cisma 

entre os sócios, já que uma parte 

preferia instalar a sede na enseada 

de Botafogo. Esse grupo acabou 

deixando o Vasco para fundar o Clube 

de Regatas Guanabara. De toda forma, 

a agremiação cruzmaltina, depois de 

superadas as dificuldades da separação, 

seguiu sua gloriosa trajetória em 

muitos esportes, inclusive no futebol, 

modalidade responsável por sua 

definitiva popularização.

Que motivos teriam ocasionado o 

fim de competições tão bem-sucedidas 

e a redução da importância dos clubes 

daquela região? Uma das principais 

razões foi o conjunto de mudanças 

no litoral decorrentes de sucessivas 

reformas urbanas.

As obras realizadas por Pereira 

Passos no início do século xx, visando 

“modernizar” a cidade, em especial  

a construção da avenida Beira-Mar,  

alteraram consideravelmente as praias  

da Lapa e do Boqueirão do Passeio.

Mais tarde, outro prefeito deixou 

sua marca na região. Carlos Sampaio 

foi responsável por preparar a cidade 

para receber as atividades da Exposição 

Internacional de 1922, destinada a 

comemorar o centenário da Independência. 

uma das grandes intervenções do 

governante foi a demolição do morro do 

Castelo, local para onde fora transferido, 

poucos anos depois da fundação, o 

primeiro núcleo urbano da cidade.

A faixa litorânea da região central 

sofreu ainda outras três grandes 

intervenções. Uma foi o aterro da ponta 

do Calabouço para a construção do 

Aeroporto Santos Dumont, inaugurado 

em 1936. Outra foi a construção do 

Aterro do Flamengo, inaugurado em 

1964. A intervenção mais recente se 

deu com a inauguração da Marina da 

Glória, no início da década de 1980, 

seguindo o projeto original de Affonso 

Eduardo Reidy.

Exceto pelo Clube Internacional 

de Regatas, inativo desde 2012, as 

antigas agremiações, mesmo com 

tantas mudanças, ainda se situam 

nas redondezas do Aeroporto Santos 

Dumont, à beira-mar.

Casa de banho na 
praia de Santa Luzia.
AuGuSTO MALTA/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff

RioEsportivo CeNtro 25



A vista continua linda, mas o encanto 

não é o mesmo de antes – até porque a 

poluição da baía de Guanabara tornou 

proibitivos os banhos, interferindo 

até mesmo na prática do iatismo. 

Importantes regatas dessa modalidade 

têm sido realizadas na Marina da Glória, 

como aconteceu nas provas dos jogos 

Pan-Americanos de 2007.

Aproveitando as mudanças da 

região central, outra prática esportiva 

aportou durante um tempo por ali: o 

automobilismo. A primeira instituição 

dedicada à modalidade, o Automóvel 

Clube do Brasil, foi criada em 1907. Na 

década de 1920, a sede foi transferida 

para a rua do Passeio, no edifício antes 

ocupado pelo Cassino Fluminense. Lá 

a agremiação automobilística viveu o 

momento mais atuante de sua história, 

não só realizando provas e competições, 

mas também administrando questões 

burocráticas e de suporte, como 

licenciamento e habilitação, bem como 

reivindicações ligadas à construção  

de estradas e de uma indústria  

nacional de automóveis.

Aeroporto Santos Dumont, em 1955,  
com o Pão de Açúcar ao fundo.
ACERVO/ iBGE 

Novo formato das praias do Boqueirão  
do Passeio e da Lapa após a construção  
da avenida Beira-Mar. À direita vemos  
a face do Passeio Público.
AuGuSTO MALTA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Corrida de automóveis em área aterrada após  
o desmonte do morro do Castelo, em 1925.
ANôNiMO. COLEçãO PARTiCuLAR

Manchete de torneio automobilístico promovido  
pelo Automóvel Clube do Brasil.
ARquiVO/ AGêNCiA O GLOBO

Alfa Romeo P2. Modelo reduzido em metal, 1982.
COLEçãO ViCTOR BuRTON

PáGiNAS SEGuiNTES:

Vista da Esplanada do Castelo nos anos 1930.
S. h. hOLLANd/ BiBLiOTECA NACiONAL

Na esplanada que surgiu com 

o desmonte do morro do Castelo, o 

Automóvel Clube promoveu, entre outras, 

uma prova que integrou a 1ª Exposição 

Automobilística do Rio de janeiro, realizada 

em 1925, e o Circuito do Castelo, em 1954. 

Em 1997, a instituição entrou em processo 

de insolvência e fechou as portas, mas suas 

marcas seguem no belo prédio que resiste 

ao tempo, ainda que em estado lastimável, 

testemunha de um passado glorioso.

Entre os primeiros prédios 

construídos na esplanada do Castelo, 

encontrava-se a nova sede da Associação 

Cristã de Moços, entidade que contribuiu 

para o desenvolvimento de uma cultura 

física e esportiva na cidade. Sentindo a 

necessidade de ampliar suas atividades,  

no final da década de 1920 a acm deslocou-

-se para a recém-aberta rua Araújo Porto 

Alegre. Nos dias de hoje, continua  

no Centro, na rua da Lapa, cercada  

de importantes sítios  

históricos.
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A região da praça Tiradentes e do 

Campo de Santana foi uma das mais 

beneficiadas com a vinda da família 

real portuguesa para o Brasil, em 

1808, recebendo muitas intervenções 

urbanísticas. Houve um claro 

deslocamento de poder da Praça xv para 

o Campo de Santana, que acolheu não só 

algumas das mais relevantes festividades 

da época, ocasiões imponentes e luxuosas 

que contavam com a presença dos 

monarcas, mas também a sede de muitas 

instituições públicas ao seu redor.

No Campo de Santana, nas primeiras 

décadas do século xix, foram organizadas 

importantes touradas, espetáculos que 

atraíam o público desde os tempos da 

Colônia. As mais espetaculares corridas 

de touros da época foram promovidas 

em 1818, integrando as celebrações 

da aclamação de d. joão como rei de 

Portugal, Brasil e Algarves e o casamento 

de d. Pedro e d. Leopoldina.

Desde 1817, o Senado da Câmara 

se preparava para organizar da melhor 

forma possível esses eventos, mobilizando 

toda a sociedade, para dispor do que 

havia de melhor naquele momento. Na 

montagem da arena estiveram envolvidas 

duas importantes personalidades daquele 

fim de período colonial: Grandjean de 

Montigny e Manuel Costa. O primeiro foi 

um dos responsáveis por implementar 

um novo modelo de ensino artístico no 

país, em conjunto com os que vieram com 

a Missão Artística Francesa. O segundo 

dirigiu a construção de prédios de relevo, 

como o Real Teatro São joão.

N a segunda metade do 

século xviii, começou a se 

tornar clara a necessidade 

de expansão da cidade 

para além do seu núcleo inicial. Sendo 

o Rio de Janeiro formado por tantos 

rios, lagos, morros e mangues, era um 

desafio garantir as condições mínimas 

de habitação, um terreno sólido para 

a construção de casas, distribuição de 

água e alguma salubridade. Em muitos 

casos, a saída encontrada foi o aterro. 

Intervenções dessa natureza foram 

executadas na região do Saco de São 

Diogo, trecho que se estendia da Praça 

Onze à baía de Guanabara, dando origem 

ao Campo de São Domingos. Algumas 

áreas dessa região, após as intervenções, 

ficaram conhecidas por outros nomes. 

Foram os casos da rua da Vala, atual 

Uruguaiana, e da antes conhecida Várzea 

da Cidade, ou Campo da Cidade, que 

passou a ser chamada de Campo de 

São Domingos, devido à igreja dedicada 

a São Domingos de Gusmão que ali 

havia. Uma das áreas do Campo de São 

Domingos que se autonomizou, com a 

construção de casas e ruas, passou a ser 

conhecida como Campo de Santana em 

função de uma igreja dedicada à santa, 

erigida em 1735. Outra área do Campo 

de São Domingos que recebeu nova 

denominação foi a do Rocio Grande, a 

atual praça Tiradentes.
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As festividades foram um grande 

sucesso, e tiveram de se repetir 

para atender tamanho número de 

interessados. Alguns anos mais tarde 

a Independência chegaria, mas até lá, 

poucas touradas seriam realizadas. 

De fato, a cidade ficou um tempo sem 

corridas de touros. Elas voltaram a ser 

promovidas somente no final da década 

de 1830, ocorrendo várias temporadas 

até 1907. Percebe-se, portanto, que a 

organização desses espetáculos no Rio 

de janeiro não se resumiu a poucas 

edições, nem foi algo remoto.

Havia uma diferença entre as 

touradas pós-Independência e as do 

período colonial. Não se tratava mais 

de uma promoção do Estado, mas de 

iniciativas empresariais, investimentos 

que dependiam do acolhimento do 

público para se viabilizarem. Nem 

sempre esse intuito era facilmente 

alcançável. Nas décadas de 1830 e 1840, 

sentiu-se o impacto das dificuldades 

econômicas e políticas pelas quais 

passava o país no período turbulento  

de consolidação da Independência, 

assim como a falta de um mercado  

de entretenimento consolidado.

Igreja de Sta. Anna em  
dia de festa, em 1851.
JOSÉ dOS REiS CARVALhO/ ACERVO  

dO MuSEu NACiONAL dE BELAS ARTES

Arena no Centro da cidade. 
ACERVO iCONOGRAfiA/ BiBLiOTECA NACiONAL 
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Anúncio de tourada no Diário do Rio  
de Janeiro, em 10 de janeiro de 1852.
ARquiVO dO JORNAL diáRiO dO RiO dE JANEiRO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL 

PáGiNA AO LAdO:

Anúncio de corrida noturna de touros na 
Gazeta de Notícias, em 6 de agosto de 1879. 
ARquiVO dO JORNAL GAzETA dE NOTíCiAS/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Na transição dos anos 1840 para 

os 1850, houve temporadas de maior 

sucesso. Em outubro de 1847, Francisco 

York e Antonio José Godinho passaram a 

oferecer espetáculos tauromáquicos em 

um anfiteatro situado na esquina da rua do 

Lavradio com a rua do Senado. A iniciativa 

se destacou pela arena bem instalada, 

programação diversificada e atraente, boa 

divulgação e atuação polêmica de um dos 

primeiros grandes nomes da tauromaquia 

carioca, Emilio Anselmi.

Outro ingrediente acentuou  

o interesse pelas touradas naquele 

momento: a rivalidade. Em 1848, 

Domingos josé de Moura pôs em 

funcionamento uma nova arena, tendo 

um grande cavalheiro como atração: José 

Maria Gonçalves. O redondel foi instalado 

na rua das Flores, que futuramente 

passaria a se chamar rua de Santana.

Essa região do Rio de janeiro começou 

a se conformar melhor em meados do 

século xix, sendo chamada de Cidade 

Nova. A instalação de estabelecimentos 

industriais e o desenvolvimento de um 

sistema de transporte induziu o local a ser 

habitado por setores econômicos médios 

ou inferiores. Certamente entre esses se 

encontrava parte do público  

do novo redondel.

Domingos josé de Moura, talvez 

tendo em conta até mesmo as 

dificuldades enfrentadas pela outra 

arena da região, procurou oferecer 

alguns confortos, como mais opções 

de transporte. De fato, fez grandes 

investimentos em seu estabelecimento, 

tornando-o muito atrativo.

Não tardaram a surgir os debates 

sobre qual arena era mais confortável 

ou oferecia a melhor programação. As 

polêmicas foram fomentadas pelos jornais, 

com a participação do público e dos 

proprietários. Isso certamente atraía ainda 

mais interessados, inclusive mulheres, 

que conquistavam pouco a pouco a 

possibilidade de uma participação mais 

intensa na vida pública.

Com o passar do tempo, o touril 

da rua do Lavradio começou a oferecer 

também espetáculos de caráter circense 

(inclusive por lá se instalou o velho Circo 

Olímpico), ao passo que o redondel da 

rua das Flores, dirigido por diferentes 

empresários, consolidou-se como o 

grande palco das touradas na cidade.

O sucesso dessas iniciativas trouxe 

também problemas. Por motivos diversos, 

cresceu a turba ao redor dos eventos 

tauromáquicos. As arenas passaram 

a ser até mesmo destruídas pelo 

público por causa da baixa qualidade 

do espetáculo ou por problemas de 

organização. Cresceram as críticas 

à prática, e por vezes não foram 

concedidas as licenças para a promoção 

das touradas. Paulatinamente se exigiam 

outros comportamentos públicos, mais 

contidos, seguindo uma nova etiqueta, 

e os eventos tauromáquicos fugiam 

desse padrão. A propósito, “corrida de 

touros” ou “praças de touros” passaram 

a ser expressões utilizadas para designar 

qualquer evento em que houvesse 

bagunça ou confusão.
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Os acessórios para a prática  
do jogo de pelota.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL 

Mesmo com tantas polêmicas, João 

Valentim tentou manter as corridas de 

touros. Em 1851, voltou a arrendar o espaço 

da rua do Lavradio para organizar seus 

eventos. Isso gerou uma grande expectativa 

entre os adeptos da modalidade. No 

ano seguinte, todavia, mais incidentes 

determinaram o fim da iniciativa.

Novas touradas voltaram a ser 

organizadas somente em 1858, dessa 

vez em um estabelecimento chamado 

Hipódromo ou Torneio Romano, 

localizado no Campo de Santana. uma 

vez mais os conflitos intensos levaram ao 

fim da prática. Além disso, a articulação 

entre alguns fatores — crise financeira, 

epidemias e a Guerra do Paraguai —, 

nos anos 1860, reduziu a frequência nos 

entretenimentos públicos.

Somente nos anos 1870, a sociedade 

fluminense voltou com força à agitação 

pública, ainda mais que cresceram os 

debates políticos com a emergência de 

grupos republicanos e/ou abolicionistas, 

um desdobramento dos conflitos com 

o Paraguai. Embora em outras áreas da 

cidade as touradas tenham sido de novo 

promovidas já na primeira metade da 

década, na região abordada neste capítulo 

os eventos tauromáquicos só voltaram a 

ocorrer em 1879, no Teatro Circo, na rua 

do Lavradio, estabelecimento localizado 

entre as ruas da Relação e do Resende. 

Sem grande regularidade, essas corridas 

merecem destaque por uma inovação: 

pela primeira vez, no Rio de janeiro, 

foram realizadas à noite.

As funções tauromáquicas se 

interromperam depois de alguns meses, 

quando o Teatro Circo foi ocupado por 

uma companhia dramática, que adaptou 

completamente o espaço e o transformou 

no Teatro Politeama Fluminense. A essa 

altura, as touradas seguiam com força 

total em outra região da cidade, no 

Flamengo. No entanto, não foi um período 

de paz para a modalidade; recrudesceram 

as críticas à inadequação desses eventos, 

chegando mais uma vez a serem proibidos.

Em 1884, entre idas e vindas, nas 

redondezas do Campo de Santana, na 

rua Visconde de Itaúna, antiga rua do 

Sabão da Cidade Nova, foi instalada 

nova arena por um dos mais importantes 

nomes da tauromaquia do Rio de 

janeiro e do Brasil, Francisco Pontes, 

misto de grande toureiro e magistral 
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Jogadores de críquete, em 1913.
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ BiBLiOTECA NACiONAL

proibidas. A última arena da cidade foi 

instalada na região central, na rua Visconde 

de Itaúna. Inaugurada em 1903, fechou em 

menos de quatro anos. Foi, de toda forma, 

uma das maiores construídas na trajetória 

da modalidade no Rio de janeiro.

Dedicamos grande atenção às 

touradas pela importância que tiveram no 

Rio de Janeiro. No entanto, houve outras 

modalidades que se organizaram na 

região do Campo de Santana e da praça 

Tiradentes, logradouros que, no decorrer 

do século xix, passaram por muitas 

mudanças para se adequar aos desejos de 

modernização e progresso que cada vez 

mais foram se forjando na cidade.

O Campo de Santana, depois de 

muitos anos de debate, entre 1873 e 1880 

passou por uma grande reforma dirigida 

pelo francês Auguste Glaziou, também 

responsável por intervenções no Passeio 

Público e nos jardins da Quinta da Boa 

Vista. Já a praça Tiradentes, por ser bem 

atendida por transportes públicos, tornou-

-se um dos principais espaços de lazer 

da cidade. Naquela área, instalaram-se 

muitos cafés, restaurantes, teatros, casas 

de entretenimento e circos.

As primeiras experiências com o 

críquete foram realizadas na primeira 

metade do século, no bairro de São 

Cristóvão. A partir de 1865, algumas 

agremiações praticaram o esporte no 

Campo de Santana. Por ali jogaram o 

British Cricket Club, logo renomeado 

para Rio British Cricket Club, o Artisans 

Amateurs Club, além de equipes de 

navios ingleses que aportavam na baía 

de Guanabara.

O críquete não chegou a empolgar os 

fluminenses, ficando mais restrito à colônia 

de britânicos estabelecidos na cidade. 

Talvez os súditos da rainha não tenham 

mesmo incentivado a popularização da 

prática, interessados em mantê-la como 

ferramenta de status e distinção.

Já o jogo de pelota tornou-se uma 

febre. Trata-se de um similar da pelota 

basca, muito praticado pelos espanhóis, 

que, aliás, estiveram entre os principais 

envolvidos com a modalidade no Rio de 

janeiro. Nomes como os de Roque Pérez, 

Ángel Irisarri, Santiago Etulain, Pedro 

Olozagasti, entre outros, tornaram-se 

famosos na cidade.

Não foi uma prática oferecida 

somente em clubes; os principais 

responsáveis pela popularidade da 

modalidade, em sua maioria, foram 

estabelecimentos cujos proprietários 

vislumbravam obter lucro com a venda  

de bilhetes e a organização das apostas. 

Em 1891, foi inaugurado o Frontão 

Fluminense, um empreendimento dirigido 

por Luiz Eugenio de Lemos e Carlos 

Vianna Bandeira. O estabelecimento foi 

bastante bem-sucedido, mas também 

ficou conhecido pelos muitos “tribofes”, 

tumultos desencadeados por causa dos 

resultados, arranjados ou ocasionais. Não 

poucas vezes a polícia foi chamada para 

dirimir as confusões.

Depois de ser proibido de 

funcionar em várias ocasiões por causa 

dos constantes conflitos, o Frontão 

Fluminense fechou as portas. Em seu 

lugar, outro estabelecimento de jogo 

de pelota logo foi aberto, o Frontão 

Brasileiro. Desta vez uma iniciativa mais 

estruturada, propriedade da Companhia 

Frontões Nacionais, presidida por Carlos 

Vianna Bandeira (depois substituído 

por joaquim Pereira Teixeira), tendo 

personagens importantes como Rui 

Barbosa e o farmacêutico Fernando 

Simas entre os acionistas.

empresário, admirado por todos por 

seus comportamentos dentro e fora do 

redondel. Surpreendida por mais uma 

cassação de licença, essa iniciativa teve 

vida breve. Ao fim daquele ano já  

não existia mais.

Na última década do século xix, 

os empresários das touradas tentaram 

apresentá-las como um esporte. No 

entanto, nesse momento, delineava-se 

um novo conceito de prática esportiva, 

mais ligado a ideias de saúde e higiene, 

relacionado a noções de civilidade 

e progresso. As críticas às touradas, 

portanto, não diminuíram. A despeito disso, 

as corridas recuperaram certo prestígio; 

porém, em 1907 foram oficialmente 
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Club Internacional  
de Ciclistas, em 1924.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL  

Bicicleta marca “Métropole”
CARTAz. LiTOGRAfiA. 1912

GALLiCA

O curioso é que os discursos de 

seus dirigentes, já levando em conta 

as constantes e crescentes críticas ao 

caráter de jogo de azar da modalidade, 

procuraram apresentá-la como saudável, 

como ferramenta para o desenvolvimento 

de hábitos higiênicos. Mas essa estratégia 

não daria muito certo. Sem as apostas, era 

difícil manter o estabelecimento. Com as 

apostas, os problemas eram constantes. 

um beco sem saída.

De toda forma, o jogo de pelota 

tornou-se uma diversão muito comum. 

Havia casas que ofereciam a modalidade 

na Praça Onze (Coliseu Boliche), na rua 

de Santana (parque Boliche Santana), 

na rua Silveira Martins (Frontão Catete). 

A rua do Lavradio, um dos mais 

movimentados logradouros na transição 

de séculos, também teve um importante 

estabelecimento, o Frontão Velocipédico 

Fluminense, que, como o nome já denota, 

também se dedicava ao ciclismo.

O Campo de Santana chegou a 

acolher algumas provas ciclísticas, mas 

foi mesmo na rua do Lavradio, na esquina 

com a rua do Resende, que se instalou um 

dos mais importantes espaços dedicados 

à modalidade no Rio de janeiro do 

século xix, o Bellódromo Nacional (depois 

Velódromo Nacional). Inaugurado em 

1892, totalmente reformado em 1897, 

também se tornou reconhecido por 

oferecer a patinação.
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Segunda sede do Clube Ginástico 
Português, na rua do Hospício.
ARquiVO dO JORNAL VidA fLuMiNENSE/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Anúncio em que o Skating-Rink  
oferece patinação e exibição de luta 
romana, em 1878.  
ARquiVO dO JORNAL GAzETA dE NOTíCiAS/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Em um tempo em que ainda eram raras 

as bicicletas, um produto importado e caro, 

o Bellódromo/Velódromo Nacional ficou 

famoso pelo conforto de suas instalações 

e pela qualidade das corridas que oferecia, 

para as quais eram contratados ciclistas 

habilidosos, que também ministravam  

aulas para os interessados em “domar  

os cavalos de ferro”.

O Velódromo se situava no mesmo 

quarteirão do Frontão Velocipédico 

Fluminense, na mesma propriedade 

em que mais tarde seria instalado o 

Frontão Nacional. Especialmente depois 

da reforma de 1897, os seus dirigentes 

passaram a adotar também o novo 

discurso enfatizando a relação entre 

esporte e saúde e higiene. A manutenção 

das apostas, contudo, continuou gerando 

polêmicas, críticas e tumultos.
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Ciclistas na praça da República, em 1909.
ARquiVO dA REViSTA O MALhO/BiBLiOTECA NACiONAL 

De toda forma, devemos destacar que 

algumas iniciativas, de fato, aproximaram o 

exercício das bicicletas das novas noções 

de esporte. Uma delas foi a criação do 

Velo-Clube, que utilizava as instalações  

do Velódromo Nacional para seus eventos. 

Outra foi a promoção de provas ciclísticas 

por diversas agremiações, entre as quais 

algumas que se encontravam na região 

central da cidade.

Duas delas se localizavam nas 

proximidades do Campo de Santana: 

o Clube Ginástico Português, fundado 

em 1868, com sede na rua do Hospício 

(atual rua Buenos Aires), e o Congresso 

Ginástico Português, fundado em 1874, 

com sede na esquina da rua do Hospício 

com rua do Núncio (atual República  

do Líbano). O segundo teve origem  

no primeiro, quando houve um conflito 

interno relacionado aos rumos e perfil 

da agremiação.

Nas redondezas, na travessa da 

Barreira, atual rua Silva jardim, outras 

importantes agremiações tinham 

sede, como a Sociedade Francesa de 

Ginástica, fundada em 1863. Também ali 

se estabeleceu a primeira sede do Derby 

Club, na esquina da praça Tiradentes.

A antiga rua do Hospício tem uma 

história anterior de organização de 

entretenimentos. Registra-se que, no 

século xviii e nos anos iniciais do século 

xix, em duas chácaras desta área era 

praticado o jogo da bola, similar ao nosso 

atual boliche. As partidas, embaladas 

pelas apostas, eram acompanhadas  

com muita animação e euforia.

Houve, na verdade, muitos 

estabelecimentos dedicados a essa 

modalidade. Entre os mais famosos, todos 

criados no século xviii, encontravam-se um 

localizado no beco dos Cachorros, outro 

na praia de Santa Luzia e um que deixou 

registros até os dias de hoje, na rua do 

jogo da Bola, no morro da Conceição.

A prática chegou a ser bem 

difundida na cidade, merecendo 

até mesmo regulamentação e 

acompanhamento policial, inclusive 

em função dos conflitos observados 

nos espaços de jogos. Além dos 

locais já citados, foram registrados 

estabelecimentos na travessa  

de Santa Rita (também chamada  

de beco dos Cachorros) e na  

região da praia de Santa Luzia.

Para terminar esse capítulo sobre 

a região central da cidade, falemos de 

uma casa de entretenimentos que se 

tornou uma das mais procuradas em 

sua época: o Skating-Rink. Inaugurado 

em 1878, contava com restaurante, 

jardins, um pequeno teatro, além da 

pista de patinação. Os interessados 

podiam alugar os patins e contratar os 

serviços de instrutores para aprender a 

modalidade. Frequentado por homens 

e mulheres de várias idades (inclusive 

crianças), de diversos estratos sociais, 

o estabelecimento foi um dos grandes 

responsáveis por instituir o gosto pelas 

“rodinhas” na cidade.

O Skating-Rink, além da prática livre 

da patinação, organizou competições 

de velocidade. Foi até mesmo fundado 

um clube dedicado às corridas de patins. 

A iniciativa, contudo, não teve grande 

sucesso e duração. Havia um diferencial 

importante na modalidade: um maior 

número de pessoas praticava e não só 

assistia, percebendo-se menor disposição 

para sua organização no modelo mais 

tradicional do esporte.

Além de apresentações musicais  

e teatrais, o Skating-Rink acolheu outras 

modalidades esportivas; por lá foram 

organizadas corridas a pé e de velocípedes 

(antecedentes da bicicleta. Também houve 

muitas lutas no modelo circense, em que 

algum contratado convocava alguém  

do público para enfrentá-lo.

Maior destaque merece o fato  

de que no estabelecimento foram 

promovidos os primeiros combates de 

boxe da capital, protagonizados pelo 

norte-americano Harry Clark, que desafiou 

os que quisessem enfrentá-lo segundo  

as regras do “soco inglês ou boxing”.

O Skating-Rink acabou fechando as 

portas quando o proprietário do terreno, 

Frederico Glette, abriu no mesmo lugar, 

em 1880, a Fábrica de Tecidos Rink, uma 

das mais importantes do século xix.  

De toda forma, “o vírus” da patinação já 

havia se espalhado pela cidade. E como 

a patinação, os limites da cidade também 

se ampliaram bastante. Durante muito 

tempo, um único caminho ligava o 

Centro à Zona Norte, região na qual se 

estruturaram muitas práticas esportivas. 

É para lá que vamos no próximo capítulo.
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Paschoal Segreto
fOTO ANôNiMA

Interior da Maison Moderne, em 1915.
ARquiVO dA REViSTA fON fON/  

BiBLiOTECA NACiONAL

Maison Moderne

N a transição dos séculos 

xix e xx, foram criados 

na cidade alguns 

parques de diversão. 

Eram, na verdade, complexos de 

entretenimento que ofereciam 

atrações muito variadas, entre 

as quais práticas corporais. Um 

exemplo é a célebre Maison Moderne, 

de Paschoal Segreto, onde eram 

realizados jogos de pelota e lutas. 

Localizada na esquina da praça 

Tiradentes com a rua do Espírito 

Santo, atual rua D. Pedro I (estaria 

hoje em frente ao Teatro Carlos 

Gomes, do outro lado da rua),  

por seu visual e dinâmica encantava  

e capitaneava críticas.

Foi em outro estabelecimento de 

Segreto, localizado nas redondezas 

da praça Tiradentes, na avenida Rio 

Branco esquina com a rua de Santo 

Antônio (hoje rua Bitencourt da Silva), 

que aconteceu um dos mais célebres 

desafios da primeira década do século 

xx: em 1909, o lutador de jiu-jitsu Sada 

Miako foi derrotado pelo capoeirista 

Ciríaco, fato que teve grande 

repercussão na época e durante 

anos depois. Tratava-se do Concerto 

Avenida, também conhecido como 

Pavilhão Internacional.
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Escultura do Sambódromo, com  
o Cristo Redentor ao fundo. 

ALExANdRE MACiEiRA / TYBA

Treino de vela na baía de 
Guanabara, em 2015. 

BudA MENdES/ GETTY iMAGES

O calendário de competições 

dos jogos Olímpicos e 

Paralímpicos do Rio de janeiro, 

de 2016, faz jus a alguns 

aspectos da história do Centro da cidade. 

O próprio fato de que poucas provas 

estão previstas para a região é uma 

expressão da mudança de perfil dessa 

zona, hoje menos ocupada por clubes e 

instalações esportivas.

De toda forma, o Sambódromo será 

o local de largada e chegada de uma das 

mais emblemáticas provas dos Jogos, a 

Maratona. O curioso é que o Campo de 

Santana, localizado nas redondezas, na 

transição dos séculos xix e xx, foi um dos 

primeiros espaços das “corridas a pé”, 

primórdios de nosso atletismo.

Da mesma maneira, seguindo a 

tendência de diversificação e inovação 

que sempre marcou a região central 

da cidade, o Sambódromo acolherá 

as competições de tiro com arco, uma 

modalidade que se desenvolveu mais em 

outras zonas do Rio de janeiro.

Falando de tradição esportiva, não 

podemos deixar de comemorar a escolha 

da Marina da Glória como palco das 

provas de vela. Como vimos, ainda que 

essa modalidade tenha originalmente 

surgido em outra região da cidade – na 

praia de Botafogo –, a Marina da Glória, 

que surgiu com a construção do Aterro  

do Flamengo, no local aproximado 

que antes abrigou os primórdios das 

competições de natação e polo aquático, 

tornou-se um dos mais celebrados  

palcos mundiais do esporte náutico.

Apesar da preocupação com a 

poluição das águas, é certamente uma 

das mais belas instalações esportivas 

dos jogos, uma verdadeira celebração à 

beleza da Cidade Maravilhosa, bem como 

expressão de suas contradições.

Vale ainda citar que a região abrigará 

uma das Fan Fests dos jogos, na Praça 

Mauá. Trata-se de uma das zonas mais 

antigas do Rio de janeiro, que durante 

anos permaneceu abandonada em função 

dos fluxos de desenvolvimento urbano. Os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram a 

motivação central para a reconfiguração 

do espaço, com a implosão da 

avenida Perimetral, construção de 

nova estrutura viária e instalação de 

equipamentos culturais.

As festas lá promovidas certamente 

vão celebrar essa união entre passado e 

futuro, a recuperação de um espaço tão 

importante da história do Rio de Janeiro  

e a esperança de um futuro melhor  

para a cidade.
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Aquecimento para as provas de tiro  
ao arco na Praça da Apoteose, em 2015.
BudA MENdES/ GETTY iMAGES

Corredores no calçadão durante o amanhecer  
na praia de Copacabana, na altura do Posto 6. 
RENATA MELLO / TYBA

Praça Mauá, com o Museu do Amanhã ao fundo.
MARCELO CARNAVAL / AGêNCiA O GLOBO
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Embarcações ancoradas na Marina da Glória.
 JOAO Luiz BuLCAO / TYBA





ZONA
NOrTE



ZONA
NOrTE



S
em medo de errar, 

podemos afirmar que o 

Estádio Jornalista Mário 

Filho, assim nomeado em 

homenagem a um dos 

grandes jornalistas do 

Brasil, ocupa lugar ímpar 

no panteão esportivo carioca, brasileiro 

e mesmo mundial. Mais conhecido como 

Maracanã, ou da forma carinhosa “Maraca”, 

trata-se de um dos mais importantes 

templos do futebol, local da final de duas 

Copas do Mundo, durante décadas o maior 

estádio do planeta.

Ele é um dos espaços privilegiados de 

materialização do intenso relacionamento 

entre o futebol e a população brasileira. 

Sua importância, todavia, extravasa o 

âmbito esportivo. O velho Maraca é 

parte da memória sentimental do Rio de 

janeiro e da representação imagética 

nacional. junto com o Pão de Açúcar e 

o Cristo Redentor, é uma das referências 

constantemente lembradas ao se 

mencionar a cidade e o Brasil.

Muitas modalidades tiveram grandes 

momentos ao seu redor, entre as quais 

natação, atletismo, vôlei e basquete, 

cujas competições foram disputadas em 

instalações próprias: o Parque Aquático 

Júlio Delamare, o Estádio de Atletismo 

Célio de Barros e o Maracanãzinho 

Maracanã
fOTO dE YOLANdA dE BARROS BARRETO
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(Estádio Gilberto Cardoso), inaugurados 

respectivamente em 1978, 1974 e 1954. 

Isso sem falar em outros esportes que 

se estabeleceram eventualmente em 

suas redondezas.

Desde seu projeto, considerado sinal 

da grandeza nacional, compreensão 

relevante para um país que sempre se 

entendeu a partir da ideia de imensidão, 

a trajetória do estádio é marcada por 

polêmicas e números eloquentes. Logo 

de início houve dois grandes debates. 

O primeiro, sobre o lugar a ser construído. 

O então prefeito, Ângelo Mendes de 

Morais, defendia a localização atual, 

enquanto Carlos Lacerda polemizava 

ao sugerir que ele fosse instalado em 

Jacarepaguá e criticava os gastos 

excessivos com a construção.

Parece que estamos nos dias de hoje. 

Os leitores devem lembrar que a última 

reforma do estádio, promovida segundo 

as demandas da fifa para a Copa do 

Mundo de 2014, foi marcada por muitos 

debates sobre a pertinência das obras e 

os gastos excessivos. Como de costume, 

as polêmicas cercando o velho Maraca 

foram temperadas pelas lembranças dos 

indivíduos que sempre o prestigiaram 

e temiam as mudanças. Com certeza, 

as aves que no passado ali habitavam e 

deram nome ao lugar não imaginavam que 

algo superaria o furdunço de seu canto.

Uma série de dimensões geográficas 

deu origem ao nome da região e ao 

apelido do Estádio Jornalista Mário Filho. 

O longo rio Maracanã corre desde o 

maciço da Tijuca, passa por aquela área 

e deságua no canal do Mangue, por onde 

chega à baía de Guanabara. Antes, seu 

destino final era o Saco de São Diogo. 

Desde meados do século xix, o rio fora 

canalizado para alimentar o centro da 

cidade, especialmente os arredores do 

Campo de Santana. O lugar onde hoje está 

o Maraca, na verdade, era um mangue no 

qual se encontravam vários rios.
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Interior do Maracanã, após a reforma.   
 ROGERiO REiS / TYBA







Parque Aquático Júlio Delamare, no 
Complexo Esportivo do Maracanã.   
fERNANdO BuENO / TYBA



O nome “maracanã” é uma  

referência a uma espécie de papagaio 

que habitava a região. Já o bairro ganhou 

essa denominação por causa do estádio. 

No século xviii, integrava a Freguesia  

de São Francisco Xavier, que começou 

a ser intensamente habitada a partir de 

meados do século xix, quando as antigas 

fazendas de propriedade de jesuítas 

passaram a se transformar em chácaras 

agrícolas e casas ocupadas por gente 

da elite disposta a aproveitar a grande 

oferta de água e os ares “mais puros”.

Por essas características, 

especialmente na área conhecida 

como Andaraí Grande (atual Tijuca), no 

decorrer da segunda metade do século 

xix, instalaram-se casas de saúde e 

hotéis. Uma das principais ofertas era de 

estrutura adequada para banhos, hábito 

que, como vimos no capítulo anterior, 

ganhou ainda mais em importância função 

da maior preocupação com a saúde e 

a higiene.

Na transição dos séculos xix e xx, 

a antiga Freguesia, já conhecida como 

Grande Tijuca, tornou-se mais urbanizada. 

A melhoria do sistema de transporte 

facilitou a sua ocupação. Também devido 

à oferta de água, começaram a se instalar 

fábricas, que atraíram para a região um 

novo perfil populacional. O espaço físico 

foi se adequando às novas demandas.

um exemplo é o terreno no qual 

se construiu o Maraca, um aterro do rio 

Joana, que deságua no rio Maracanã.  

Na verdade, o local já havia acolhido  

outra importante instalação esportiva,  

o hipódromo do Derby Club.

Nesta imagem da avenida Radial 
Oeste recém-aberta e ainda incompleta, 
aproximadamente em 1962, vemos 
ao fundo o Maracanã e a favela do 
Esqueleto sendo cortada pela nova via.   
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO
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C riado em 1885, o Derby Club 

já nasceu bem estruturado 

e seria um dos responsáveis 

por abalar o aparentemente 

inabalável prestígio do prado mais antigo 

da cidade, o Jockey Club, fundado em 

1868. A agremiação atraiu um estrato mais 

urbano da elite, ligada aos novos negócios 

financeiros, às primeiras iniciativas 

industriais e aos empreendimentos de 

reforma da cidade. Sua sede, suas ações e 

iniciativas expressavam a maior vinculação 

às ideias de progresso e civilização, bem 

como o desejo de popularização do 

acesso ao espetáculo.

O Prado Itamaraty, nome pelo qual o 

hipódromo do Derby Club era conhecido, 

efetivamente se tornou um dos mais 

procurados espaços esportivos da cidade 

por décadas. 

um dos elementos que contribuíram 

para sua popularidade foi o sistema de 

transportes que o atendia. Chegou a 

ser inaugurada uma estação de trem 

para atender o público, no mesmo local 

onde hoje se encontra a estação de trem 

Maracanã. Contudo, sua popularidade 

foi declinando com o passar do tempo e, 

depois de atravessar uma grande crise na 

década de 1920, o Derby Club encerrou as 

atividades em 1932, unindo-se ao jockey 

Club e se transferindo para o novo e 

luxuoso Hipódromo da Gávea. 
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Não foi uma fusão fácil. A rivalidade 

entre eles era forte. O Jockey Club não foi 

a agremiação turfística pioneira da cidade, 

mas foi a que contribuiu para consolidar a 

modalidade no Rio de janeiro. Acentuava 

ainda mais os conflitos, gerados a 

princípio pela diferença de origem dos 

grupos societários majoritários que os 

integravam, a proximidade física entre o 

Prado Itamaraty e o Prado Fluminense, 

o hipódromo criado pelo Clube das 

Corridas, primeira sociedade de turfe da 

cidade, fundada em 1849. 

O evento inaugural desse hipódromo 

foi realizado em 1850, mas, devido a 

diversos problemas, o Prado Fluminense 

só voltou a ser utilizado em 1851, já 

arrendado por um dos grandes nomes 

do esporte hípico brasileiro, o major 

João Guilherme Suckow, responsável 

pelos primeiros grandes sucessos da 

modalidade na capital.

O Prado Fluminense acolheu ainda, 

em 1854, o jockey Club Fluminense, uma 

agremiação que pretendia promover 

corridas com amadores, mas que não 

passou de uma atividade. Um incêndio 

interrompeu a possibilidade de uso do 

hipódromo, que voltou à ativa com a 

fundação do Jockey Club, em 1868.

As corridas do Jockey Club  
no Prado Fluminense

ARquiVO dA REViSTA A VidA 

fLuMiNENSE/ BiBLiOTECA NACiONAL
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O antigo Derby Club, no mesmo local 
onde hoje está o Maracanã.  
 S. h. hOLLANd/ ACERVO GEORGE ERMAkOff





Jardim Zoologico de vila isabel

F oi o primeiro jardim 

zoológico do Brasil e 

um importante lugar 

de prática esportiva 

da cidade. Mais do que espaço 

para exibição de animais, foi um 

parque moderno, com vegetação 

exuberante, lagos, restaurante e 

outras atividades de entretenimento.

Suas ruas acolheram várias 

corridas a pé e de velocípedes. 

Por lá foram realizadas também 

muitas partidas de jogos de pelota, 

inclusive com o estabelecimento 

de dois clubes: o Internacional de 

Pelota e o Atlético de Pelotas, ambos 

fundados na primeira década do 

século xx. As contendas seguiam 

a mesma dinâmica de outros 

espaços já comentados: muitos 

espanhóis envolvidos e a presença 

de um grande público, atraído 

especialmente pelas apostas,  

uma marca da modalidade.

O jardim Zoológico teve até 

mesmo um campo de futebol, em 

que o Vila Isabel Futebol Clube 

realizava jogos. A equipe, mesmo 

sendo formada majoritariamente 

por operários, chegou a disputar a 

primeira divisão da principal liga da 

cidade. Tratou-se de um dos primeiros 

grounds iluminados da cidade e do 

país, podendo acolher jogos noturnos. 

O plantel também jogava num campo 

que existia na praça 7 de março, hoje 

praça Barão de Drumond. 

A grande movimentação ao 

redor do Jardim Zoológico tinha 

múltiplas razões. uma delas era 

a valorização das experiências 

públicas, materializada inclusive  

na melhor estruturação do mercado 

de entretenimento. Articulava-se 

a isso o jardim Zoológico ser um 

parque moderno, ideal para que 

damas e cavalheiros desfilassem 

seus belos trajes.

Havia algo mais. Diante 

da necessidade de viabilizar 

financeiramente o estabelecimento, 

que tinha custos elevados, novas 

atrações eram constantemente 

oferecidas para atrair mais gente e 

gerar outras formas de renda. Foi 

esse cenário que, aliás, determinou  

a criação do jogo do bicho. Ao pagar 

a entrada, cada um concorria a uma 

loteria que tinha como motivo os 

animais do zoológico.

A princípio, não era fácil chegar 

ao Prado Fluminense, pouco atendido 

por opções de transporte e por vias 

adequadas. A Estrada de Ferro, de toda 

forma, oferecia trens extras para a estação 

mais próxima, São Francisco Xavier. 

Com o passar do tempo, até mesmo por 

causa da proximidade com a residência 

da família imperial, as estradas para 

o hipódromo começaram a se tornar 

melhores, facilitando o trânsito daqueles 

que tinham veículos particulares. 

Além disso, novas linhas de bonde e 

até uma nova estação de trem permitiram 

que mais adeptos se deliciassem com  

a corrida de cavalos.

O jockey Club, antes mesmo de  

se unir ao Derby Club, se transferiu  

para o novo hipódromo construído  

na Gávea e inaugurado em 1926, às 

margens da lagoa Rodrigo de Freitas. 

O time do América Futebol Clube, em 1916.   
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

O time do Andaraí Atlético Clube, em 1916. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Automobilistas assistindo de longe  
à saída do Grande Prêmio.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Jardim Zoológico de Vila Isabel, em 1914.   
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Houve outras duas agremiações 

de corridas de cavalos estabelecidas 

na região. Uma delas era o Turf-Club, 

fundado em 1889, cujo hipódromo se 

situava bem ao lado do Prado Itamaraty, 

nas proximidades do morro dos 

Telégrafos (a atual Mangueira). 

O Hipódromo Nacional, fundado  

em 1889, ficava um pouco mais afastado, 

na Chácara da Cruz, na Tijuca. No local 

se encontra hoje a praça Afonso Pena, 

que inclusive já se chamou praça  

do Hipódromo. 

Os prados dos dois clubes foram os mais 

importantes da cidade, porém, houve 

outros instalados na região, consolidando 

uma verdadeira vocação turfística. 

A modalidade precisava de grandes 

espaços para se organizar e, quando se 

formaram os clubes de turfe, o Centro já 

não dispunha de tantas áreas livres em 

função da concentração populacional, ao 

passo que a Zona Sul era ainda distante  

e pouco habitada.

Na verdade, em 1884, um ano antes 

da criação do Derby Club, no bairro 

planejado pelo barão de Drumond, próximo 

ao terreno que futuramente acolheria o 

jardim Zoológico (atual Parque Recanto 

do Trovador), foi instalado o prado de uma 

agremiação fundada no mesmo ano: o 

Clube de Corridas de Vila Isabel.

O bairro de Vila Isabel é um dos 

mais interessantes da cidade. Criado em 

1872, foi uma iniciativa empresarial que 

rapidamente atraiu pessoas de estratos 

médios interessadas nas boas condições 

de vida do local. Fruto de loteamento e 

urbanização das terras da antiga Fazenda 

dos Macacos, o projeto de inspiração 

parisiense foi dirigido pela Companhia 

Arquitetônica. 

Algumas de suas ruas homenageiam 

a causa abolicionista, a qual o barão 

de Drumond, progressista, apoiava. 

O incentivo para a instalação de um 

hipódromo ia ao encontro das ideias de 

progresso e civilização que marcavam 

a criação do bairro. Todavia, com o 

intuito de promover somente páreos de 

amadores, a agremiação não durou muito 

e se dissolveu por conflitos internos.

um grupo de antigos associados do 

Clube de Corridas de Vila Isabel fundou 

então o Derby Fluminense, cujas provas 

foram realizadas no mesmo prado. 

Contudo, outra divergência interna 

acabou com a agremiação depois de 

alguns meses de funcionamento. 

uma parte dos associados, liderados 

por Paulo de Frontin, envolveu-se com 

a organização do Derby Club. Os sócios 

remanescentes ainda mantiveram o 

Prado Vila Isabel aberto por alguns anos, 

aparentemente até 1890. 

PáGiNA AO LAdO:

Time de basquete do Riachuelo Tênis Clube comemora 
vitória no campeonato carioca de 1940. 
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/BiBLiOTECA NACiONAL

Festival promovido pelo  
Andaraí Atlético Clube. 
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Agremiacoes poliesportivas

O perfil de agremiação 

poliesportiva foi muito 

comum em vários 

bairros da cidade. uma 

agremiação que teve destaque no 

âmbito do basquete e do futebol  

de salão, o Esporte Clube Mackenzie, 

foi fundada em 1914 e até hoje 

tem sua sede no Méier. A origem 

do Mackenzie remonta a uma 

agremiação criada, em 1912, por 

jovens apaixonados pelo futebol, 

o Odeon Futebol Clube. Em 1914, 

ganhou a outra denominação. A nova 

sociedade se dedicou ao futebol 

durante algum tempo e participou 

de campeonatos. Todavia, foi mesmo 

em outros âmbitos esportivos que 

o Mackenzie mais se destacou (não 

só nas modalidades citadas, mas 

também em outras, como o judô).

Vale ainda citar o Riachuelo 

Tênis Clube, fundado em 1935 por 

iniciativa de alguns praticantes 

de vôlei que se reuniam no Méier 

Peteca Clube. Antes do Riachuelo 

Tênis Clube, houve nas redondezas 

o Clube Riachuelense do Engenho 

Novo. Fundado em 1875 como 

Sociedade Particular Recreio 

Dramático Riachuelense, depois 

Sociedade Teatral Riachuelense, 

consagrou-se pelo seu confortável 

teatro e pelos muitos eventos 

artísticos que promoveu. 

A associação se extinguiu em 1906.
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O Turf-Club e o Hipódromo Nacional, 

que apresentavam características 

semelhantes, chegaram a atrair bom 

público, mas também ficaram conhecidos 

pelos muitos tribofes, que ocorriam nos 

outros prados. Isso se tornou um problema 

para as agremiações, levando mesmo, 

algumas vezes, à intervenção policial. As 

apostas se tornaram uma preocupação 

generalizada e também  

uma enorme atração.

Como ocorreu em outros prados, por 

vezes houve provas de outras modalidades 

no Hipódromo Nacional. No caso da 

sociedade tijucana, em algumas ocasiões 

as corridas de velocípedes chegaram a 

dividir a atenção com os cavalos. 

Em 1911, foi justamente no local do 

hipódromo, que a Tijuca viu se instalar, 

depois de um périplo por vários bairros, 

uma das grandes agremiações esportivas 

do Rio de janeiro, o América Futebol 

Clube. Naquele mesmo ano, juntou-se ao 

Haddock Lobo Futebol Clube, tornando-

se proprietário do estádio estabelecido 

na rua Campos Sales. O estádio funcionou 

até 1961, quando foi transformado em sede 

social do clube (bastante modificada e 

deteriorada, está lá até os dias de hoje). 

Também em 1911, o futebol do América se 

transferiu para a antiga sede do Andaraí, 

na rua Barão de São Francisco, onde agora 

está instalado o shopping Iguatemi.

O Andaraí Atlético Clube é daquelas 

agremiações que merece ser lembrada 

pelas importantes realizações do passado. 

Fundado em 1909, surgiu na Fábrica 

Cruzeiro. Graças ao empenho de seus 

associados, sua sede e suas iniciativas 

contribuíram para movimentar o bairro.

Muitas agremiações tinham campos 

naquela região. Por exemplo, o Parc-

Royal Futebol Clube, criado em 1914 por 

funcionários dos Armazéns Parc-Royal, 

tinha um campo na rua Barão de São 

Francisco (antiga rua Prefeito Serzedello 

Correia). Renomeado para Progresso 

Futebol Clube, depois de passar por 

vários locais, instalou-se na sede do 

Sport Club Rio de janeiro, na rua Morais 

e Silva, onde o Vasco da Gama também 

chegou a jogar. Já na rua Pereira Nunes, 

localizava-se o campo do Independência 

Futebol Clube — que também jogou  

na rua José do Patrocínio —, enquanto  

na rua Desembargador Isidro atuava  

o Esporte Clube Mangueira.

Alguns dos muitos clubes que se 

estabeleceram na região tiveram uma 

trajetória mais longeva e gloriosa, 

outros tiveram vida mais breve, ainda 

que não menos importante. Diante 

da impossibilidade de abordarmos 

todos, dedicaremos maior atenção 

a uma agremiação pioneira, o Clube 

Atlético Fluminense.

Fundada em 1886, essa sociedade 

se tornou uma das mais importantes da 

capital graças a suas belas instalações e 

à oferta de muitas modalidades. Sua sede 

foi inaugurada ainda no primeiro ano de 

existência, numa chácara localizada na 

rua Conde de Bonfim, no antigo Caminho 

do Andaraí Pequeno, um dos eixos de 

ocupação do bairro. No clube, havia pista 

para corridas a pé e de bicicletas, rinque 

de patinação, salas para bailes, ginástica, 

esgrima e stand para tiro ao alvo. 

Suas pomposas arquibancadas viviam 

lotadas, tanto por associados quanto por 

convidados ou interessados que pagavam 

ingresso para assistir a exibições, 

competições e espetáculos. A sede do 

Clube Atlético se tornou um verdadeiro 

centro de entretenimentos.

Além disso, o clube participou 

de eventos e provas organizadas por 

outras agremiações, contribuindo para 

o desenvolvimento esportivo da cidade. 

Para algumas modalidades, como o 

ciclismo, o Atlético Fluminense foi mesmo 

de grande importância.

Para encerrar esse conjunto de 

informações sobre agremiações do 

bairro, vale citar o Tijuca Tênis Clube, 

fundado em 1915, a princípio apenas 

para a modalidade das raquetes, mas 

logo se tornando poliesportivo. Já no 

primeiro ano de funcionamento, foi 

transferido para a rua Conde de Bonfim, 

no mesmo local em que se encontra 

até hoje, mantendo equipes de muitas 

modalidades. Seu ginásio acolhe 

inúmeros eventos esportivos,  

em especial de vôlei e basquete.

Anúncio das corridas no Clube  
Atlético Fluminense, em 1887.   
ARquiVO dA REViSTA A SEMANA/  

BiBLiOTECA NACiONAL
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P egamos um fio de meada 

para passar do turfe para os 

clubes poliesportivos, mas não 

podemos deixar de citar outro 

hipódromo da cidade, não tão conhecido e 

prestigiado, porém não menos importante. 

Isso nos dará também a oportunidade  

de abordar essa relevante região do Rio  

de janeiro, São Cristóvão. 

Durante décadas era difícil chegar 

ao bairro, já que o Saco de São Diogo, à 

época uma extensa área de manguezal, 

funcionava como uma barreira natural.

Era mais fácil chegar a São Cristóvão 

tomando as barcas que saíam do Cais 

Pharoux, atual Praça xv. No entanto, 

aterros sucessivos pavimentaram o 

caminho até a região. Um impulso 

importante para seu desenvolvimento 

foi a instalação da família real, já em 

1808, na Quinta da Boa Vista. Com 

isso, houve iniciativas mais efetivas de 

melhorar o trajeto até aquela localidade, 

que ganharia ares aristocráticos, 

habitada por gente da elite atraída 

pela possibilidade de morar próximo 

aos monarcas.

Posteriormente, a implantação da 

Estrada de Ferro, a construção do canal 

do Mangue e as próprias exigências de 

crescimento da cidade foram agentes 

impulsionadores de mudanças. O formato 

atual da região foi delineado no decorrer 

do século xx. Ele atendeu, a partir das 

reformas conduzidas no governo de 

Pereira Passos, às necessidades de 

garantir maior trânsito de mercadorias, 

tendo como um dos elementos mais 

marcantes a reformulação do porto.

Os aterros seguintes garantiriam que 

o bairro se constituísse tanto em área de 

ligação com as crescentes Zona Norte e 

Zona Oeste – com a instalação de eixos 

importantes, como a avenida Brasil –, 

quanto em zona industrial, o que mudou a 

característica da população que habitava 

o local. São Cristóvão, de fato, é um dos 

bairros do Rio de janeiro que mais passou 

por alterações.

Na Vila Guarani – difícil saber 

exatamente onde, mas provavelmente à 

beira-mar, na praia Formosa)  – encontrava-

-se nosso estimado Prado Guarani, não 

tão estimado assim no seu tempo de 

funcionamento. Esse hipódromo tinha  

uma dinâmica diferente. 

PÁGINAS SEGUINTES:

Entorno do Palácio Imperial de São Cristóvão, em 1860.
REVERT hENRiquE kLuMB/ BiBLiOTECA NACiONAL

Vista geral do hipódromo  
em São Cristóvão. 

ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL
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Por lá se estabeleceram vários clubes 

de curta duração (Vila Guarani, Sport 

Clube, Hipódromo Fluminense e Sport 

Fluminense), dirigidos por pessoas de 

estratos médios. Era um hipódromo mais 

popular, com instalações mais modestas 

e cavalos de segunda linha. Apesar disso, 

era procurado pelo público, incomodando 

as outras agremiações.

A região, como se podia esperar pelo 

extenso litoral e pelas características da 

enseada, também sediou importantes 

clubes náuticos, tornando-se, junto com as 

praias do Centro, a segunda opção para 

Ele foi construído, em 1886, no 

terreno de um antigo estabelecimento 

de entretenimento, o Boat Rink, que 

oferecia atrações múltiplas: passeios de 

barco, corridas a pé e de velocípedes e 

uma pista de patinação, o carro-chefe 

do empreendimento.

A praia Formosa em frente à maior ilha à 
esquerda (Ilha do Melões); em frente à ilha 
da direita (Ilha das Moças) se encontra a 
praia do Saco do Alferes.    
GEORGES LEuziNGER/ ACERVO GEORGE ERMAkOff
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promover competições da modalidade 

(a primeira era a enseada de Botafogo). 

As praias de São Cristóvão e do Caju 

acolheram animadas regatas.

Na década de 1850, em diversas 

ocasiões foram realizados eventos 

náuticos na ponta do Caju, todos contando 

com grande público. Eram situações muito 

festivas, com recepções e bailes para os 

mais abastados financeiramente. Mas os 

populares que se espalhavam pelo litoral 

também festejavam.

Muitas agremiações surgiram  

na região nas décadas de 1880 e 1890.  

Uma delas, fundada em 1886, foi o Clube 

Fluminense de Regatas e Natação, que 

organizava eventos mistos, páreos de 

remo e natação. Alguns anos depois, 

criou-se o Clube de Regatas Fluminense, 

também dedicado às duas modalidades. 

Em 1903, essa última agremiação 

junto com outra da região, o Grupo 

de Regatas União Náutica, bem como 

o Rowing Clube, criaram o Conselho 

Nacional de Remo – uma dissidência da 

Federação Brasileira de Sociedades do 

Remo, herdeira da União de Regatas 

Fluminense e do Conselho Superior de 

Regatas – uma tentativa de fortalecer o 

esporte náutico a partir da integração dos 

esforços das agremiações.

Maior destaque merece o Clube de 

Regatas Cajuense. Entre as peculiaridades 

dos eventos que organizou, pela primeira 

vez na cidade uma mulher participou 

de páreos, na condição de timoneira: 

Alice Fox. Filha de ingleses, era comum 

encontrá-la com as irmãs remando pela 

enseada, algo que espantava aquela 

cidade que ainda se acostumava com  

o novo protagonismo feminino.

A propósito, sócias do Cajuense 

aceitaram participar de competições 

promovidas pela primeira associação de 

mulheres remadoras fundada na cidade, 

em 1901, na Ilha de Pombeba (que se 

localizava na enseada de São Cristóvão e 

era muito usada pelos clubes náuticos): o 

Grupo de Regatas Feminino, dirigido por 

Silvia Peixoto, Bagriela Filgueiras, Elisa 

joppert e Alice Ferreira.

De fato, as agremiações da região 

estimularam a prática do remo por 

mulheres, entre as quais devemos 

destacar uma das mais notórias da 

cidade, o Clube de Regatas São 

Cristóvão. Criado em 1898, na praia de 

mesmo nome, esse clube mais tarde se 

fundiu com o Grupo de Regatas União 

Náutica e se transferiu para o Caju.
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Igreja de São Cristóvão às margens da praia de mesmo nome.  
ROdRiGuES/ ACERVO GEORGE ERMAkOff







Vista da ponta do Caju tirada de Niterói.  
ARMEiLLA/ ACERVO GEORGE ERMAkOff



O São Cristóvão foi crescendo e se 

tornando um clube importante na cidade 

e no bairro, um centro de animação e 

entretenimento. Importantes atletas 

dos primórdios do esporte fluminense, 

como Abrahão Saliture, defenderam as 

suas cores.

Em 1941, a agremiação se fundiu 

com o São Cristóvão Atlético Clube, 

que também chamava atenção, 

especialmente pelo desempenho no 

futebol. Seus jogos foram realizados 

no Campo de São Cristóvão até a 

inauguração do seu estádio, em 1916,  

na rua Figueira de Melo. Da união  

dos dois clubes surgiu o atual São  

Cristóvão Futebol e Regatas.

Outra importante agremiação que 

nasceu nas redondezas também em sua 

trajetória uniu os interesses pelo remo  

e pelo futebol, o Clube de Regatas Vasco 

da Gama. uma parte importante da 

história do clube se deu em suas sedes 

do Centro. Todavia, foi fundado, em 1898, 

numa reunião realizada na Sociedade 

Dramática Filhos de Talma, localizada  

no bairro da Saúde.

Integrada por muitos portugueses  

e seus descendentes, a sede inaugural foi 

estabelecida na Ilha das Moças. O remo 

foi a primeira modalidade do clube, com a 

qual obteve suas primeiras grandes glórias. 

Práticas náuticas no Clube  
de Regatas São Cristóvão. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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O Vasco da Gama integrou as grandes 

iniciativas do esporte náutico fluminense. 

Seus atletas deixaram célebres registros 

nas muitas competições aquáticas que 

encantaram a população.

A gloriosa trajetória do Vasco da 

Gama no remo também se repetiu nos 

demais esportes aos quais a agremiação 

se dedicou. Desde 1915 havia equipes 

disputando os campeonatos de futebol 

do Rio de janeiro. 

O Vasco enfrentou vários percalços 

em sua história. A construção do próprio 

estádio é um exemplo de sua trajetória de 

superação. A princípio, o clube utilizava 

os campos do Sport Clube (localizado 

na rua Morais e Silva) e Andaraí (na rua 

Barão de São Francisco), porém, com  

a ascensão nas divisões da liga principal 

tornou necessária uma nova instalação.

Torcedores e a comunidade lusitana 

se mobilizaram para a construção de um 

grande estádio na rua São Januário, nas 

redondezas do Campo de São Cristóvão 

e da Quinta da Boa Vista. Inaugurado 

em 1927, tornou-se não somente um dos 

mais importantes espaços esportivos 

da cidade, como também acolheu 

prestigiados eventos de outros âmbitos, 

como algumas cerimônias políticas, 

inclusive comemorações do Dia  

do Trabalho no período Vargas.

Páreo feminino de remo, em 1911.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO DA PÁGINA:

Remadores do Clube de Regatas  
Vasco da Gama, em 1922.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Vista da Quinta da Boa Vista.
ACERVO iCONOGRáfiCO/ BiBLiOTECA NACiONAL



Já que estamos falando de um espaço 

multiuso, devemos, enfim, apresentar 

uma localidade já citada onde eventos 

de muitas modalidades foram realizados: 

a Quinta da Boa Vista. No século 

xviii, depois da expulsão dos jesuítas, 

donos de vasta extensão de terras na 

região, a propriedade foi adquirida pelo 

comerciante português Elias Antônio 

Lopes, que construiu uma grande casa 

sobre uma colina para que pudesse ter 

uma visão privilegiada do litoral.

Quando a família real desembarcou 

no Brasil, o comerciante a presenteou 

com esta propriedade. Progressivamente, 

por ali foi se estabelecendo o centro de 

poder, ficando o palácio do Cais Pharoux, 

atual Paço Imperial, apenas destinado 

a cerimônias oficiais. Nesses arredores, 

grande parte das importantes decisões do 

Brasil recém-independente foi tomada, em 

meio a articulações, fofocas, conspirações 

e a vida cotidiana da monarquia. 

Os automobilistas Chico Landi e Juan 
Manuel Fangio, o campeão mundial.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Charge retratando Luiz Jacome  
de Abreu e Souza.
ARquiVO dA REViSTA SEMANA iLuSTRAdA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Festividade no Clube Esportivo  
de Equitação. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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Antigas cavalariças onde se 
instalou o Clube Esportivo de 
Equitação, em São Cristóvão.
JOAquiM iNSLEY PAChECO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL



Os jardins e o palácio em mais de uma 

ocasião foram reformados, inclusive pelo 

francês Auguste Glaziou, que atuara em 

outros parques da cidade. Durante muito 

tempo, o acesso foi restrito. Só a partir da 

segunda década do século xx passou a ser 

aberto ao público com mais frequência, 

cada vez mais se constituindo em um 

espaço de lazer da cidade.

O Museu Nacional, que funcionou 

inicialmente no Campo de Santana, foi 

transferido para lá em 1892. Já o Jardim 

Zoológico foi instalado na Quinta da Boa 

Vista somente na década de 1940, não 

mais sendo de propriedade particular, mas 

da prefeitura do Rio de Janeiro. Várias 

atividades de entretenimento tornaram o 

local atrativo ao grande público.

A Quinta da Boa Vista acolheu 

modalidades distintas. Já a partir da 

segunda década do século xx, eletrizantes 

corridas a pé e de bicicletas, por exemplo, 

foram acompanhadas com emoção pelo 

público. um dos primeiros a promover 

suas provas foi o Bicyclette Club, uma  

das agremiações pioneiras do ciclismo  

da cidade – que chegou a ser presenteada 

com um tango de mesmo nome, 

composto por Ernesto Nazareth.

Houve no local até mesmo corridas 

de motocicletas e de automóveis, algo 

que aos olhos de hoje parece impensável. 

O Circuito da Quinta da Boa Vista chegou 

a contar com competidores famosos, 

como o argentino juan Manuel Fangio, 

um dos grandes atletas mundiais da 

modalidade. Ele se sagrou campeão na 

prova de 1952, pilotando uma Ferrari.

Outro esporte que teve as redondezas 

da Quinta da Boa Vista como um dos seus 

espaços principais foi a equitação. Em 1911, 

foi criado o Clube Esportivo de Equitação, 

no mesmo lugar das antigas cavalariças 

do palácio imperial, onde hoje funciona 

o Centro Hípico do Exército/Regimento 

Andrade Neves (que para lá se transferiu 

em 1938, quando a antiga agremiação se 

fundiu com o Centro Hípico Brasileiro e foi 

para a Lagoa).

O Clube Esportivo de Equitação 

contribuiu para a efervescência do lugar, 

realizando festividades que atraíam um 

público de perfil mais elitizado. Como já foi 

mencionado, não foi o primeiro clube de 

equitação da cidade, uma modalidade que 

nunca teve grande difusão, até mesmo em 

função das suas características. Um dos 

responsáveis pelas principais iniciativas 

da prática e um dos mais importantes 

“hipólogos” do século xix, Luiz jacome 

de Abreu e Souza (1828-1903) também 

esteve por trás de eventos realizados na 

região de São Cristóvão.

Foi provavelmente no Campo de São 

Cristóvão que esse insigne personagem 

organizou provas hípicas, em meados dos 

anos 1860. Logo em seguida, em 1866, 

criou o Clube jacome, dedicado não 

apenas à organização de competições, 

mas também ao ensino da modalidade.

A agremiação não teve grande 

duração, mas chegou a obter certo 

reconhecimento na cidade, integrando-se 

ao conjunto de novidades que levava os 

cariocas em busca de diversão. 

Cavalo de corrida com jockey
GRAVuRA dE W.B.SCOTT, 1870 CiRCA.

COLEçãO JuLiO BANdEiRA

PÁGINA AO LADO: 

Charge retratando Luiz Jacome de Abreu e Souza.
ARquiVO dA REViSTA BAzAR VOLANTE/  

BiBLiOTECA NACiONAL

A fundação do Clube Jacome se 

deu poucos anos antes do jockey Clube, 

ambos por vezes dividindo o Prado 

Fluminense, que começava a voltar à 

ativa. Houve até mesmo certo conflito 

entre as agremiações, e a volta da paz foi 

saudada pela imprensa com ironia.

O Campo de São Cristóvão voltaria 

a acolher outras importantes atividades 

de equitação. Uma delas foi uma festa 

realizada em 1910, em homenagem ao 

presidente argentino Sáenz Peña. Nas 

reformas do início do século xx, o espaço 

foi “modernizado”, ganhando um ar de 

passeio público, passando a receber 

eventos de caráter cívico. 

Também foram promovidas touradas 

na Quinta da Boa Vista, em 1818, por 

ocasião das celebrações do aniversário de 

d. Carolina Josefa Leopoldina, a princesa 

austríaca que pouco antes chegara ao 

Brasil para casar com d. Pedro. Tratou-

se de uma das grandes celebrações 

monárquicas do século xix, registrada por 

vários cronistas e memorialistas.

Já no período do Brasil independente, 

o Campo de São Cristóvão acolheu algumas 

das primeiras touradas da retomada de 

sua promoção na cidade, realizadas num 

anfiteatro de propriedade de Manoel Luiz 

Alves de Carvalho, um estabelecimento 

que também oferecia espetáculos circenses 

(inclusive com a apresentação de exercícios 

ginásticos e equestres). 
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O utro local da Zona Norte no 

qual se organizaram touradas 

foi Madureira – bairro assim 

nomeado em função de um 

antigo arrendatário de terras, Lourenço 

Madureira. A arena se localizava na rua 

João Vicente (próximo à linha férrea, 

nas redondezas da estação, inaugurada 

em 1890). Normalmente cheia “à cunha”, 

isso é, lotada, o espetáculo seguia todos 

os rituais tauromáquicos, apresentando 

inclusive alguns problemas comuns de 

inquietação e turbulência do público.

Madureira foi um dos bairros 

mais agitados da cidade e teve várias 

agremiações. Uma delas foi o Ciclo 

Suburbano Clube, sociedade de ciclismo 

estabelecida na rua Capitão Couto 

Menezes, na esquina com rua Capitão 

Macieira, numa casa que existe até hoje e 

está tombada pelo patrimônio histórico. 

Fundada em 1926, essa agremiação 

M
ad

ur
ei
ra

é um exemplo de como era também 

efervescente a vida dos subúrbios do 

Rio de janeiro. Mais do que um clube de 

ciclismo – que promovia passeios de longa 

distância e provas que chegaram a ter 

destaque na modalidade no Rio de janeiro, 

como a Prova Praça Paris-Campinho e 

diversos circuitos de ciclismo da cidade –,  

o Ciclo Suburbano organizava muitos 

eventos festivos e bailes.

Outra importante agremiação do 

bairro foi o Imperial Basquete Clube. 

Fundado em 1935, teve, apesar da 

modalidade que o nomeava, melhores 

resultados no futebol de salão.  

Sua quadra, de grandes proporções, 

localizada na estrada do Portela,  

também se tornou famosa pelos  

bailes de música negra e samba.

Vale lembrar que atualmente 

Madureira é referência no basquete 

de rua. A Central Única das Favelas 

(Cufa) tem organizado muitos eventos 

e campeonatos de caráter nacional e 

internacional na sua sede, embaixo do 

viaduto Negrão de Lima. É interessante 

observar como a prática se mescla com  

o hip-hop e um conjunto de posturas 

sobre a vida nas metrópoles.

RioEsportivo ZoNANorte 80



Competição de skate no Parque  
de Madureira, em 2014. 
PEdRO kiRiLOS / AGêNCiA O GLOBO
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Em 1971, o Imperial Basquete Clube 

se fundiu com o Madureira Atlético Clube 

e o Madureira Tênis Clube (que surgira 

de uma dissidência do clube anterior, em 

1944, na estrada Marechal Rangel, hoje 

Ministro Edgar Romero), dando origem 

ao Madureira Esporte Clube, uma das 

grandes agremiações da cidade.

A relação com o orgulho local, um 

orgulho suburbano, foi muito comum na 

trajetória de várias agremiações, entre 

as quais o Madureira. Essa ideia foi muito 

ressaltada durante a inauguração do estádio 

do clube, em 1941, em terreno doado por 

Aniceto Moscoso, que possuía muitos 

negócios na região, inclusive ligados ao jogo 

do bicho. Construído na rua Conselheiro 

Galvão, a instalação continua em uso.

Bem próximo ao estádio há um 

equipamento urbano recém-inaugurado 

que oferece uma grande estrutura 

esportiva para uso da população, o Parque 

de Madureira. Nesse local, destaca-se uma 

modalidade que é mais contemporânea, 

mas que já ocupa um lugar significativo na 

paisagem citadina: o skate.

O Rio de Janeiro foi um importante 

palco de desenvolvimento do skate no 

Brasil. Entre os locais onde a prática foi 

bastante desenvolvida está o Cascadura 

Tênis Clube (rua Barbosa), criado em 

1958, em que também havia muitos bailes 

(a modalidade, aliás, sempre teve forte 

relação com uma cultura musical). Essa 

agremiação ocupava espaço importante 

na vida cotidiana da região.

Em 2012, foi instalada no Parque de 

Madureira uma das mais completas pistas 

do país, com equipamentos adequados 

para vários estilos. Diversos campeonatos, 

inclusive internacionais, têm sido realizados 

no local, para além da prática cotidiana que 

atrai gente de todos os cantos da cidade.

Ciclo Suburbano Clube, em 1939.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO DA PÁGINA:

Inauguração do Estádio Aniceto 
Moscoso, do Madureira Futebol  
Clube, em 1941.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO: 

Equipe do Imperial Basquete  
Clube, em 1941.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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O utra agremiação que no 

passado agitou o subúrbio 

com seus desempenhos no 

futebol foi o Engenho de 

Dentro Atlético Clube. Criado em 1912, foi 

várias vezes campeão da Liga Suburbana. 

Seus jogadores eram frequentemente 

“convidados” a jogar em outras equipes.

O Engenho de Dentro, como outros 

bairros, mudou muito de conformação 

com a chegada da linha férrea. O antigo 

engenho de açúcar ganhou novas feições 

quando se instalaram diversas oficinas 

ligadas ao ramo. 

Foi exatamente num terreno da 

antiga Rede Ferroviária Federal que 

se ergueu o Estádio Olímpico, mais 

conhecido como Engenhão. Construído 

para os Jogos Pan-Americanos de 2007, 

também servirá para os Jogos Olímpicos/

Paralímpicos de 2016. Não apresenta 

estrutura apenas para os jogos de 

futebol, mas também para o atletismo. 

Oficialmente denominado Estádio 

João Havelange, foi recém-nomeado 

Nilton Santos pelo clube arrendatário, 

o Botafogo.
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Prova de Atletismo no Estádio Olímpico  
João Havelange, Engenhão.
 iVO GONzALEz / AGêNCiA O GLOBO
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N a zona da Leopoldina também 

foi intensa a vida esportiva. 

Comecemos por Bonsucesso, 

que tem história similar à 

de outros bairros, um desenvolvimento 

relacionado à implantação da linha férrea, 

de indústrias e conjuntos habitacionais. 

No bairro se encontra uma das 

grandes agremiações do subúrbio, 

o Bonsucesso Futebol Clube, criado 

em 1913. Como ocorria com muitos 

clubes, sua sede acolheu diferentes 

modalidades esportivas (nesse caso, 

podemos destacar o futebol, o ciclismo 

e o basquete) e muitos eventos, entre os 

quais bailes e festas de fim de semana 

que atraíam grande público. Antes da 

chegada dos equipamentos de som, 

essas agremiações eram o principal 

palco de muitos grupos musicais. 

Depois, tornaram-se arenas para os 

novos disk-jockeys.

No decorrer do tempo, o Bonsucesso 

estabeleceu uma simultânea relação 

de rivalidade e companheirismo com 

outro clube da região, o Olaria Futebol 

Clube (Olaria Atlético Clube, a partir de 

1920). Seus jogos eram chamados de 

“Clássico Leopoldinense”.
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rVista da Igreja da Penha.
ARY BASSOuS / TYBA
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Criada em 1915, a agremiação é uma 

das glórias do esporte do subúrbio e da 

cidade. O seu estádio, ativo até os dias de 

hoje, foi inaugurado em 1947, na famosa 

rua Bariri, onde se estabeleceu a sede 

desde 1925. Antes o campo pertencia ao 

Irmãos Goulart Futebol Clube, uma equipe 

ligada ao Matadouro de mesmo nome 

existente na região. 

O Olaria diferenciava-se das outras 

agremiações da região pela adesão aos 

esportes náuticos, praticados num local das 

redondezas, a praia de Maria Angu, em que 

foi instalada uma base naval para atender 

os Escoteiros do Mar, no ano de 1938.

A praia de Maria Angu foi, durante 

décadas, de grande importância para 

o Rio de Janeiro. Por lá havia trapiches 

pelos quais se escoava a produção 

agrícola e industrial para a área central. 

Pereira Passos, na primeira década do 

século xx, chegou a melhorar o porto da 

região, estabelecendo uma ligação por 

barcas com a Praça xv.

Tanto a praia de Maria Angu quanto a 

praia de Ramos, além de abrigarem uma 

colônia de pescadores, também recebiam 

muitos banhistas. Por ali, surgiram duas 

agremiações náuticas, o Iate Clube de 

Ramos e o Carioca Iate Clube.

Ambos se mantêm ativos a despeito 

da decadência da região. A construção da 

avenida Brasil interferiu profundamente nas 

condições daquela parte do litoral. O Iate 

Clube de Ramos foi fundado em 1941, com 

o intuito de desenvolver o esporte náutico 

a vela e a motor. Já o Carioca, com fins 

semelhantes, foi criado em 1945. 

O bairro teve ainda outras importantes 

agremiações, como o Social Ramos Clube 

e o Ramos Futebol Clube. O primeiro tem 

origem no Centro Progressista e Social de 

Ramos, fundado em 1945, por empresários 

locais, com o intuito de fortalecer alianças 

de negócios e desfrutar momentos de 

lazer com as famílias. 

Em 1946, o Centro recebeu o espólio 

de um Tiro de Guerra que existia na região. 

Com isso, transferiu-se a sede para a 

rua Peçanha Póvoas. Nesse mesmo ano, 

mudou-se a denominação para Social 

Clube de Ramos, que assumiu mais 

claramente o intuito de promover eventos 

esportivos, cívicos e sociais – como festas 

e apresentações musicais.

Tendo em vista o crescimento do 

quadro de associados, em 1947 foi 

adquirida a sede da rua Aureliano Lessa. 

A agremiação, que reunia a elite local, 

teve um momento áureo nos anos 1960 

e 1970, mas foi atingida pelos mesmos 

problemas que acometeram as outras 

agremiações da cidade.

Já o Ramos Futebol Clube teve curta 

trajetória. Fundado em 1913, estabeleceu-se 

até 1922 na rua Leopoldina Rego, quando 

deslocou seu campo para as redondezas 

do hipódromo do Jockey Club (sua sede 

seguia no bairro de origem, na atual rua 

Professor Lacê).

Já falamos de Olaria, Bonsucesso 

e Ramos, falta ainda citar algo da vida 

esportiva do bairro da Penha, assim 

nomeado em função da capela que 

Baltazar de Abreu Cardoso construíra num 

penhasco da região, no ano de 1635. Em 

1870, a antiga capela foi demolida e em 

seu lugar foi construído um novo templo. 

Até os dias atuais, as pessoas sobem a 

enorme escadaria esculpida na própria 

pedra, com seus 382 degraus, para rezar  

à Nossa Senhora, num dos mais pitorescos 

locais do Rio de janeiro.

Como de costume, a instalação 

de uma estação de trem (1886) foi de 

grande importância no desenvolvimento 

da região. De grande contribuição para 

esse desenvolvimento foi também a 

instalação de fábricas e estabelecimentos 

comerciais. A Penha também recebeu um 

grande projeto habitacional, executado 

pelo Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Industriários. O bairro  

se modificou depressa com as múltiplas 

intervenções, especialmente seu  

antigo litoral, a já apresentada  

praia de Maria Angu.

Ali, entre os anos de 1889 e 1890, 

implementou-se uma das mais peculiares 

experiências do turfe carioca, a fundação 

do Steeple-Chase Rural Clube, uma 

iniciativa liderada pelo padre Ricardo 

Silva e pelo médico Álvaro Caminha. 

A criação da agremiação foi muito 

celebrada na época. As instalações eram 

modestas, mas consideradas confortáveis 

e bonitas. O intuito era ser um lugar mais 

rústico, apesar de ser refinado o suficiente 

para atrair o pessoal da ainda distante 

região central.
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Nas redondezas houve outra peculiar 

experiência do turfe fluminense, na Ilha 

do Governador, que durante anos foi um 

dos mais belos bairros do Rio de janeiro. 

A região merece um livro à parte, tamanho 

o número de iniciativas esportivas ocorridas 

ali. Vamos nos deter em poucas delas, 

começando pelo jockey Club Guanabara.

Em 1961, com uma arquitetura de 

inspiração modernista, foi inaugurado 

o hipódromo, localizado bem no centro 

da Ilha do Governador, na Portuguesa 

(na ocasião ainda chamada de Jardim 

Carioca ou jardim Guanabara). O prado 

ocupava uma vasta extensão de terra, 

numa região que apresentava muitos 

espaços livres. A partir dos anos 1960, e 

com mais intensidade na década seguinte, 

seu crescimento se deu de forma rápida 

e pouco planejada, alterando de forma 

drástica as características da outrora 

bucólica zona insular.

Embora celebrada, a iniciativa não 

durou muito tempo em função de um 

dado conjuntural: as interferências de 

Jânio Quadros nos jogos de azar. Em 

1962, o Jockey Club Guanabara fechou 

as portas e o terreno foi adquirido por 

um antigo clube de futebol, a Associação 

Atlética Portuguesa, que ali instalou seu 

campo, cujo nome faz uma referência a 

sua origem: Estádio Luso-Brasileiro. Foi 

inaugurado em 1965, mantendo algo do 

antigo hipódromo, especialmente  

as belas arquibancadas.

A Portuguesa, fundada em 1924, até 

então realizava os jogos de sua equipe de 

futebol em outros bairros. Sua primeira 

sede foi na região central da cidade, na 

rua Visconde de Itaúna. O estádio na Ilha 

contribuiu para o desenvolvimento local, 

estimulando loteamentos e ocupações, 

inclusive em áreas que antes pertenciam 

ao antigo hipódromo.

Esse estádio, conhecido pelos intensos 

ventos que chegam a atrapalhar os jogos, 

tem abrigado iniciativas do tiro com arco 

(mais conhecida como arco e flecha), 

praticado em poucos clubes na cidade. 

Os times de futebol do Bonsucesso  
Futebol Clube e do Ramos Futebol Clube. 
ARquiVO dO JORNAL O iMPARCiAL/

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA SEGUINTE: 

Partida de inauguração do estádio Luso-Brasileiro, 
da Associação Atlética Portuguesa, em 1965:  
Vasco vs. Portuguesa.
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO
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A Ilha do Governador teve também 

clubes náuticos, o que não surpreende, 

não só pela beleza do local, como também 

pela adequação do mar e do litoral. Vale 

a referência ao pioneiro Guanabarense 

Iate Clube, fundado na década de 1920, 

na praia da Freguesia. Nos anos 1940, 

depois de ter sido muito importante para 

a região e de participar de diversas provas 

da cidade (inclusive da Liga Náutica de 

Veleiros, na qual foi muito ativo), acabou 

fechando suas portas.

O Jequiá Iate Clube é um dos mais 

antigos. Fundado em 1919, envolveu-se 

em com diversas modalidades, inclusive 

o futebol – que nomearia a agremiação 

(nasceu como Jequiá Futebol Clube, 

passando depois para Jequiá Esporte 

Clube, até chegar ao nome atual). Tem  

se destacado pela participação constante 

nas competições de basquete.

PÁGINA ANTERIOR: 

Anúncio da inauguração do  
Jockey Club Guanabara, na 
Ilha do Governador, em 1961. 
ARquiVO dO JORNAL A NOiTE/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Vista aérea da Ilha  
do Governador, em 1930.
S. h. hOLLANd/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff

Na verdade, o envolvimento dessa 

agremiação com os esportes náuticos, 

tanto no passado quanto no presente, 

é bem menor do que se observa no 

Iate Clube Jardim Guanabara, fundado 

em 1950. Essa sociedade continua 

promovendo e participando de regatas, 

além de oferecer aulas de vela.
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O Maracanã não poderia mesmo 

ficar de fora. Um dos mais 

célebres espaços esportivos 

da cidade, do país e do 

mundo, palco de imensas alegrias (e de 

algumas tristezas), templo sagrado para 

os adeptos do esporte, lugar de memória 

que passa de geração para geração, “o 

mais querido do mundo” vai acolher dois 

momentos-chave dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos: as cerimônias de abertura 

e encerramento.

Além disso, sediará o torneio de 

futebol. Nada mais justo. Para quem já 

acolheu duas finais de Copa do Mundo 

pode parecer pouco, mas se tivermos em 

conta a importância da competição, bem 

como o fato de que é dos poucos títulos 

que a Seleção brasileira de futebol não 

tem, pode ser que estejamos prestes a 

mais uma vez consagrar o gramado do 

grande estádio.

O complexo do Maracanã sediará 

ainda uma das mais procuradas e 

emocionantes competições dos jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, o torneio de 

vôlei. Trata-se de mais uma ocasião 

Vista das arquibancadas  
do Maracanã tomada  
a partir de seu gramado.
ANdREA SiMOES / TYBA

que faz jus a seu passado e às tradições 

esportivas da cidade. Não que a 

modalidade tenha surgido exatamente 

nessa região, mas porque algumas das  

mais emocionantes partidas do esporte,  

de clubes e selecionados, foram disputadas 

no Maracanãzinho, ginásio que também  

faz parte da memória afetiva da cidade.
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A Zona Norte do Rio de janeiro ainda 

acolherá as provas de uma das mais míticas 

modalidades dos jogos Olímpicos, o 

atletismo, que terá lugar numa instalação 

construída há pouco tempo, por ocasião 

dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o 

Estádio Nilton Santos, mais conhecido como 

Engenhão, localizado no bairro de Engenho 

de Dentro. Espera-se que por ali sejam 

consagrados alguns dos grandes nomes 

do evento, homens e mulheres a desafiar 

recordes, a lembrar que a superação é  

uma das marcas centrais do esporte.

Na fronteira entre a Zona Norte e a 

Zona Oeste, terra de bambas sambistas 

e notáveis jogadores de futebol, será 

instalada outra Fan Fest dos Jogos 

Olímpicos, no Parque de Madureira, 

um novo espaço que vem enchendo 

de alegria o cotidiano de um dos mais 

célebres bairros do Rio de janeiro.

Estádio Olímpico João 
Havelange, o Engenhão.
iSAMR iNGBER/ TYBA
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otafogo continua  

a ser o rendez-vous  
da sociedade 

elegante desta 

corte.” Em 22 de 

abril de 1855, há 

160 anos, josé de 

Alencar abriu assim sua crônica no correio 
Mercantil. Tal afirmação não poderia 

ser mais atual. Até hoje, o bairro abriga 

opções múltiplas de entretenimento.

Foi naquelas redondezas que a cidade 

nasceu. Durante séculos, a zona manteve 

seu aspecto original. Com a chegada da 

família real portuguesa, estabeleceram-

-se na região muitos estrangeiros que 

desembarcavam na cidade para atuar 

nos serviços diplomáticos ou nos novos 

negócios que surgiam no país que  

abrira os portos às nações amigas.

Nessas décadas iniciais do século 

xix, as areias da praia de Botafogo foram 

palco das primeiras corridas de cavalos 

da cidade, promovidas por britânicos, que 

recriavam uma prática já usual na Inglaterra. 

Muitos páreos foram organizados na praia, 

até a criação do Prado Fluminense.

Demoraria alguns anos para que o fluxo 

de desenvolvimento da cidade, que crescia 

em direção à Zona Norte, fosse revertido. 

No quartel final do século xix, conformou- 

-se de uma elite urbana mais entusiasmada 

com os ideais de civilização e progresso,  

e com isso se iniciou uma maior ocupação  

da região de Botafogo e Flamengo, 

inclusive porque o poder republicano 

também se estabeleceria naquela área,  

no Palácio de Nova Friburgo (atual  

Palácio do Catete/Museu da República).

A cidade passava por imensas 

transformações, e aqueles arredores não 

ficariam de fora. Com o grande avanço 

na urbanização, também se organizaram 

ali muitas atividades de entretenimento, 

impulsionadas, inclusive, pela melhoria 

do sistema de transportes. A primeira 

promoção de atividades no mar foi um 

substantivo diferencial das práticas de 

entretenimento da região. Nesse aspecto, 

devemos falar da praia do Flamengo.

Nos anos finais do século xix, 

rivalizavam pelo título de mais fashionable 

da cidade as praias do Boqueirão do 

Passeio e do Flamengo. Nesta última, não 

por acaso, estabeleceram-se importantes 

casas de banho, entre as quais a Banhos 

do Flamengo e a High-Life.

Ofereciam algum conforto e 

segurança para quem podia pagar para 

aproveitar as benesses do mar. Já eram 

um avanço em relação às barcas de 

banho, celebrando a nova possibilidade 

de exposição corporal (ainda que com 

limites) e a maior ocupação do litoral para 

práticas de entretenimento.

Essas casas existiram até as primeiras 

décadas do século xx. A praia do Flamengo 

se tornou uma das mais procuradas para 

banhos, algo que persistiu no decorrer do 

século, mesmo quando o litoral da Zona 

Sul começou a ser mais frequentado, 

considerado mais adequado tanto 

pela faixa de areia maior quanto pelas 

condições de balneabilidade.

Cartaz escolar francês para aula de natação
fRiEdRiCh EduARd BiLz, 1900 C. LiTOGRAfiA, GALLiCA

PÁGINA AO LADO:

Praia do Flamengo
fOTOGRAfiA dE PETER fuSS, iN “BRASiL”,  

ATLANTiS-VERLAG

BERLiN, 1937. COLEçãO ViCTOR BuRTON
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Vista da praia de Botafogo, em 1835.
GEORGES LEuziNGER/ ACERVO GEORGE ERMAkOff





A High-Life parece ter tido maior 

longevidade. Na verdade, não a casa de 

banho em si. No seu lugar, em 1916, foi 

inaugurado o Hotel Central, uma belíssima 

construção que reinou na praia do 

Flamengo até o início da década de 1950. 

Com isso, um antigo estabelecimento 

também chamado Hotel Central, localizado 

na esquina com a Almirante Tamandaré, 

foi renomeado para Splendid Hotel.

O Hotel Central, dirigido por Martha 

Niederberger, rapidamente adquiriu 

reconhecimento no Rio de Janeiro e 

mesmo no Brasil, sendo considerado  

um dos melhores do país. A pequena 

faixa de areia localizada na frente 

do hotel tornou-se uma das mais 

procuradas da cidade.

O estabelecimento oferecia conforto 

para quem quisesse se hospedar ou 

apenas passar um dia desfrutando dos 

banhos de mar, no mesmo espírito da 

antiga High-Life. Nas primeiras décadas 

de funcionamento do Hotel Central, 

o Flamengo era um bairro dos mais 

movimentados da cidade.

Atracadouro do Palácio do Catete,  
na praia do Flamengo, em 1906.
AuGuSTO MALTA/ ACERVO GEORGE ERMAkOff

Hotel Central, na praia do Flamengo, em 1916. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Na década de 1920, também na praia 

do Flamengo foi estabelecido em 1821 o 

mais antigo clube do Rio de janeiro ainda 

em atividade, o Germânia, atualmente 

sediado no jardim Botânico.

A construção do Aterro do  

Flamengo consagrou a trajetória 

esportiva e de entretenimento da região, 

ainda que a alterasse profundamente. 

Inaugurado em parte em 1965, graças 

à ação de Carlota Macedo Soares foi 

garantida sua vocação para o lazer, sem 

deixar de ser uma solução para o trânsito 

da cidade. Além de se ampliar a faixa 

de areia à beira-mar, foram instaladas 

quadras de vários esportes e diversos 

equipamentos de recreação.

Esquema ilustrado de regata realizada  
na praia de Botafogo, em 1881.
 J. BELLiSSiME & f. JuSTiN/ BiBLiOTECA NACiONAL
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A despeito de certa degradação 

do Parque, acentuada pelo aumento da 

violência urbana, o Aterro continua sendo 

uma boa opção de lazer para a população 

carioca, procurado por gente de todas  

as idades e estratos sociais para desfrutar 

de diversas práticas de entretenimento  

e múltiplas atividades esportivas.

Voltando ao século xix, foi nessas 

águas que a prática da natação teve início 

na cidade, e também nas praias do Centro. 

Muitos foram os banhistas (inclusive 

mulheres) que deram suas braçadas na 

praia do Flamengo, alguns até mesmo 

porque aprenderam a modalidade em 

iniciativas de ensino que surgiram na 

cidade, notadamente a partir do quartel 

final do século xix.

De vez em quando havia disputas de 

natação entre os frequentadores das praias. 

Mas também eram realizados desafios 

mais estruturados, que chegavam a ganhar 

as páginas dos jornais, atraindo grande 

público e ajudando a pavimentar o caminho 

para a popularização do esporte.

uma das primeiras tentativas de criar 

um espaço exclusivamente dedicado 

à natação se deu em Botafogo, com a 

fundação do Clube Boyton. A iniciativa 

não foi bem-sucedida, tendo sido 

realizado apenas um evento de natação, 

sem grande afluxo de público.

Ao contrário desse evento, as provas 

de remo mobilizavam grande número de 

pessoas. As primeiras regatas organizadas 

no Rio de janeiro, provavelmente as 

pioneiras do Brasil, tiveram lugar nas 

águas da antiga enseada de Francisco 

Velho, já conhecida como enseada 

de Botafogo.

Em 1851, a Sociedade Recreio 

Marítimo promoveu um dos eventos 

inaugurais de regatas, já determinando 

que somente amadores poderiam 

participar. Não seria como o turfe, no 

qual havia jóqueis contratados. Esta 

regata obteve grande sucesso, mas  

a agremiação não durou muito tempo.

Foi de fato a partir da década  

de 1870 que começaram a surgir  

clubes mais consolidados, sempre 

dispostos a organizar grandes eventos.  

Avenida Infante Don Henrique durante  
a construção do Aterro do Flamengo. 
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO

Splendid Hotel, na praia do Flamengo, em 1916. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Em 1874, foi fundada uma das agremiações 

que deu a partida ao processo de 

consolidação do esporte náutico, o Clube 

de Regatas Guanabarense. As regatas 

promovidas por ele eram verdadeiros 

acontecimentos sociais, mobilizando a 

cidade. Em algumas ocasiões, estiveram 

sintonizadas com os acontecimentos 

políticos da época. um exemplo é o 

conjunto de iniciativas que a agremiação 

liderou para comemorar o centenário da 

morte do marquês de Pombal, evento 

que acabou sendo apropriado pelos que 

defendiam ideias liberais e abolicionistas 

e questionavam os caminhos adotados 

pela monarquia.

Em meados da década de 1880, a 

agremiação deu lugar a outra de caráter 

mais social, fundada em 1887, o Clube 

Guanabarense, também com sede na 

praia de Botafogo. Tudo indica que  

Medalha comemorativa do centenário  
da morte do Marquês de Pombal.
CuNhAdA EM 1882 PELO CLuBE dE REGATAS GuANABARENSE.

BRONzE, CuNhAGEM dESCONhECidA.  

COLEçõES SENAdOR, LiSBOA.

AO LADO:

Banhistas na pequena faixa de areia  
em frente ao Hotel Central.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA
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Praia do Flamengo, em 1960. 
AuTOR dESCONhECidO/ ACERVO GEORGE ERMAkOff



haja uma continuidade entre elas.

A antiga sede do Clube Guanabarense 

segue de pé, num dos únicos casarões 

remanescentes na praia de Botafogo. 

A princípio se localizava bem próxima do 

mar. Depois foi afastada em função da 

construção da avenida Beira-Mar, e ficou 

ainda mais distante com a construção da 

avenida das Nações unidas.

uma das atrações da nova sociedade 

foi oferecer tanto a prática livre quanto 

aulas de patinação, além de corridas. Depois 

do fim do Skating-Rink, nesse espaço a 

modalidade retomou a antiga efervescência.

Curiosamente, muitos anos depois a 

praia de Botafogo teve um novo espaço 

de patinação, numa das edificações 

mais célebres da história da região, o 

Pavilhão Mourisco, construído no âmbito 

das reformas de Pereira Passos. Foi um 

estabelecimento de entretenimento  

que também oferecia restaurante, bar, 

salão de chá, um teatro de marionetes 

(Guignol) e um carrossel. Na década de 

1930, transformou-se numa biblioteca.  

Na década de 1950, foi destruído para dar 

passagem às vias do túnel do Pasmado.

O Clube Guanabarense oferecia 

ainda o tiro ao alvo, aulas e corridas 

de velocípedes. A propósito, a menos 

de cinquenta metros da sede dessa 

agremiação havia, na praia de Botafogo, 

um importante espaço dedicado ao 

ciclismo, o Bellódromo Guanabara (depois 

Velódromo Guanabara), que também 

acolheu o museu de cera Pantheon 

Ceroplástico e um cinema. Inaugurado em 

1893, chamava atenção por ter uma pista 

de cerca de duzentos metros.

 No Guanabarense foi também 

fundada, em 1907, outra importante 

agremiação, o Automóvel Club do 

Brasil. Na praia de Botafogo, aliás, 

foram disputadas algumas provas de 

automobilismo – também houve disputas 

desse tipo em outros espaços da cidade, 

algo que era comum até a inauguração 

do Autódromo de Nova Caledônia, em 

1966. Uma dessas provas foi o Circuito 

da Amendoeira, disputada ao redor do 

morro da Viúva, na avenida de Ligação 

(atual Oswaldo Cruz) e avenida do 

Contorno (atual Rui Barbosa). A primeira 

edição foi realizada em setembro de 1934, 

antecedendo o famoso Circuito da Gávea.

Outro evento automobilístico 

importante que teve lugar na praia foi  

o Circuito Automobilístico de Botafogo. 

Realizado em 1956, o Circuito de 

Botafogo acabou de alguma forma 

aproveitando o entusiasmo em torno  

do Circuito da Gávea, que se extinguira 

dois anos antes. A competição despertou 

O Pavilhão Mourisco, na praia de Botafogo.
ACERVO iCONOGRáfiCO/ BiBLiOTECA NACiONAL
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interesse e atraiu grande público.  

O afluxo foi tão intenso que as 

autoridades municipais tentaram 

cancelar a prova no dia, por motivos de 

segurança. Depois de muita negociação, 

a competição foi mantida, só que com 

metade da extensão inicialmente prevista. 

Voltemos à década final do século, 

quando novos clubes foram fundados na 

região. um dos que merece destaque é 

o Clube de Regatas Botafogo, uma das 

grandes agremiações da história do remo 

carioca, fundado em 1894 na praia de 

Botafogo, junto ao morro do Pasmado.

O Clube de Regatas Botafogo foi 

um dos mais vitoriosos nos primeiros 

momentos de maior estruturação do 

remo fluminense. Tomou parte ativa 

nas iniciativas coletivas de controle e 

valorização da modalidade – inclusive na 

fundação de associações, destacando-se 

pela luta constante pelo amadorismo  

e contra as apostas.

Em frente ao Clube de Regatas 

Botafogo ficava a sede do Clube de 

Regatas Guanabara, que continua no 

mesmo lugar até os dias de hoje. Sua sede 

definitiva foi inaugurada em 1922. Era uma 

das mais belas da cidade, contribuindo 

ainda mais para o seu renome, já obtido 

por sua intensa participação na vida 

esportiva e social do Rio de janeiro. 

uma das atrações da sede era a piscina, 

inaugurada em 1935, a primeira olímpica 

do país. Ela ficava dentro da baía de 

Guanabara, tirando proveito das águas  

da enseada, na época ainda limpas.

Em 1895, um grupo de jovens 

moradores do bairro do Flamengo, 

membros de famílias com boa condição 

financeira, mas não necessariamente 

ricas, fundaram, numa casa localizada 

na praia, outra importante agremiação 

náutica: o Clube de Regatas do Flamengo. 

Rapidamente o espaço tornou-se conhecido 

e muito frequentado pela juventude. Ali, 

de fato, a agremiação viveu seus primeiros 

momentos gloriosos, obteve suas primeiras 

vitórias e começou a pavimentar sua fama.

A articulação desses clubes em 

associações cada vez mais atuantes e 

influentes (União de Regatas Fluminense, 

Conselho Superior de Regatas e Federação 

Brasileira de Sociedades de Remo), ainda 

que também trouxesse certas tensões 

e problemas, foi importante tanto para 

garantir um controle sobre a modalidade 

quanto para entabular iniciativas de difusão.

Uma das ações importantes foi a 

tentativa de se aproximar das autoridades 

governamentais. um dos auges dessa 

relação se deu no âmbito da gestão do 

prefeito Pereira Passos. No conjunto das 

intensas mudanças que promovia na cidade, 

o incentivo ao esporte, em especial ao 

remo, foi uma forma de celebrar as ideias de 

civilização e progresso que norteavam suas 

iniciativas. Um marco desse processo foi  

a construção do Pavilhão de Regatas.

Os clubes tinham uma despesa 

constante de infraestrutura – a cada 

regata era necessário montar e 

desmontar arquibancadas. Durante 

anos reivindicaram a construção de uma 

instalação permanente, solicitação que, 

em 1905, foi atendida por Pereira Passos.

O Pavilhão foi planejado no âmbito 

da construção da avenida Beira-Mar para 

se integrar esteticamente às mudanças 

em curso. Desde o início o desejo era que 

funcionasse não só em dias de prova, o 

que de fato ocorreu. O público era atraído 

por um restaurante e casa de chá, e 

também outras formas de entretenimento, 

como passeios pela baía. Quando recebeu 

estrutura de iluminação, acentuou-se 

seu uso noturno e a impressão de que se 

tratava de um local plenamente ajustado 

aos novos momentos da cidade.

A piscina do Clube de Regatas Guanabara, 
inaugurada em 1935. 
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ BiBLiOTECA NACiONAL

Anúncio de disputa de ciclismo promovida  
pelo Velódromo Guanabara.
ARquiVO dA REViSTA ThEATRAL/ BiBLiOTECA NACiONAL

PRóxiMAS PáGiNAS:

Frequentadores na praia do Flamengo, em 1920.
AuTOR dESCONhECidO/ ACERVO GEORGE ERMAkOff”
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O Pavilhão foi instalado na enseada 

de Botafogo, movimentando ainda mais 

a região que desde o século xix vinha 

se afirmando como um dos grandes 

espaços de lazer da cidade. A estrutura 

se tornou uma referência de esporte e 

de entretenimento para o Rio de janeiro. 

Mas é certo que não era acessível a 

todos. A população menos privilegiada 

não tinha condições financeiras e, 

claramente, não era bem-vinda.

Isso não significa dizer que as 

regatas não atraíam público dos mais 

diversos perfis. Os que não podiam 

ingressar no Pavilhão se espalhavam 

pelo litoral, de forma não menos festiva. 

Além disso, muitos assistiam às provas 

em embarcações ancoradas na baía de 

Guanabara. Os clubes dispunham de 

barcos próprios, mas algumas empresas 

Evento no Pavilhão  
de Regatas, em 1913.  
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Chá no Pavilhão  
de Regatas, em 1913.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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também ofereciam o serviço. Em ambos 

os casos, havia música, refrescos, comida. 

Uma festa no mar tão grande quanto a 

que havia em terra.

Essa festa durou muitos anos, mas 

começou a rarear na segunda década 

do século xx. Vários motivos ajudam a 

entender o esvaziamento daquele espaço. 

Um deles foi a progressiva ocupação de 

outras áreas da Zona Sul. Paulatinamente, 

agremiações começaram a construir sedes 

na lagoa Rodrigo de Freitas, que passou 

a cada vez mais acolher regatas. Outro 

elemento a se ter em conta é o aumento 

da poluição da enseada de Botafogo. 

Assim, no final dos anos 1920, o Pavilhão, 

já bastante deteriorado e pouco utilizado, 

foi desmontado.

As águas da enseada de Botafogo 

foram testemunhas do desenvolvimento 

de outro esporte náutico, o iatismo. Essa 

modalidade está para o remo assim como 

a equitação está para o turfe. Embora 

guardem muitas semelhanças entre si, 

são menos populares, mais restritas e 

valorizadas por grupos das elites.

Populares observam as disputas náuticas na murada  
da avenida Beira-Mar, em 1911.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Vista da praia de Botafogo, em 1915, em dia de regata.  
AuGuSTO MALTA/ ACERVO GEORGE ERMAkOff
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Vista da praia da Saudade  
e do Pão de Açúcar, em 1895. 
JuAN GuTiERREz/ ACERVO GEORGE ERMAkOff

Em 1906, fundou-se uma agremiação 

dedicada prioritariamente à vela, o Iate 

Clube Brasileiro. O clube foi criado, na 

verdade, na praia da Saudade, continuidade 

da praia de Botafogo, uma área que 

começou a se tornar mais ocupada e 

urbanizada quando ali se construiu o 

Hospício Pedro ii, inaugurado em 1852.

A região, com o passar do tempo, 

especialmente a partir da primeira 

década do século xx, sofreu intensas 

mudanças, com a maior integração da 

praia Vermelha, com a expansão da 

urbanização da urca e com a construção 

de uma via que percorria o litoral, a 

princípio chamada de praia da Saudade, 

depois renomeada para avenida Pasteur.

Boa parte das reformas nessa região 

teve em conta a Exposição Nacional 

Comemorativa do 1º Centenário da 

Abertura dos Portos do Brasil (1908) e  

a Exposição Internacional do Centenário 

da Independência (1922). Nessa última 

ocasião, foram organizadas muitas 

competições esportivas, reunidas em  

dois grandes eventos, os jogos Olímpicos 

Latino-Americanos e os jogos Militares 

Internacionais. Na praia da Saudade, 

construiu-se uma piscina para acolher 

as provas de natação, polo aquático e 

nado sincronizado. A instalação, que 

aproveitou um cais já existente desde o 

evento de 1908, permanece ali até os dias 

de hoje: o ancoradouro conhecido como 

Quadrado da urca.

Na verdade, as águas da praia da 

Saudade já vinham servindo de cenário 

para os jogos de polo aquático. Durante 

alguns anos, antes de surgirem as piscinas 

na cidade, esse espaço, junto com as 

praias do Centro da cidade, foi o que 

acolheu a modalidade, que dava seus 

primeiros passos.

Antes de seguirmos com o iatismo, 

devemos aproveitar que estamos falando 

da região da praia da Saudade para falar 

brevemente outra modalidade que deu 

importantes passos naquela região, a 

equitação, praticada no Centro Hípico 

Brasileiro, localizado na praia Vermelha. 
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Fundado em 1910, na transição dos anos 

1930 para os 1940 o Centro Hípico se 

transferiu para a Lagoa, unindo-se ao 

Clube Esportivo de Equitação, originando 

a Sociedade Hípica Brasileira.

A propósito, na década de 1860, 

aquela faixa do litoral sediou provas  

de turfe relativamente bem organizadas.  

Os jornais chegaram a anunciar a  

criação de uma agremiação a ser sediada  

no local, mas esse intuito não chegou  

a sair do papel.

De volta ao iatismo, no início de 1920, 

o Iate Clube Brasileiro foi transferido 

para Niterói, onde permanece até hoje. 

Com isso, o Rio de Janeiro ficou sem 

uma agremiação da modalidade durante 

anos. Somente em 1920 foi fundado 

o Fluminense Iate Clube, instalado na 

mesma praia da Saudade. Desde o início, 

envolvia gente da elite interessada em 

múltiplas atividades, com destaque para 

a pesca e a aviação. Na sua sede havia 

mesmo um aeroclube, com hangares e 

toda estrutura para a prática (inclusive 

uma pequena pista).

O clube conseguiu autorização 

para executar um grande aterro na 

praia da Saudade. Com o tempo, foi 

ampliando suas instalações e ocupando 

todo o espaço do litoral. O que era um 

logradouro público tornou-se um bem 

privado, exclusivamente acessível aos 

associados. Já o aeródromo foi desativado 

em 1945 por decisão governamental, 

não só por condições de segurança, mas 

também para não atrapalhar os voos do 

Aeroporto Santos Dumont. A essa altura, 

a agremiação mudara de nome para Iate 

Clube do Rio de janeiro.

O antigo clube de iate tinha relações 

com o Fluminense Futebol Clube. 

Falemos do Tricolor das Laranjeiras, 

fruto de algumas pioneiras iniciativas 

ligadas ao futebol. Sua sede foi instalada 

na rua Guanabara e se tornou uma das 

mais bonitas da cidade. um dos marcos 

foi o belo estádio que acolheu as mais 

importantes competições nacionais e 

internacionais dos primórdios do futebol 

no Rio de janeiro. A instalação existe  

até os dias de hoje.

Iate Clube Brasileiro, agremiação  
dedicada prioritariamente à vela. 
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO DA PÁGINA: 

Jogos de polo aquático disputados na praia  
da Saudade. Torneio com participação de equipes  
do Natação, Internacional, Guanabara, São  
Cristóvão e Icaraí. Na ocasião houve também  
provas de natação e saltos ornamentais. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO: 

A sede das Laranjeiras do Fluminense Futebol Clube.  
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ BiBLiOTECA NACiONAL

Não faltam imagens e referências aos 

inúmeros jogos, competições e provas 

que foram disputados na célebre sede 

do Fluminense, nas piscinas, quadras de 

diversos esportes, campo de futebol. 

uma modalidade que ali deu importantes 

passos foi o tiro.

O Palácio Guanabara acolheu 

o núcleo pioneiro do Tiro Nacional, 

instituição criada para oferecer instrução 

da modalidade para civis e militares, 

tendo em vista não exatamente a prática 

esportiva, mas a defesa do país. De toda 

forma, também promovia competições, 

que revelaram grandes atletas brasileiros.
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Vista aérea do estádio do Fluminense  
Futebol Clube, em 1930. 
S. h. hOLLANd/ BiBLiOTECA NACiONAL





A sede das Laranjeiras  
do Fluminense Futebol Clube.  
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Inauguração do stand de tiro do Fluminense 
Futebol Clube, em 1919.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Manchete de 1916 sobre partida no campo  
do Paissandu, alugado pelo Flamengo.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Entre esses, encontravam-se 

Guilherme Paraense e Afrânio Antônio 

da Costa, os primeiros medalhistas 

brasileiros em jogos Olímpicos 

(Antuérpia, 1920). Eles estiveram entre 

os responsáveis por criar, em 1919, 

um stand e uma equipe de tiro no 

Fluminense. O clube se tornou o mais 

importante espaço da modalidade 

na cidade.

A propósito, outro reputado clube 

tinha um stand de tiro ainda há mais 

tempo, o Vasco da Gama, em sua sede 

na praia de Santa Luzia, bem próximo a 

uma famosa fábrica de gelo que existia 

à época, cujo proprietário, José Augusto 

Prestes, havia sido um dos grandes 

presidentes da agremiação cruzmaltina.

No século xix, o bairro das 

Laranjeiras passou a ser ocupado por 

casarões que substituíam as antigas 

chácaras. A partir dos anos 1880, houve 

na região mudanças graças à instalação 

da Fábrica Aliança. Chegaram novos 

moradores, de estratos sociais mais 

populares, que também organizaram 

suas práticas específicas, como grupos 

carnavalescos e times de futebol, entre 

os quais o Aliança Futebol Clube, que 

chegou a disputar a segunda divisão 

da liga principal de futebol, da qual 

participavam duas outras agremiações 

do bairro, Clube Atlético Guanabara  

e Rio Branco Futebol Clube.
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José Augusto Prestes, proprietário  
de fábrica de gelo e um dos presidentes  
do Clube de Regatas Vasco da Gama.    
ARquiVO dA REViSTA O MALhO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

Praia do Russel, em 1894.   
JuAN GuTiERREz/ ACERVO GEORGE ERMAkOff

Já que antes falamos de futebol, 

devemos citar a trajetória do Clube de 

Regatas do Flamengo no velho esporte 

bretão. A princípio, a agremiação não 

tinha equipe da modalidade. Isso só veio 

a ocorrer em 1911, quando um grupo de 

jogadores se desligou do Fluminense e 

deu origem ao primeiro time rubro-negro. 

Demorou algum tempo para o futebol ser 

o carro-chefe do clube. Vários foram os 

lugares onde realizou seus treinos e jogos. 

O primeiro foi na praia do Russel, Glória, 

nas proximidades da sede da praia do 

Flamengo. A faixa de terra em que ficava 

o campo fora criada com as obras  

da avenida Beira-Mar.

A princípio, tratava-se de um campo 

público, mandado construir pela prefeitura 

para que os moradores se divertissem. 

Mas logo clubes começaram a treinar 

nele e até mesmo realizar jogos de 

campeonatos, dentre os quais o Paulistano 

Futebol Clube e o Catete Futebol Clube. 

Este último também realizava suas 

partidas num campo próprio localizado  

na rua Santa Cristina.

É verdade que o Flamengo não 

realizava os jogos oficiais no campo da 

Glória. De toda forma, era mesmo um local 

inadequado para uma equipe de maior 

porte. Serviu por um tempo, mas impeliu 

o clube a buscar um lugar mais definitivo. 

Assim, em 1916, alugou-se o campo do 

Paissandu, localizado na esquina da rua 

da Guanabara com a rua Paissandu, em 

frente ao Palácio Guanabara, bem perto 

da sede do Fluminense.

Esse fora o local do primeiro jogo 

mais estruturado no Rio de janeiro, 

realizado em 1901, depois da partida 

pioneira promovida em Niterói. O campo 

foi alugado pelo Flamengo quando o 

Paissandu se afastou dos campeonatos 

da modalidade. O clube promoveu 

algumas melhorias e por lá ficou até 

1932. Depois disso, peregrinou por  

outros locais da cidade até concluir  

a construção da nova sede da Gávea.

Merece uma referência especial o 

Paissandu Atlético Clube, que existe até 

hoje na Lagoa. A sede das Laranjeiras na 

rua Paissandu, uma belíssima localidade, 

foi ocupada em 1880, no tempo em que 

ainda se chamava Rio Cricket Clube, 

fundado em 1872, no bairro de Botafogo 

(na rua Berquó, atual General Polidoro).
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Sede de General Severiano, 1925.    
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL

Tratava-se de um típico clube 

da colônia de britânicos, no qual se 

praticava não só o críquete, mas também 

o tênis e os “jogos atléticos ingleses”, 

uma mistura de provas, hoje típicas 

do atletismo (como salto em altura 

e em distância) e folguedos (como 

corrida do saco e corrida do ovo na 

colher). Corridas a pé eram também 

muito apreciadas.

Na década final do século xix, houve 

algumas tensões internas no clube. um 

grupo de associados fundou uma nova 

agremiação em Niterói, o Rio Cricket 

and Athletic Association (que segue viva 

e ativa). No Rio de janeiro, uma nova 

sociedade passou a utilizar a sede das 

Laranjeiras, o Clube Brasileiro de Cricket.

Em 1899, a junção do Clube Brasileiro 

de Cricket com os antigos associados do 

Rio Cricket que não foram para Niterói 

deu origem ao Paissandu Atlético Clube 

(que, no entanto, manteve 1872 como 

data de criação).

Ainda falando do velho esporte 

bretão, não poderíamos deixar de 

abordar a trajetória do Botafogo Futebol 

Clube, que tanto contribuiu para o 

progresso do velho esporte bretão 

carioca. A agremiação surgiu, em 1904, 

entre colegiais do bairro, no Largo dos 

Leões. Inaugurada em 1913, sua sede da 

rua General Severiano foi um dos mais 

simbólicos espaços esportivos da cidade.

Para concluir esse item, devemos 

citar que essa região teve várias arenas de 

touradas, todas instaladas nos últimos anos 

do século xix e início do século xx, uma na 

rua Marquês de Abrantes, outra na Senador 

Vergueiro e a mais conhecida na rua das 

Laranjeiras, esquina com a rua Ipiranga.

Essa prática, de fato, ajuda-nos 

a compreender o quanto essa região 

foi uma área de transição entre os 

primeiros momentos da cidade e sua 

conformação mais recente no século xx.

RioEsportivo ZoNAsUL 123



A nos 1950. A praia de 

Copacabana parecia ser o 

centro do mundo, ponto 

nevrálgico de uma cidade que 

entendia-se e era por muitos entendida 

como uma das mais notáveis do planeta.

Aquela Copacabana era totalmente 

diferente da que havia sido no século xix 

e início do século xx, uma praia distante e 

de ocupação tardia, isolada do restante da 

cidade por uma série de morros.

Mesmo atraindo a curiosidade  

dos cariocas, devido à dificuldade de 

acesso, durante muitos anos a praia  

de Copacabana foi, basicamente, um 

grande areal com uma colônia de 

pescadores. Esse quadro começou 

a mudar quando a Companhia do 

jardim Botânico concluiu, em 1892, um 

túnel até a rua Barroso (atual Siqueira 

Campos). Com a chegada do bonde, 

paulatinamente a região passou a ser 

mais habitada, urbanizada, valorizada.

Um importante atrativo foi 

inaugurado em 1904, quando um ramal 

dos bondes chegou ao final do Leme, 

na proximidade do Forte Duque de 

Caxias. Na estação instalou-se um bar 

da cervejaria Brahma, que promovia 

atividades diversas para além do serviço 

de bebida e comida.Co
pa

ca
ba

na
 e
 L
em

e No estabelecimento, que se espalhava 

pelas areias da praia, eram oferecidos 

aparelhos de ginástica, atrações musicais, 

brinquedos para crianças e um famoso 

rinque de patinação.

No decorrer do tempo, outros 

espaços de patinação seriam criados 

nas redondezas, entre os quais, na 

década de 1930, na rua Salvador Correa 

(atual Princesa Isabel), o notório Rink 

Copacabana. Nessa ocasião, no antigo 

espaço do bar da Brahma se instalara 

uma sede provisória do Clube de Regatas 

Botafogo. A agremiação vislumbrava 

aproveitar, para fascínio de seus 

associados, as benesses da nova faixa 

de mar, quando a baía de Guanabara já 

demonstrava claros sinais de deterioração.

Nas décadas iniciais do século xx, 

registra-se mesmo maior ocupação das 

praias do Leme e de Copacabana para 

banhos de mar e prática da natação. 

Aliás, nem sempre essa parte do litoral 

foi considerada a mais adequada para 

a natação, em função das condições 

do oceano. De toda forma, por lá 

houve, sim, além de prática cotidiana, 

disputadas competições.

Praia do Leme em 1910. O bar da cervejaria 
Brahma pode ser visto na imagem.    
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Acontece que, com o surgimento 

das piscinas, um menor número de 

competições passou a ser realizado 

no mar. Ali mesmo, naquele balneário, 

assistiu-se a um exemplo dessa mudança 

de preferências. Aulas de natação foram 

lecionadas na piscina do Copacabana 

Palace por mais de duas décadas por 

Maria Lenk, um dos grandes nomes  

da modalidade no Brasil.

O Copacabana Palace foi inaugurado 

em 1923, atrasado, pois fora planejado 

para os festejos da Exposição Internacional 

de 1922. Rapidamente tornou-se um 

dos lugares mais atraentes da cidade, 

acolhendo festejos e eventos da elite 

carioca. O hotel foi erguido aos pés da 

Pedra do Inhangá, que na época marcava 

a separação entre Copacabana e o Leme. 

A piscina do hotel, inaugurada em 1934 

e ampliada em 1949, foi instalada num 

corte dessa elevação. Além das aulas, 

competições de natação e até mesmo 

provas de saltos ornamentais foram 

ali realizadas.

De toda forma, o mar não perderia 

sua condição de local da modalidade. 

Já nos anos 1920, um desafio de longa 

distância passou a ser organizado,  

a Travessia Leme-Igrejinha (como  

também era chamado o fim da praia  

de Copacabana antes da construção do 

forte). Essas ocasiões eram antecedentes 

das atuais maratonas aquáticas e 

provas de águas abertas, como também 

recuperavam as representações de 

heroísmo que foram tão comuns nos 

primórdios da modalidade, o caráter  

de aventura e superação.

Com o passar do tempo, essas 

competições tornaram-se mais 

estruturadas. Um marco foi a organização, 

em 1956, da 1ª Travessia a Nado do Leme 

ao Forte de Copacabana, promovida 

pela Manchete esportiva. Pouco mais da 

metade dos que largaram conseguiram 

cumprir o percurso, alimentando a ideia 

de que se tratava de um ato de coragem 

participar da prova.

Com essa movimentação crescente, 

observável já nas décadas iniciais 

do século xx, não tardaria para que 

clubes fossem criados na região. Uma 

característica dessas agremiações era 

seu caráter predominantemente social, 

ainda que a prática esportiva ocupasse 

lugar de importância.

Um exemplo foi o Praia Clube, 

fundado em 1928, com sede na avenida 

Atlântica, entre as ruas Constante Ramos 

e Barão de Ipanema, na altura do Posto 4. 

Hoje, nesse local há um hotel, construído 

onde antes havia um importante cinema, 

o Rian. A agremiação encerrara suas 

atividades em 1933.

O Praia Clube agitou muito aquela 

região de Copacabana, sendo suas 

atividades comumente espraiadas 

pela faixa de areia, onde se ofereciam 

barracas e cadeiras aos associados.  

Além das atividades cotidianas, muitas 

foram as festividades, os eventos,  

as competições promovidas.

Banhos de mar em Copacabana, em 1916.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Iza Teixeira de Almeida, vencedora da 1ª Travessia 
a Nado do Leme ao Forte de Copacabana.
ARquiVO dO JORNAL A NOiTE/ BiBLiOTECA NACiONAL

PáGiNAS SEGuiNTES:

Vista de Copacabana, em 1894.    
JuAN GuTiERREz/ BiBLiOTECA NACiONAL
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A agremiação foi uma das participantes 

e incentivadoras da prática do futebol na 

praia. Chegou a sediar por alguns anos  

a Liga de Amadores de Futebol na Areia, 

que organizava os campeonatos da região. 

A grande quantidade de equipes que 

tomava parte nessas contendas sugere que 

o futebol já conquistara muitos corações.

Mesmo enfrentando, com o 

passar do tempo, restrições, inclusive 

proibições, relacionadas ao processo de 

regulamentação do uso das praias ou a 

tensões internas da modalidade, o futebol 

nas areias nunca mais saiu da história de 

Copacabana, que passou a sediar as mais 

importantes competições da modalidade.

Ganhavam renome na região e na 

cidade equipes de praia como o Radar, 

fundado em 1932, que ficou famoso não 

só pelos resultados nos campeonatos 

de futebol de areia, mas também por ter 

um dos pioneiros e mais vitoriosos times 

femininos na década de 1980. Outros  

que merecem destaque é o Copaleme, 

criado em 1954 para a prática do futebol, 

depois transformado num clube social, 

e o Juventus, fundado em 1933, entre 

tantos outros.

Sede do Praia Clube, em 1930.   
ARquiVO dO JORNAL BEiRA-MAR/ BiBLiOTECA NACiONAL

Sede do Atlântico Club na avenida Atlântica, em 1930. 
ARquiVO dO JORNAL BEiRA-MAR/ BiBLiOTECA NACiONAL

Evento do Praia Clube, em 1930. 
ARquiVO dO JORNAL BEiRA-MAR/ BiBLiOTECA NACiONAL

Time de vôlei do Atlântico Club, em 1928.   
ARquiVO dO JORNAL BEiRA-MAR/ BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

A área da piscina do Copacabana Palace  
e, à frente, a praia de Copacabana, 1949  
JOSÉ MEdEiROS/ ACERVO iMS
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Copacabana também acolheu os 

recentes movimentos de reconformação 

da modalidade. Com uma nova dinâmica 

e regras, bem como um nome mais 

pomposo (Beach Soccer), estruturou-se 

no nível mundial, liderada pela poderosa 

(e controvertida) fifa. A praia sediou 

dez edições das Copas do Mundo de 

Futebol de Areia.

Voltando aos anos 1920, um dos 

participantes dos campeonatos de futebol 

disputados na praia de Copacabana 

foi o Atlântico Club, agremiação que 

tinha um funcionamento muito similar 

ao Praia Club. Para além das atividades 

cotidianas, geralmente também eram 

disponibilizadas barracas e cadeiras 

para os associados na areia da praia. 

Muitos eram os eventos e festividades 

promovidos, tanto para seus membros 

quanto para sociedades congêneres.

Criado em 1927, o clube se instalou 

próximo ao Posto 6, nas redondezas da rua 

Barcelos (atual Francisco Sá). Parece ter 

promovido ainda mais eventos esportivos, 

entre os quais alguns dedicados à natação 

e às corridas a pé. Além disso, deu grandes 

contribuições para outro esporte que até 

os dias de hoje tem a praia de Copacabana 

como um de seus templos: o vôlei.

Assim como ocorreu com o futebol 

de areia, foi longa a trajetória até o 

vôlei de praia configurar-se como 

uma modalidade internacional, como 

o é nos dias de hoje. Muitos foram os 

campeonatos e torneios de diferentes 

padrões, entre os quais um que se tornou 

o mais famoso, promovido pelo Jornal 
dos sports, nas décadas de 1940 e 1950.

Nesse percurso, o Posto 6 foi se 

conformando como um dos principais 

espaços da prática, local que abrigou 

importantes competições ou fatos 

notáveis, como a famosa rede da Tia Leah, 

que se tornou uma das mais respeitadas 

e longínquas. Com o passar do tempo, 

Copacabana como um todo sediaria 

alguns dos principais eventos mundiais 

do esporte. Com tamanha ligação do 

bairro ao esporte, não surpreende que 

existam muitas imagens da modalidade 

naquela praia.

Frequentadores do Copacabana Tênis Clube,  
na praia de Copacabana, em 1930.  
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO DA PÁGINA:

No Clube dos Marimbás, praticantes  
de caça submarina se encontram para  
mais um mergulho, em 1954.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

O vôlei de praia se desenvolveu 

pari passu com o vôlei de quadra, que 

chegara ao Rio de Janeiro na década de 

1920. Só mesmo nos anos 1930 passou 

a ser mais praticado na cidade. A Liga 

de Voleibol do Rio de janeiro, primeira 

associação da modalidade do país, só 

surgiu em 1938.

No Atlântico Clube também era 

comum a prática de uma modalidade 

que durante décadas foi uma febre no 

Rio de janeiro, protagonizada pela turma 

que frequentava a região dos Postos 

4 a 6: a peteca, hoje muito apreciada 

pelos mineiros.

Outros clubes da região merecem 

destaque. Em 1927, instalou-se na rua 

Gustavo Sampaio a The Rio de Janeiro 

Athletic Association, aparentemente  

uma sociedade de britânicos, que havia 

sido fundada em 1914 em São Cristóvão, 

ligada à Companhia Carris, Luz e Força. 

A partir de 1944, ampliou-se o quadro  

de associados e passou a se chamar  

Leme Tênis Clube, que existe até hoje  

no mesmo local.
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Na década de 1930, foram ainda 

fundados o Copacabana Esporte Clube, 

com sede na rua Barão de Ipanema (depois 

na rua Aires Saldanha), e o Copacabana 

Tênis Clube. Este último, desde o início 

procurou enfatizar preocupações com a 

formação da juventude, propondo-se, para 

além de modalidades esportivas, a oferecer 

aulas de ginástica e instalar um grupo 

de escoteiros.

Vale ainda citar o Clube dos 

Marimbás. Fundado em 1932, foi um dos 

primeiros a praticar a caça submarina no 

Rio de Janeiro. Nascido na rua Sá Ferreira, 

logo se estabeleceu no local onde está até 

hoje, um dos mais bonitos pontos da praia 

de Copacabana, bem na ponta do Posto 6.

Como se pode perceber, mesmo 

sendo habitada posteriormente, a 

movimentação esportiva das praias 

de Copacabana e Leme foi tão intensa 

quanto em outros espaços da cidade.

Mas ainda há uma série de inovações 

que se estabeleceram naquela parte 

do litoral. Por lá surgiu, por exemplo, o 

futevôlei. A versão mais usual sugere que 

a modalidade teria sido criada por um 

grupo de jovens que, proibidos de jogar 

futebol nas areias, passaram a fazê-lo 

usando as quadras de vôlei já existentes.

O mais importante é perceber 

que a prática foi se espraiando e, da 

mesma forma que ocorrera com outras 

modalidades, posteriormente se estruturou 

num formato mais empresarial, sem deixar 

de ser um divertimento cotidiano.

Copacabana foi também um dos 

locais em que cresceu exponencialmente 

o hábito da prática da ginástica e onde 

se estabeleceram algumas das primeiras 

academias da cidade. Tratava-se de um 

novo formato das salas de ginástica já 

existentes desde o século xix, de início 

localizadas na região central. Vale citar a 

academia de Gretch Hillefeld, comumente 

apontada como uma das primeiras do país, 

estabelecida nos anos 1930 na rua Duvivier.

Nota sobre a prática de ginástica, publicada em 1938.  
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO DA PÁGINA: 

Membros da diretoria do Esporte Clube 
José Floriano, em 1911. 
ARquiVO dA REViSTA dA SEMANA/ BiBLiOTECA NACiONAL

AO LADO:

Zeca Peixoto, filho do ex-presidente Floriano Peixoto. 
ARquiVO dA REViSTA fON fON/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Em Copacabana, na primeira década 

do século xx, estabeleceu-se um clube 

que mais parecia uma academia de 

ginástica, liderado por um dos grandes 

personagens de seu tempo, Zeca Peixoto. 

Filho do ex-presidente Floriano Peixoto, 

tornou-se conhecido na cidade tanto 

pelo comportamento gentil quanto pelas 

posturas heroicas, mas também pela sua 

pronunciada compleição muscular. Foi 

atleta de várias modalidades, pioneiro  

de algumas (como a musculação, à época 

chamada de pesos e halteres), ator e 

acrobata (chegou a ser proprietário  

de um estabelecimento circense).

O Esporte Clube josé Floriano, ainda 

que fosse mais dedicado à preparação física, 

chegou a disputar alguns campeonatos 

esportivos, inclusive de futebol, filiado a 

uma das muitas ligas que existiam, a união 

Esportiva Fluminense. Curiosamente, dada 

a projeção nacional do seu fundador, várias 

agremiações com nome semelhante foram 

criadas em outras cidades brasileiras.

José Floriano foi o primeiro de muitos a 

dar aulas de lutas em Copacabana. O bairro 

acolheu importantes mestres e escolas de 

modalidades diversas – judô (como a de 

Rudolf Hermanny) e jiu-jitsu (como a dos 

Gracie), por exemplo. Vamos dar destaque 

a outro personagem pioneiro que, na 

década de 1930, abriu a primeira academia 

de Ipanema: Agenor Sampaio, também 

conhecido como Sinhozinho.

Praticante de várias modalidades 

de luta, halterofilista, jogador de futebol, 

treinador de inúmeras modalidades, típico 

exemplo de sportsman, Sinhozinho ficou 

muito conhecido pelos seus resultados 

nas lides esportivas, pela geração de bons 

lutadores que formou, mas também por 

ser propagador de uma linha específica de 

capoeira, aprendida nas ruas, relacionada 

a sua forma de prática no Rio de Janeiro 

do século xix.

Muita gente da juventude dourada de 

Copacabana, Ipanema e Leblon frequentou 

suas aulas. Um famoso exemplo é o do 

compositor que soube cantar tão bem as 

belezas do Rio de janeiro, um costumeiro 

esportista quando jovem, Tom jobim.

A primeira sede das aulas de 

Sinhozinho foi em sua residência na rua 

Redentor. Depois estabeleceu o clube 

em vários locais de Ipanema. Vale a pena 

falar um pouco sobre esse fascinante 

bairro, essa faixa do litoral que começou 

a se urbanizar em 1894, com a fundação 

da Vila Ipanema.

o frescobol

S
e a peteca foi uma 

modalidade muito 

apreciada, a partir de 

determinado momento 

seu protagonismo  

seria superado por outro jogo –  

o frescobol. Muitas são as versões 

sobre a criação dessa prática, sempre 

presente nos balneários do Rio de 

janeiro e de outras cidades.

A versão mais difundida sugere 

que foi inventada por frequentadores 

da praia de Copacabana no 

decorrer dos anos 1940. Durante 

décadas permaneceu como prática 

espontânea; somente a partir dos 

anos 1980 foram organizados 

campeonatos mais estruturados. 

Esse caráter de competição ainda 

tem dificuldades de se estabelecer.

Independentemente da 

necessidade de uma história 

mais precisa da trajetória do 

frescobol, vale ter em conta que 

se desenvolveu a representação 

de que foi uma típica criação dos 

cariocas, fruto de sua criatividade 

e originalidade, expressão de 

certos valores de colaboração  

e companheirismo, materialização 

de um estilo de vida peculiar.  

Em 2015, por essas razões, a 

prefeitura do Rio de Janeiro  

o declarou patrimônio cultural 

imaterial da cidade.

A despeito disso, houve uma 

série de conflitos ao redor do 

frescobol, especialmente com 

relação ao espaço em que poderia 

ser praticado na praia, de forma a 

não prejudicar os outros banhistas, 

que correm o risco de ser atingidos 

pela bola em alta velocidade. Em 

certos momentos, o jogo chegou 

a ser proibido e perseguido pela 

polícia. Com o decorrer do tempo, 

foram se desenvolvendo regras e 

acordos que atenuaram a situação, 

ainda que volta e meia algum 

problema torne a aparecer.

Praticantes de frescobol na praia de Botafogo. 
PAuLO fRidMAN/ GETTY iMAGES
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Pranchas de surfe escoradas na parede lateral do posto 
de salvamento, na praia do Arpoador, em 1959.
ARquiVO/ AGêNCiA O GLOBO

Praia de Ipanema
fOTOGRAfiA dE PETER fuSS, iN “BRASiL”, ATLANTiS-VERLAG

BERLiN, 1937. COLEçãO ViCTOR BuRTON.

O bonde chegou a Ipanema 

somente em 1902, quando a 

região ainda era um grande 

areal, com poucas residências. 

A partir dos anos 1920, o bairro passou 

a se desenvolver mais rapidamente. 

Só mesmo na década de 1950 a 1960, 

conforme Copacabana foi se tornando 

muito urbanizada, o local chegaria a dias 

mais gloriosos.

A sequência de Ipanema, o Leblon,  

era ainda mais remota, lembrando o tempo 

em que foram instaladas, nos anos 1840 e 

início da década de 1850, uma fazenda de 

gado e uma empresa de pesca de baleia 

de propriedade do francês Charles Leblon. 

A propósito, a Pedra do Arpoador tem esse 

nome porque era possível caçar os grandes 

mamíferos aquáticos naquele local.
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Pois bem, foi nessa praia que, na 

década de 1950, uma parte da juventude 

que já estava muito envolvida com 

práticas no mar deixou-se contagiar  

por uma nova modalidade, o surfe.

O esporte das pranchas vai deixar 

registros profundos na paisagem do 

Arpoador, praia que seria reconhecida 

como um dos points (ou picos, na 

linguagem dos surfistas) da modalidade 

no Brasil e mesmo no mundo.

RioEsportivo ZoNAsUL 133



Píer de Ipanema, em 1971.  
PAuLO MOREiRA / AGêNCiA O GLOBO

PÁGINA AO LADO:

Country Club, anos 1930.
S. h. hOLLANd/ ACERVO GEORGE ERMAkOff

O que começou como uma 

brincadeira de jovens acabou se 

profissionalizando. Novos materiais e 

tecnologias facilitaram a produção de 

pranchas mais adequadas. O aumento da 

performance estimulou mais gente a se 

dedicar ao esporte. Logo surgiram clubes 

e campeonatos. Em pouco tempo passou 

a ser difícil captar alguma imagem do 

local sem alguém deslizando nas ondas.

Trata-se de mais uma significativa 

mudança na conformação dos padrões 

de esportividade e de uso e exposição 

do corpo na cena pública. um dos ícones 

pioneiros dessa nova fase é Arduíno 

Colassanti, um personagem múltiplo: 

garoto de praia, praticante de caça 

submarina, ator em filmes nacionais 

importantes, surfista.

Nos anos iniciais da década de 1970, o 

point do surfe deslocou-se para Ipanema 

por um breve período, entre as ruas 

Farme de Amoedo e Teixeira de Melo.

Nessa área se instalou um píer para 

que fosse possível construir um emissário 

submarino, a fim de jogar o esgoto 

da região em alto-mar. A construção 

interferiu nas condições da areia e do 

mar, fazendo surgir grandes e adequadas 

ondas para a prática do surfe.

Os surfistas se deslocaram em  

massa para lá. Além da prática cotidiana, 

alguns campeonatos também foram 

promovidos naquelas areias.

Assim como ocorrera em Copacabana 

e Leme, na região que compreendia o 

Arpoador, Ipanema e Leblon, conforme 

aumentava o grau de urbanização, 

foram fundadas algumas agremiações. 

Comecemos pelo pioneiro The Rio de 

janeiro Country Club. Criado em 1916, 

formado a princípio por estrangeiros, foi 

inaugurado quando ainda pouco havia na 

área. O tênis sempre foi um dos seus carros-

-chefes. Existe até os dias atuais, sendo um 

dos clubes mais restritos da cidade.
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Na década de 1930, maior número 

de clubes foram inaugurados, com 

um diferencial se comparados ao 

Country. Enquanto esse era formado 

majoritariamente por gente que morava 

em outros lugares da cidade, as novas 

agremiações expressavam o aumento 

populacional de Ipanema e Leblon.

Em 1931, Ipanema ganhou um clube 

dedicado ao ciclismo, o Velo Esportivo 

Helênico, que, além de promover corridas, 

também organizava bailes e outras 

comemorações. Foi muito conhecida sua 

sede na Visconde de Pirajá, antiga Vinte 

de Novembro, nas redondezas da praça 

General Osório. Essa agremiação, já na 

segunda metade da década de 1940, 

chegou também a se destacar no tênis,  

no jiu-jitsu e na luta livre.

O Velo Esportivo foi um dos 

responsáveis pela promoção de uma 

das mais importantes provas do ciclismo 

carioca, o Circuito Ciclístico da Gávea, 

realizado, nas décadas de 1930 e 1940, 

no Trampolim do Diabo, assim chamado 

em função da prova automobilística. 

A largada era dada na frente do Hotel 

Leblon (localizado bem no fim do bairro; 

inaugurado em 1926 para ser ponto de 

encontro das elites, depois se transformou 

numa espécie de motel), seguindo pela 

avenida Niemeyer e voltando, perfazendo 

cem quilômetros.

Em 1932, foi fundado o Leblon Club, 

que de imediato montou equipes de 

futebol e vôlei de areia para disputar 

os campeonatos. Outro que também 

se dedicou ao ludopédio foi o Oceano 

Futebol Clube, fundado em 1933, com 

sede na rua Visconde de Pirajá (nas 

proximidades do Velo Esportivo).

Também se dedicava a essa 

modalidade o Gávea Esporte Clube, 

fundado no final da década de 1920. 

Seus associados se envolviam com vários 

esportes, como o remo e a natação, 

participando de campeonatos próprios ou 

organizados pela Liga Náutica na Lagoa 

Rodrigo de Freitas.

Em 1933, o Gávea se fundiu com 

o Carioca Futebol Clube, que fora 

criado em 1907 com o nome de Clube 

Esportivo Vitorioso, dando origem ao 

Carioca Esporte Clube, cujo campo se 

localizava na rua Dona Castorina, no 

Jardim Botânico. Essa agremiação, hoje 

localizada na rua jardim Botânico, obteve 

na sua história bons resultados no futebol, 

no futebol de salão e no tênis.

Como podemos ver, na região do 

Jardim Botânico e Lagoa havia muitos 

times de futebol (e muitos campos, 

entre os quais o do Maia – onde hoje é 

a abbr). Isso pode ser observado por 

toda a cidade. Precisaríamos de um livro 

exclusivo para tratar de todos os clubes e 

campos que já existiram no Rio de janeiro.

Vale destacar, contudo, uma 

característica que ajuda a entender a 

forte presença da modalidade na região 

da Gávea e lagoa Rodrigo de Freitas: 

a existência de muitas fábricas. Essa 

ocorrência pode ser observada em 

outros bairros da cidade, como em  

Vila Isabel e Laranjeiras.

O antigo Engenho d’El Rey, depois 

substituído por chácaras, iria mudar 

profundamente na transição dos séculos 

xix e xx. O local das redondezas do antigo 

e famoso Quilombo das Camélias acabaria 

por se transformar num bairro fabril.

Como de costume, a instalação do 

parque industrial atraía uma população 

de outros estratos sociais, que passava 

a organizar várias atividades de 

entretenimento e sociabilidade. Na Gávea 

e na Lagoa não foi diferente, sendo 

as equipes de futebol uma expressão 

desse processo, junto com clubes, bailes, 

eventos diversos.

O próprio Carioca Futebol Clube 

tinha relação com a Fábrica Carioca, 

uma empresa têxtil inaugurada em 1884, 

pioneira na definição da vocação do local, 

aproveitando a existência de terras livres 

e água em abundância.

Lembremos que, em 1889, entrou em 

operação na região a Fábrica de Tecidos 

Corcovado. Podemos citar ainda a Tecidos 

São Félix, os Laboratórios Park-Davis, 

a Lavanderia Pacheco Leão, a Indústria 

Química Merrel do Brasil, o Laboratório 

Moura Brasil, entre muitas outras.

É importante citar que para a região 

se mudou uma das grandes equipes de 

futebol da cidade, pertencente a uma 

agremiação de tradição: o Clube de 

Regatas do Flamengo. Na década de 

1930, sua nova sede e seu estádio foram 

construídos num terreno às margens da 

lagoa, que passou por muitas mudanças 

no decorrer do século xx, a exemplo 

dos aterramentos em diversas ocasiões, 

justificados por um afã de embelezar, 

sanear ou garantir maior espaço para 

projetos de urbanização.

PÁGINA AO LADO:

Ciclistas do Velo Esportivo Helênico, em 1931.
ARquiVO dO JORNAL BEiRA-MAR/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Lagoa Rodrigo de Freitas e o Clube  
de Regatas Flamengo com a Pedra  
da Gávea ao fundo.   
Luiz CLAudiO MARiGO / TYBA

Favela da Catacumba e  
lagoa Rodrigo de Freitas.   
AuTOR dESCONhECidO/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff





No mesmo momento em que o 

Flamengo para lá estava se transferindo, 

algumas comunidades de baixa renda 

começam a se instalar na região: a 

favela da Catacumba (hoje Parque da 

Catacumba), a favela do Piraquê e a 

favela do Pinto, todas removidas de 

forma desrespeitosa e agressiva na 

década de 1960.

A sede do clube estava grudada na 

favela do Pinto, local que nos dias atuais 

abriga o condomínio conhecido como 

Selva de Pedra.

O Flamengo não foi o único clube 

de regatas a deslocar-se para a lagoa 

Rodrigo de Freitas, ainda que os outros 

tenham mantido sua sede principal 

nos bairros de origem. O Botafogo e 

o Vasco também construíram por lá 

suas sedes náuticas. O primeiro, no 

ano de 1948, arrendou do Patrimônio 

Público uma propriedade que fora 

um famoso restaurante, o Retiro da 

Saudade, localizado em frente à favela da 

Catacumba. O segundo construiu, sem 

dúvida, uma das mais bonitas instalações 

da região, inaugurada em 1950, num 

terreno adquirido junto à prefeitura.

Recanto da Saudade, na lagoa  
Rodrigo de Freitas, em 1940.
AuTOR dESCONhECidO/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff

Favela da praia do Pinto, em 1941.
ARiSTóGiTON MALTA/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff
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O Retiro da Saudade possuía um cais 

que serviu a muitas práticas e competições 

esportivas. Por exemplo, jogos de polo 

aquático foram realizados naquela parte da 

lagoa. Muitas competições da modalidade 

foram promovidas pela União das 

Sociedades de Remo da Lagoa Rodrigo 

de Freitas (entidade que merecerá maior 

atenção mais adiante).

Conforme as condições da baía de 

Guanabara foram se tornando pouco 

confortáveis, as principais regatas 

passaram a ser realizadas na lagoa, já 

mais urbanizada e facilmente acessível 

por transporte. Na década de 1930, os 

principais campeonatos de remo já tinham 

abandonado a enseada de Botafogo.

Essa mudança de local trouxe 

problemas para clubes mais distantes e 

que não conseguiram instalar suas sedes 

na Lagoa. As agremiações de Niterói, de 

São Cristóvão e do Centro acabaram cada 

vez menos tomando parte nas regatas 

(inclusive pelos custos de transporte dos 

barcos). Em compensação, tornou-se mais 

usual a participação das sociedades de 

remo que foram fundadas na Lagoa.

um dos primeiros a praticarem a 

modalidade ali foi o Grupo de Regatas 

Lagoense, criado em 1904. No ano 

seguinte, fundou-se o Clube de Regatas 

jardinense, na rua jardim Botânico, 

provavelmente nas redondezas da antiga 

Chácara da Bica. Ainda na primeira 

década, mais duas agremiações foram 

criadas, na mesma rua do jardinense, o 

Clube de Regatas da Lage (1908; ligado à 

Fábrica Corcovado) e o Clube de Regatas 

Piraquê (1906), o único que se mantém 

ativo até os dias atuais.

Essa última agremiação tem uma 

história curiosa. Instalou-se de início 

numa região da Lagoa (foz do rio dos 

Macacos) que avançava no mar e acabou 

virando uma ilha devido às diversas 

obras e aterros, nomeada Ilha do Piraquê 

em função do clube. Todavia, a Marinha 

solicitou o terreno para implantar a seção 

esportiva do Clube Naval (que está lá 

ainda hoje). O Clube de Regatas Piraquê 

teve, então, que se deslocar para outro 

terreno nas redondezas.

Outro clube também se instalou  

num terreno que se formou com os aterros 

na Lagoa, especificamente com as obras 

do canal de Alah. Em 1931, o Caiçaras foi 

fundado em Ipanema, depois se deslocando 

para o local onde permanece até hoje,  

na ilha que leva seu nome. Desde o início, 

tratou-se de uma sociedade com muitas 

atividades. Organizou provas de natação  

na lagoa Rodrigo de Freitas, contou 

com um famoso time de vôlei, além de 

promover muitos bailes e atividades sociais.

Jogo de polo aquático em frente  
ao Retiro da Saudade, em 1926.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL 

NO ALTO dA PáGiNA:

Remadores na lagoa Rodrigo  
de Freitas, em 1940.
AuTOR dESCONhECidO/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff
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Nos anos finais da primeira década 

do século xx, em função da grande 

movimentação e também da distância das 

outras agremiações da cidade (a Lagoa 

ainda era um local pouco atendido por 

opções de transporte), os clubes locais 

resolveram criar uma associação própria,  

a união das Sociedades do Remo da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, formada pelos pioneiros 

Lagoense, Piraquê, Jardinense e Lage.

Aparentemente devido a divergências 

internas, em 1918, foi criada a Liga Náutica 

da lagoa Rodrigo de Freitas, também 

denominada Liga Náutica de Veleiros. Foi 

de início formada pelo Audax Clube (criado 

em 1916), pelo Clube de Regatas Piraquê, 

pelo Gávea Esporte Clube e pelo Clube de 

Regatas Jardinense. Nova divergência deu 

origem, em 1926, à Federação Náutica  

da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Esse conjunto de divergências 

refletiu no esporte náutico em geral. 

Desde sua criação, em 1902, a Federação 

Brasileira de Sociedades de Remo 

buscava protagonismo e controle total 

da modalidade. A união conseguiu ser 

aceita na Federação e reconhecida 

como única representante do remo na 

região. Todavia, foi perdendo força nas 

regatas, chegando a se envolver inclusive 

com a organização de campeonatos de 

futebol, para os quais aceitou filiação de 

agremiações de outros bairros (como o 

Luzitano Futebol Clube, de Botafogo, o 

Manguinhos Futebol Clube, entre outros).

A população local acompanhava 

com grande entusiasmo as disputas que 

ocorriam na lagoa Rodrigo de Freitas. 

Além disso, cada vez mais gente de outros 

bairros começou a se deslocar para lá, ainda 

mais conforme se reduzia o número de 

competições realizadas em outros espaços.

Como o público assistia aos eventos? 

Uma parte se espalhava pelas margens, 

conforme já ocorria na enseada de 

Botafogo. Ali também as agremiações 

montavam arquibancadas para acolher 

os associados e os convidados mais 

ilustres, nos mesmos moldes das regatas 

realizadas em outros locais da cidade.

Com tantas mudanças na dinâmica 

do remo, até mesmo pelo fim do Pavilhão 

de Regatas, logo se passou a reivindicar 

a construção de uma tribuna definitiva, 

que não precisasse ser montada e 

desmontada a cada regata.

Batismo do barco “Jardinense”,  
na lagoa Rodrigo de Freitas, por sócios  
do Clube de Regatas Jardinense, em 1914.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL

Abertura da temporada da União das Sociedades  
de Remo da Lagoa Rodrigues de Freitas. Regata 
promovida pelo Clube de Regatas Lage.
ARquiVO dA REViSTA dA SEMANA/ BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Arquibancadas montadas pelas agremiações  
para que seus convidados pudessem assistir  
às competições, em 1910.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL
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Regata na lagoa Rodrigo  
de Freitas, anos 1950.
AuTOR dESCONhECidO/  

ACERVO GEORGE ERMAkOff



Depois de algumas tensões e 

percalços, que persistiriam por muitos 

anos e seguem até os dias de hoje 

(agora em função das intervenções 

realizadas para os jogos Olímpicos 

e Paralímpicos), o Estádio de Remo 

da Lagoa foi inaugurado em 1954. No 

estádio, o remo viveu momentos que 

lembravam os bons tempos do velho 

Pavilhão de Regatas. Se o glamour  

já não era o mesmo, os campeonatos  

foram certamente mais importantes, 

inclusive alguns de caráter internacional.

Não poucas vezes as arquibancadas 

estiveram abarrotadas de gente disposta 

a acompanhar as pelejas. Embora a 

quantidade de agremiações tenha reduzido, 

o número de provas e de interessados  

na modalidade ainda era expressivo.

Regatas da Federação na lagoa  
Rodrigo de Freitas, em 1935
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Regata na lagoa Rodrigo de Freitas, em 1912.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL
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Como ocorrera na enseada de 

Botafogo, na lagoa Rodrigo de Freitas o 

remo se integrou à paisagem: quase não se 

concebe a beleza do local sem os barcos 

a cortar a lâmina d’água, embalados pelo 

balé dos remadores. Curiosamente, no 

passado também integravam um quadro 

do qual faziam parte as favelas da região.

A Lagoa se tornou mesmo um dos 

mais importantes espaços de lazer e de 

prática esportiva da cidade, sempre com 

atenção especial para as modalidades 

náuticas, inclusive algumas que não 

abordamos mais profundamente nesse 

capítulo, como o iatismo e a canoagem. 

Todavia, por lá também se organizaram 

esportes mais antigos. Não houve 

touradas nessa região da cidade, mas,  

sim, iniciativas ligadas a duas práticas 

pioneiras: o críquete e o turfe.

O jogo inglês dos tacos não parece 

ter sido extensivamente praticado, mas 

seguiu como referência de memória de um 

clube: o Paissandu. No início da década 

de 1950, o clube transferiu sua sede para 

um lote doado pela prefeitura, próximo 

à lagoa Rodrigo de Freitas. Não era o 

mais adequado, em função do estado 

do terreno (que precisou de muitos 

beneficiamentos) e por estar cercado por 

favelas (algo sempre incômodo para uma 

agremiação tão exclusiva). Nessa mesma 

época também ganhou espaço na região 

outra importante agremiação, o Monte 

Líbano. Alguns anos mais tarde, o mesmo 

ocorreria com a Associação Atlética 

Banco do Brasil (aabb).

Se o críquete não chegou a ser 

retomado, as corridas de cavalos viveriam 

nas margens da lagoa mais um de 

seus momentos-auge. Nas décadas de 

1920 e 1930 para lá se transfeririam os 

antigos jockey e Derby, unindo-se numa 

associação que pareceria improvável 

alguns anos antes.

O remo se integrou à paisagem  
da lagoa Rodrigo de Freitas. 
MARiO TAMA/ GETTY iMAGES

Praticantes de vela na  
lagoa Rodrigo de Freitas.
ThiAGO LONTRA / AGêNCiA O GLOBO.

NO ALTO dA PáGiNA:

Sede do Jockey Club na Gávea, em 1937. 
PETER fuSS

RioEsportivo ZoNAsUL 147



O grande palco dos eventos 

turfísticos passou a ser o belíssimo 

Hipódromo da Gávea, inaugurado em 

1926. As maiores provas do turfe nacional 

nele tiveram e têm lugar, inclusive o 

Grande Prêmio do Brasil, disputado 

desde 1933.

No Hipódromo da Gávea desfilaram 

grandes públicos, gente de todos os 

estratos sociais, tanto do povo quanto 

expoentes personagens da sociedade 

carioca e nacional. A modalidade 

continuava dando provas de que seguia 

se reinventando, mantendo seu prestígio. 

O clube, aliás, segue como um dos mais 

exclusivos da cidade.

Outro esporte hípico também se 

transferiu para a lagoa Rodrigo de Freitas, 

da mesma forma a partir da junção de 

dois clubes. O Centro Hípico Brasileiro e 

o Clube Esportivo de Equitação se uniram 

e deram origem, em 1938, à Sociedade 

Hípica Brasileira, que se instalou num 

terreno localizado nas redondezas do 

atual Parque Lage.

A nova sede só parece ter sido 

definitivamente inaugurada em 1941. 

Associados dos dois clubes saíram a 

cavalo das antigas sedes, encontraram-se 

na lagoa e comemoraram a nova fase com 

uma grande festa.

A Sociedade Hípica, mais do que um 

clube de competição, era uma agremiação 

de lazer. Os associados e convidados 

costumavam cavalgar a cavalo pelas  

ruas da Lagoa e do Leblon, aproveitando  

a vida ainda pacata da região.

O hábito de andar a cavalo pelas ruas 

era compartilhado por sócios do Jockey 

Club e do Flamengo. Trata-se de uma 

faceta pouco conhecida desse clube, que 

inaugurou seu picadeiro em 1936, do lado 

do campo de futebol (ainda sem o estádio).

A propósito, tratando-se de fatos 

curiosos, vale citar que na Lagoa, na rua 

da Fonte da Saudade, instalou-se um dos 

mais renomados clubes de tiro da cidade, 

o Revólver Clube, fundado em 1914. 

Dessa agremiação saíram importantes 

personagens da modalidade, muitos 

deles envolvidos com a criação do stand 

do Fluminense, inclusive o medalhista 

olímpico Guilherme Paraense.

Em grande parte, o funcionamento 

do clube deveu-se aos investimentos 

de um notório atirador, Alberto David 

Pereira Braga, dono do terreno e principal 

responsável pela construção do stand; 

na verdade, grande incentivador da 

modalidade em diversos espaços.

uma das grandes ocasiões 

esportivas que teve lugar na região que 

estamos abordando foi a realização 

do Circuito da Gávea por mais de 

quinze anos – entre 1933 e 1954, com 

um intervalo entre 1942 e 1946, por 

problemas de abastecimento em função 

da Segunda Guerra Mundial. Tratou-se 

de uma das mais importantes provas 

automobilísticas do país.

“A close finish”
GRAVuRA dE fREdERiC REMiNGTON.

PuBLiCAdA NA hARPER’S WEEkLY, JuNhO dE 1887

NEW YORk PuBLiC LiBRARY

Figurinha recortada de cavalo puro sangue.
ANôNiMO, CROMOLiTOGRAVuRA fRANCESA, 1920 C.

GALLiCA

PÁGINA AO LADO:

Associados e convidados da Sociedade Hípica Brasileira 
cavalgam em volta da lagoa Rodrigo de Freitas.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/  

BiBLiOTECA NACiONAL
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Antes disso, a região já abrigara 

algumas corridas, incentivadas, inclusive, 

por ações governamentais, com interesses 

relacionados ao desenvolvimento 

da indústria automobilística. Entre 

essas podemos citar duas Quinzenas 

Automobilísticas, uma delas realizada  

na estrada da Gávea, em 1926, e outra  

na avenida Vieira Souto, em 1928.

O Circuito da Gávea contou 

também com o apoio governamental 

e o reconhecimento da Federação 

Internacional de Automobilismo.  

Com o passar do tempo, aumentou sua 

repercussão nacional e internacional. 

Grandes pilotos do mundo, entre os 

quais o campeão juan Manuel Fangio, 

arriscaram-se nos cerca de doze 

quilômetros de uma pista cheia  

de emoções e aventuras.

Não foram poucos os acidentes, 

alguns mesmo fatais. Era um circuito 

que exigia perícia dos pilotos, que se 

consagravam heróis por enfrentar as 

curvas, os diferentes pisos, as precárias 

condições de segurança. Não por acaso 

foi apelidado de Trampolim do Diabo.

Tudo era acompanhado com 

entusiasmo por um público que lotava 

o percurso, quase podendo tocar nos 

carros, ensurdecido pelos barulhos dos 

motores. Durante muitos anos, inclusive, 

houve coberturas radiofônicas das provas.

Depois de percorrer a região da 

Gávea e do Leblon, os carros entravam 

na parte mais emocionante, pegando 

a avenida Niemeyer e voltando pela 

estrada da Gávea. Em poucas ocasiões 

aquela nova região da cidade foi tão 

efusivamente celebrada. Os carros 

seguiam em direção a São Conrado, 

caminho para a ainda distante e pouco 

ocupada Barra da Tijuca.
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Corrida de automóveis do Circuito da 
Gávea, no início da avenida Niemeyer.
ViEiRA/ ACERVO GEORGE ERMAkOff





Corrida de automóveis do Circuito da Gávea,  
vendo-se o Leblon e, ao fundo, o Corcovado.
TORRES/ ACERVO GEORGE ERMAkOff





P oucos bairros sintetizam 

de forma tão intensa as 

contradições do Rio de 

janeiro. De um lado, em São 

Conrado, encontram-se alguns dos mais 

luxuosos condomínios e mansões da 

cidade. De outro, temos uma das maiores 

favelas do país, a Rocinha (agora um 

bairro próprio).

Conforme o bairro tornava-se 

mais habitado, naquela outrora praia 

deserta algumas práticas esportivas já 

existentes em outras regiões do litoral se 

organizaram: o surfe, o futebol, o vôlei. No 

entanto, São Conrado deixaria seu registro 

na história esportiva da cidade pela 

conformação de uma modalidade que nos 

anos 1970 chegou ao Brasil: o voo livre, 

mais conhecido por asa-delta.

sÃ
o 
Co

Nr
AD

o
O surfista Pepê no Festival Nacional de Surfe, em 1978.
PAuLO MOREiRA, 1978 / AGêNCiA O GLOBO

Serie de pranchas fabricação Bing, California. 
Anos 1960
WikiMEdiA COMMONS

O voo inaugural foi realizado, em 1974, 

pelo francês Stephan Dunoyer. Logo muitos 

cariocas estavam envolvidos e encantados 

com a novidade, entre os quais Luis Claudio 

Mattos, o pioneiro, e Pedro Paulo Lopes, 

Pepê, campeão mundial em 1981. Também 

surfista, tornou-se um ícone da juventude 

do Rio de janeiro.

As coisas andaram bem rapidamente. 

Em 1975, a modalidade já encontrara seu 

lugar definitivo na cidade, a Pedra Bonita, 

e lá ocorreu o primeiro campeonato. 

No ano seguinte foi criada a Associação 

Brasileira de Voo Livre. 
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Alguns anos mais tarde, a asa-delta 

ganharia um concorrente, o parapente. 

O processo foi similar ao anterior. 

Em 1988, um suíço trouxe o primeiro 

equipamento para o Rio e ministrou aulas 

aos primeiros adeptos da modalidade.

A essa altura, São Conrado em nada 

lembrava a distante localidade à qual se 

chegava pela estrada da Gávea desde 

meados do século xviii, um acesso difícil, 

até mesmo por ser uma propriedade 

privada. Impondo-se à paisagem, a bela  

e enigmática Pedra da Gávea.

Quando o influente militar Conrado 

Jacob Niemeyer, proprietário de uma 

fazenda na região, promoveu uma série 

de beneficiamentos, em 1916, completou 

a estrada que liga a antiga praia da Gávea 

(como era chamada São Conrado) ao 

Leblon, correndo entre o mar e o morro 

Dois Irmãos: a avenida Niemeyer. Além 

disso, mandou erguer uma igreja para 

seu santo de devoção, São Conrado, que 

acabou por denominar a região. O templo 

está de pé até os dias de hoje. Foi bem ao 

seu redor que, antes mesmo que o bairro 

crescesse, em 1926, instalou-se o Gávea 

Golf & Country Club. 

Vista da Rocinha e de São Conrado  
a partir do morro Dois Irmãos.
ViTOR MARiGO/TYBAMONiquE CABRAL / TYBA

PAGiNA AO LAdO:

Abertura da avenida Niemeyer, em 1918.
AuGuSTO MALTA/ ACERVO GEORGE ERMAkOff

A agremiação, fundada em 1921, 

chamava-se Rio de Janeiro Golf Club, 

e foi uma iniciativa de funcionários 

ingleses da Tramway, Light & Power, 

ligada ao grupo Light. 

Assim como outros clubes de 

estrangeiros, o Gávea Golf sempre foi 

frequentado pelas elites da cidade, 

recebendo personalidades com frequência 

em suas belas instalações. Em 1931, por 

exemplo, recepcionou o príncipe de Gales.

O Gávea Golf foi um espaço de 

celebração da cultura britânica, um típico 

country club. Por lá, além obviamente do 

golfe, tiveram lugar práticas bem típicas 

dos ingleses, entre as quais algumas que 

parecem hoje muito raras, como a caça 

à raposa (que, na verdade, não era feita 

com uma raposa, mas com um cavalheiro 

fazendo o papel do bicho).
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O príncipe de Gales no Gávea Golf Club, em 1931.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO dA PáGiNA:

Caça à raposa no Gávea Golf Club, em 1931.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL 

PAGINA AO LADO:

Partida de polo (Argentinos vs. Exército)  
no Gávea Golf Club, em 1931.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Outro esporte tipicamente britânico 

praticado pioneiramente no Gávea Golf 

foi o polo (a modalidade que se joga com 

cavalos). A maioria das equipes nacionais 

eram formadas por militares, que tinham 

um maior envolvimento e performance 

na modalidade. O Gávea chegou a sediar 

disputas com equipes internacionais, 

nas quais, em geral, ficavam claras 

as deficiências dos brasileiros. Mais 

recentemente, as equipes nacionais têm 

demonstrado melhor desempenho, sendo 

o Brasil três vezes campeão da Copa  

do Mundo de Polo.

Outra agremiação se dedicou ainda 

mais ao polo, também ligada ao esporte do 

green: o Itanhangá Golfe Clube, localizado 

no bairro de mesmo nome, situado entre 

São Conrado e a Barra da Tijuca.

O Itanhangá foi criado, em 1933, para 

ser um clube de fim de semana, voltado 

para a elite fluminense. Diferente do 

Gávea Country, a iniciativa foi liderada 

por brasileiros. 

Desde o início, o golfe e o polo (na 

verdade, a equitação em geral) foram os 

carros-chefes. O clube organizou muitas 

competições, teve equipes vitoriosas e 

ocupou papel de liderança na organização 

dessas modalidades. A agremiação, aliás, 

tem até os dias de hoje uma escola de polo.

Assim como ocorria com o Gávea, 

no Itanhangá era também comum a 

presença de autoridades e personalidades 

nacionais, entre as quais Getúlio Vargas, 

que por lá se iniciou no golfe.
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Gávea Golf Club
fOTOGRAfiA dE PETER fuSS, iN “BRASiL”, ATLANTiS-VERLAG

BERLiN, 1937. COLEçãO ViCTOR BuRTON.



O calendário de competições dos 

jogos Olímpicos e Paralímpicos 

do Rio de Janeiro/2106 

consagram a vocação esportiva 

da Zona Sul, uma disposição que vem se 

delineando desde o século xix, quando 

a região passou a ser mais habitada, na 

mesma medida em que o esporte se 

diversificava e se espraiava pela cidade.

Curiosamente, duas modalidades 

não surgiram exatamente no local que 

nos eventos serão disputadas. O remo 

é uma delas. As primeiras provas foram 

disputadas na baía de Guanabara, onde 

se instalaram os mais importantes clubes 

náuticos da cidade. Especificamente na 

enseada de Botafogo foram promovidas 

algumas das mais entusiasmantes 

competições dos primórdios do esporte 

náutico carioca. Por lá se construiu o 

Pavilhão de Regatas, primeiro estádio de 

remo do Rio de janeiro.

No entanto, o fato das provas serem 

previstas para a lagoa Rodrigo de Freitas, 

todavia, não se constitui uma ruptura 

com a tradição da modalidade, muito 

pelo contrário. Desde a primeira década 

do século xx, naquela região já eram 

realizadas regatas, promovidas por novas 

agremiações que por lá se estabeleceram.

Com o passar do tempo, de fato, 

em função do aumento de poluição na 

enseada de Botafogo e o incremento 

populacional na região, a lagoa Rodrigo 

de Freitas foi se apresentando como  

o principal e praticamente exclusivo 

espaço da prática do esporte náutico, 

no
s 
di
as

 d
e 
ho

je

local onde foi construído, na década 

de 1950, o Estádio de Remo, que tem 

acolhido as mais importantes regatas  

nas últimas décadas.

Com a natação ocorreu algo 

similar. A modalidade surgiu na baía de 

Guanabara, no século xix, conforme as 

praias começaram a ser mais utilizadas 

para o lazer e para a prática de esportes 

e atividades físicas. Mesmo quando 

passou a ser mais praticada em piscinas, 

já no século xx, durante muito tempo um 

dos mais importantes espaços foi o Clube 

de Regatas Guanabara, localizado na 

enseada de Botafogo.

Copacabana, contudo, logo se 

tornou um dos espaços prediletos 

para a prática da natação no mar, já 

nas décadas de 1920 e 1930. Atraíam 

os praticantes as águas mais limpas e, 

ainda que agitadas, com boas condições 

para a modalidade. A praia logo se 

tornou uma das preferidas para a 

realização de desafios de longa distância, 

antecedentes das maratonas aquáticas. 

Aliás, as provas dessa modalidade nos 

jogos Olímpicos e Paralímpicos serão 

realizadas justamente ali.

Mundial de vôlei de praia em arena montada  
na praia de Copacabana, em 2015. 
TASSO MARCELO/ GETTY iMAGES
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Outra característica de Copacabana 

que a tornou atrativa para os nadadores 

foi o fato de ter progressivamente se 

tornado a principal praia da cidade,  

local em que se instalaram muitos clubes, 

responsáveis por dinamizar as mais 

diversas práticas esportivas. Entre essas, 

uma das mais apreciadas foi o vôlei, que 

deixava o piso seguro das quadras e 

exigia dos jogadores novas habilidades 

para lidar com o sol, o vento e a areia.

A Arena de Vôlei de Praia dos jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, todavia, não 

faz jus somente a esse passado mais 

longínquo. Mais recentemente, a praia de 

Evento-teste de remo para os Jogos Olímpicos  
Rio 2016, na lagoa Rodrigo de Freitas, em 2015. 
GuiLhERME LEPORACE / AGêNCiA O GLOBO

Evento-teste de maratona aquática para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, na praia de Copacabana, em 2015.  
ALExANdRE CASSiANO/AGêNCiA O GLOBO

Copacabana acolheu os eventos que,  

dada a sua magnitude e o entusiasmo 

causado no público, convenceram de 

forma decisiva os dirigentes de que  

a modalidade deveria ter um assento  

no panteão dos esportes olímpicos.

Por fim, não é equivocado dizer que 

a outra modalidade que terá como sítio 

a “princesinha do mar”, o triatlo, está 

completamente integrada ao local,  

um dos preferidos dos cariocas para  

a prática do ciclismo e das corridas.
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N
esse pequeno bairro, 

situado entre São 

Conrado e a Barra 

da Tijuca, surgiu uma 

agremiação ligada ao 

esporte do green: o Itanhangá Golfe 

Clube, criado em 1933 para ser um clube 

de fim de semana voltado para a elite 

fluminense. Diferente do Gávea Country,  

a iniciativa foi liderada por brasileiros.

Assim como ocorria no Gávea, 

no Itanhangá também era comum a 

presença de autoridades e personalidades 

nacionais, entre as quais Getúlio Vargas, 

que por lá se iniciou no golfe.

it
an

ha
ng

a

um dos destaques desse clube é 

também seu envolvimento com o polo. 

No decorrer dos anos, organizou muitas 

competições, teve equipes vitoriosas e 

ocupou papel de liderança na organização 

dessa modalidade. A agremiação, aliás, 

tem até os dias de hoje uma escola 

dedicada ao esporte.

O presidente Getúlio Vargas praticando 
golfe no Itanhangá Golf Club.

hART PRESTON/ GETTY iMAGES

Tacos de golfe, anos 1940
COLEçãO JOãO dE SOuzA LEiTE

PÁGINA AO LADO:

Praticantes de golfe no 
 Itanhangá Golf Club.

ARquiVO dA REViSTA dA SEMANA/  

BiBLiOTECA NACiONAL
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do Clube Ginástico Português, de 1983). 

Até pouco tempo, muitas delas eram 

marcadas pela ideia de um clube de fim de 

semana, um clube de praia. As primeiras 

agremiações foram o Country Club de 

Caça e Pesca (1961), Clube Marapendi 

(1964) e o Costa Brava (1962).

Na Barra da Tijuca não há grandes 

inovações relativas ao esporte, ainda que 

seja intensa a movimentação ao redor de 

várias modalidades. Algumas novidades 

náuticas, como o jet ski e o kitesurf, 

práticas que chegaram bem recentemente 

ao país, encontram espaço por lá. Contudo, 

o bairro entrou para o mapa esportivo por 

acolher boa parte das instalações utilizadas 

nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e 

Jogos Olímpicos/Paralímpicos de 2016.

J á que citamos o golfe, 

lembremos que a Barra da Tijuca 

tem o Golden Green. Inaugurado 

em 1995, localizado próximo 

à praia, entre o Posto 6 e 7, tem como 

diferencial ser público; não é necessário 

ser associado, basta pagar e jogar. Na 

verdade, é ligado a um condomínio.

Nesse bairro, grandes estradas 

anteciparam a atração da população,  

que se instalou por lá a partir dos anos 

1970 e 1980. A região tinha poucos 

loteamentos e os atrativos mais 

oferecidos pelos empreendimentos  

eram maior espaço livre e concentração 

de serviços num mesmo lugar.

Essas características podem ser 

vistas nos primeiros condomínios da 

região, Nova Ipanema (1974) e Novo 

Leblon (1976). Trata-se de um modelo de 

urbanização bastante distinto do restante 

da cidade, relacionado com o plano de 

desenvolvimento apresentado por Lucio 

Costa. Nos dias de hoje é uma das regiões 

que mais cresce na cidade.

Shoppings que parecem condomínios, 

e condomínios que parecem clubes. Clubes 

que parecem condomínios, que parecem 

shoppings. As agremiações da Barra da 

Tijuca, marcadas pelas características do 

local, são bem mais recentes (como o 

Marina Barra Clube, de 1984) ou são novas 

sedes de antigas sociedades (como a filial 
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 Vista aérea da Reserva 
de Marapendi, no Recreio 

dos Bandeirantes.
JOSE ROBERTO COuTO / TYBA

Praticantes de basquete  
no Aterro do Flamengo.
JAG iMAGES/ GETTY iMAGES

PÁGINA AO LADO:

Prova de ciclismo na  
estrada do Horto, próxima  

à Vista Chinesa.
dANiEL MARENCO /  

AGêNCiA O GLOBO
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Vista aérea da praia da Barra, com o campo de golfe  
do condomínio Golden Green em primeiro plano.
MiRiAN fiChTNER / TYBA





Vista do Clube Costa Brava.
 RENATA MELLO / TYBA





Além da Vila Olímpica, destinada 

a acolher as delegações, nos Jogos 

Pan-Americanos foram instalados a 

Arena Olímpica (onde se realizaram as 

competições de basquete e ginástica 

artística), o Velódromo (para patinação 

e ciclismo) e o Parque Aquático Maria 

Lenk (destinado à natação, aos saltos 

ornamentais e ao nado sincronizado). 

Nas redondezas, o Riocentro acolheu 

diversas modalidades, dentre as quais o 

tênis de mesa e o boxe, além do centro 

de imprensa, enquanto a Cidade do Rock, 

onde é realizado o festival Rock in Rio, 

sediou o beisebol.

Merece maior destaque uma 

modalidade que encontrou espaço e, 

posteriormente, seu templo sagrado 

nas redondezas da Barra da Tijuca: o 

automobilismo. Como vimos, corridas de 

automóveis foram realizadas em vários 

lugares do Rio de janeiro. Com a cidade 

em expansão, e a crescente preocupação 

com a segurança, as disputas não puderam 

mais acontecer em ruas. O bairro, ainda 

menos habitado, mas já com um esquema 

viário organizado, foi uma boa opção para 

não deixar a modalidade morrer.

O Circuito da Barra levou para as 

ruas do bairro emocionantes corridas, que 

contaram com grandes pilotos, dentre eles 

Chico Landi, já encerrando a carreira, e os 

irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi, que 

iniciavam uma vitoriosa trajetória.

A primeira prova foi disputada em 

1957. O Circuito durou até meados da 

década de 1960 e acolheu diversas 

corridas com denominações distintas, 

como Grande Prêmio do Rio de Janeiro 

e Grande Prêmio do iv Centenário (em 

1965, nos 400 anos da cidade).

O automobilismo do Rio de janeiro 

tentava manter o vigor. Desde o fim  

do Circuito da Gávea perdia prestígio, 

ainda mais com a maior dinamização  

do Autódromo de Interlagos, de 

São Paulo. Em 1966, finalmente foi 

inaugurado, em Jacarepaguá, o 

Autódromo de Nova Caledônia.

Circuito da Barra, em 1965. 
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO

Grande Prêmio do I V Centenário, em 1965.
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO
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O termo “jacarepaguá” significa 

terra muito pantanosa e 

cheia de jacarés. A outrora 

região de engenhos começou 

a mudar no final do século xix, com a 

instalação de alternativas de trasporte 

público, e, no início do século xx, 

com a construção da estrada Grajaú-

Jacarepaguá. O crescimento aumentou 

a partir da década de 1970 em função da 

construção de indústrias, da instalação 

de comunidades removidas de outros 

locais da cidade e da ocupação da 

Barra da Tijuca. Por causa da rápida 

urbanização, Jacarepaguá foi dividido 

respeitando-se as zonas já existentes 

e reconhecidas: Cidade de Deus, Anil, 

Tanque e Gardênia Azul, entre outras.

Embora fosse precário, o primeiro 

autódromo da cidade tirou das ruas 

o automobilismo carioca. um novo 

autódromo foi inaugurado em 1977, 

passando a sediar eventos mais 

estruturados, nacionais e internacionais, 

até mesmo algumas edições do Grande 

Prêmio Brasil de Fórmula 1 (de 1978 e 

as de 1981 a 1989), tornando-se muito 

conhecido e elogiado pela qualidade  

de seu traçado.
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Prova de equitação no Jacarepaguá  
Tênis Clube, em 1942.
ARquiVO dO JORNAL A NOiTE/  

BiBLiOTECA NACiONAL 

NO ALTO DA PÁGINA:

Campeonato carioca de automobilismo, 
em 1968, no autódromo da Nova 
Caledônia, em Jacarepaguá. 
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO
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AviaCAo 

A região da Barra da 

Tijuca e de Jacarepaguá 

tem duas iniciativas 

ligadas à aviação 

esportiva. uma delas é o Clube 

Esportivo de Voo, criado em 1982, 

no qual aeroplanos e ultraleves 

também são utilizados. A outra, 

bem mais antiga, é o Aeroclube do 

Brasil, que até pouco tempo, desde 

1972, se encontrava instalado no 

Aeroporto de Jacarepaguá (criado 

nos anos 1920, mas inaugurado para 

o público em 1971).

O Aeroclube do Brasil foi a 

primeira agremiação de aviação 

da cidade, fundada em 1911, 

com a participação direta de 

Santos Dumont (a segunda foi o 

Fluminense Iate Clube, atual Iate 

Clube do Rio de janeiro). Durante 

um tempo, ficou instalado no 

Campo dos Afonsos, mas perdeu 

essa sede para a Escola de Aviação 

Militar. Transferiu-se, então, na 

década de 1930, para o Aeroporto 

de Manguinhos, que se localizava 

praticamente em frente ao Pavilhão 

Mourisco, o belíssimo palacete sede 

da Fundação Oswaldo Cruz.

 Em Manguinhos, o Aeroclube 

do Brasil viveu um de seus 

momentos-auge. Havia até mesmo 

uma Escola de Formação de 

Pilotos de Recreio e Desporto para 

atender os esportistas interessados. 

O clima de nacionalismo, de 

conflitos internos e de preparação 

para a Segunda Grande Guerra 

acabou sendo um incentivo a 

seu funcionamento.

Em função de um acidente 

ocorrido em 1959, o aeroporto foi 

fechado. No seu lugar hoje em dia 

se encontra a Vila do joão, uma das 

favelas do Complexo da Maré.

Depois de ser muito alterada, a 

instalação foi destruída em função das 

obras necessárias à realização dos Jogos 

Pan-Americanos de 2007 e dos Jogos 

Olímpicos/Paralímpicos de 2016. Há 

promessas de construção de um novo 

autódromo na região de Deodoro.

O bairro acolheu muitas outras 

modalidades. Na Praça Seca, por 

exemplo, houve competições de ciclismo 

eletrizantes, promovidas por várias 

agremiações. uma das primeiras que 

surgiram foi o Clube de Ciclismo de 

Jacarepaguá, inaugurada em 1948. Maior 

repercussão ainda teve o Velo Clube de 

Jacarepaguá, fundado em 1951.

Na região da Praça Seca houve 

também campos de futebol. Muitas 

agremiações se dedicaram à modalidade, 

entre as quais o Esporte Clube Parames e 

o Albano Futebol Clube, equipes amadoras 

criadas na década de 1920 que chegaram 

a obter bons resultados. Na Praça Seca 

está instalada uma das mais renomadas 

agremiações do bairro, o Jacarepaguá 

Tênis Clube, criado em 1939. O clube se 

mantém ativo social e esportivamente, e 

algumas de suas equipes chegaram a se 

destacar em campeonatos cariocas. Vale 

uma referência especial ao basquete, que 

se firmou como uma tradição.

Outras agremiações locais se 

dedicaram a essa modalidade, como 

o Ateniense, o Grupo Carioca e o Rex, 

criados na década de 1930. De uma 

divergência interna deste último surgiu 

o Jacarepaguá Tênis Clube. Foi nas suas 

quadras de basquete que começou a 

ser praticado o futebol de salão, outra 

modalidade em que a agremiação 

se destacou.

O Jacarepaguá Tênis Clube tinha 

ainda uma pista de equitação e participou 

da Federação e de provas de hipismo 

na cidade. Houve fatos relevantes desse 

esporte na Zona Oeste, graças inclusive 

à atuação da Escola de Equitação do 

Exército, que se estabeleceu na antiga 

sede da Escola Militar, em 1946, no bairro 

de Realengo. Dessa instituição saíram 

importantes atletas, vitoriosos  

em muitas competições.

Em 2005, a instituição foi transferida 

para o bairro de Magalhães Bastos, no 

limite da Vila Militar. Nessa nova sede foi 

instalado o Centro Nacional de Hipismo, 

que abrigou uma parte das provas 

equestres dos jogos Pan-Americanos, 

e abrigará nos Jogos Olímpicos/

Paralímpicos de 2016.

Santos Dumont
xxxxxxxxxx
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Wilson Fittipaldi vence corrida no recém-inaugurado 
Circuito de Jacarepaguá, em 1967.
ARquiVO / AGêNCiA O GLOBO





E sses bairros tiveram um 

desenvolvimento peculiar  

em função do grande número 

de unidades militares que se 

instalaram na região. Em Realengo foi 

estabelecido um dos primeiros clubes  

de tiro da cidade.

um dos estímulos para o 

desenvolvimento da modalidade foi a 

criação do Tiro Nacional, cujo primeiro 

núcleo foi fundado no Palácio Guanabara. 

O segundo foi instalado, em 1901, 

em Realengo, na estrada São Pedro 

de Alcântara.

A criação, em 1906, da Confederação 

do Tiro Brasileiro, reunindo todos os clubes 

da modalidade do Brasil, foi diretamente 

vinculada ao Ministério da Guerra. Não 

surpreende, assim, que a Vila Militar tenha 

abrigado o Estande Nacional de Tiro, 

criado em 1917.

re
al

en
go

,
 M

ag
al

ha
es

 B
as

to
s,

 v
il
a 
M
il
it
ar

 e 
De

od
or

o

Equipe do Realengo Pedal Clube, em 1938.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Estande Nacional de Tiro, na Vila Militar, em 1917.
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

Na região, não houve somente 

iniciativas de modalidades mais ligadas 

ao exercício militar. O Realengo Futebol 

Clube, localizado na estrada São Pedro 

de Alcântara, tomou parte em alguns 

campeonatos de futebol nas décadas  

de 1940 e 1960. Atualmente parece 

funcionar em caráter amador.

O Realengo Pedal Clube, fundado 

em 1939, tinha sede nas proximidades 

da estação de trem. A agremiação 

organizou muitos eventos e competições 

no bairro. Seus ciclistas integraram 

esse movimento dos anos 1930 e 1940, 

nos circuitos que eram promovidos 

constantemente no Rio de janeiro.
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O desenvolvimento do bairro 

Bangu, onde havia uma fazenda 

importante desde o quartel 

final do século xvii, deve-se à 

Companhia Progresso Industrial do Brasil, 

a Fábrica de Tecidos Bangu, uma empresa 

com capital de imigrantes portugueses, que 

contava com muitos técnicos britânicos, 

instalada na região em 1889 e inaugurada 

em 1893. Sua interferência seria profunda 

em todos os aspectos, na urbanização, na 

economia e também na cultura.

Alguns autores sugerem que 

foi mesmo em Bangu, em 1894, que 

aconteceu o primeiro jogo de futebol no 

país. Independentemente da propriedade 

(e mesmo da importância) desse fato, 

ocorreu por lá o que se deu em outras 

iniciativas nas quais britânicos estavam 

envolvidos: a prática espontânea 

da modalidade precedeu a sua 

institucionalização na forma de clube.

A diferença do que aconteceu em 

Bangu é que, em função de um número 

menor de britânicos, logo alguns 

brasileiros, funcionários da fábrica, 

começaram a tomar parte nas práticas 

esportivas organizadas.

Em 1904, ligado à fábrica, o Bangu 

Atlético Clube foi fundado, e se dedicava a 

três modalidades: futebol, críquete e tênis. 

Mesmo distante da região central, suas 

equipes jogavam com times do Rio Cricket 

and Athletic Association e do Paissandu 

Cricket Clube. Além disso, eram realizadas 

partidas com equipes de empresas 

britânicas. Com o passar do tempo, o 

críquete e o tênis foram deixados de lado, 

e foi no futebol que o Bangu teve uma 

trajetória de grandes vitórias.
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Equipe do Bangu Atlético Clube, em 1918. 
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ BiBLiOTECA NACiONAL

NO ALTO dA PáGiNA: 

Estádio Proletário Guilherme da Silveira,  
conhecido como Moça Bonita, em 1947. 
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/  

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Companhia Progresso Industrial do Brasil,  
a Fábrica de Tecidos Bangu, em  1908.
ARquiVO dA REViSTA kOSMOS/ BiBLiOTECA NACiONAL

RioEsportivo zonaoeste 182







Cartão-postal da Fábrica  
de Tecidos Bangu, em 1908. 
ARquiVO iCONOGRáfiCO/  

BiBLiOTECA NACiONAL



O primeiro estádio do clube foi 

instalado num terreno contíguo à Fábrica 

Bangu, na rua Ferrer (atual rua Cônego 

Vasconcelos), em 1906, e se manteve ali 

até 1943, quando o terreno foi vendido. 

Quatro anos depois foi inaugurado o 

Estádio Proletário Guilherme da Silveira, 

conhecido como Moça Bonita, que se 

tornou a morada definitiva da agremiação.

Graças a sua conformação “híbrida”, 

com estrangeiros de elite e brasileiros  

de estrato médio ou mesmo popular,  

o Bangu Atlético Clube ocupou um lugar 

distinto nos primórdios do futebol: foi 

um dos criadores da primeira Liga e  

do primeiro campeonato, além de ter 

sido a primeira equipe a ter jogadores 

que não eram da elite. Além disso, incluiu 

negros na agremiação antes de todos.

A equipe do Bangu integrava a Liga 

principal, mesmo sofrendo em várias 

ocasiões preconceito por sua formação 

societária, o que em certos momentos 

levou a uma ruptura. No entanto, muitas 

outras ligas existiram. E muitas foram as 

equipes da Zona Oeste a integrá-las.

uma das mais antigas e importantes 

foi a Liga Suburbana de Futebol, cujo 

primeiro campeonato foi organizado 

em 1907, com cinco equipes de bairros 

distintos. Em 1912, surgiria a Liga Esportiva 

Suburbana. Três anos depois, seria 

fundada a Associação Atlética Suburbana.

uma agremiação do bairro integrou 

algumas dessas outras ligas, o Esperança 

Futebol Clube, criado em 1905, decorrente 

de uma divergência no Bangu Atlético.

A partir da década de 1970, 

em função de uma série de fatores 

(decadência econômica e tendência à 

domesticação das experiências, entre 

outros), vários clubes fecharam as portas 

ou têm se mantido com dificuldade. 

um exemplo é um dos grandes rivais 

do Bangu, um dos protagonistas de 

eletrizantes jogos do chamado “Clássico 

Rural”: o Campo Grande Atlético Clube.

Campo Grande teve também 

outras agremiações ligadas a distintas 

modalidades esportivas, como o ciclismo, 

dinamizado pela união Ciclística de 

Campo Grande, fundada em 1936.

Bairro de grande extensão que 

mescla características urbanas e rurais, 

indústrias e plantações, Campo Grande 

tem ainda o importante Centro Esportivo 

Miécimo da Silva, onde são oferecidas 

à população múltiplas modalidades. Já 

acolheu diversas competições de porte 

nacional e internacional, inclusive dos 

jogos Pan-Americanos de 2007.

Estádio Proletário Guilherme da Silveira, 
conhecido como Moça Bonita, em 1952.   
ARquiVO dA REViSTA CARETA/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Equipe da União Ciclística  
de Campo Grande, em 1939.
ARquiVO dO JORNAL SPORT iLuSTRAdO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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C omo podemos perceber, a 

ocupação dos subúrbios do Rio 

de janeiro esteve diretamente 

relacionada à instalação da 

Estrada de Ferro. Em 1858, foi inaugurado 

o primeiro trecho, que partia do Campo 

de Santana, na época chamado de Campo 

da Aclamação, e chegava até Conceição 

de Marapicu (hoje Queimados). Nessa 

ocasião, Engenho Novo e Cascadura já 

tinham estações de trem.

Durante a segunda metade do 

século xix e primeira do século xx, com 

a expansão da malha e a construção de 

novas estações, o “sertão carioca” foi se 

modificando. Novos núcleos populacionais 

se estabeleceram, em boa parte ligados 

a alguma atividade econômica. A antiga 

zona rural foi se integrando cada vez mais, 

sempre com dificuldades, em função das 

condições de transporte deficientes.

Da mesma forma, o próprio processo 

de reorganização urbana da região 

central, seguido de certa valorização da 

Zona Sul, induziu (e por vezes obrigou) 

um setor da população a ocupar a zona 

mais periférica. Com o aumento da 

ocupação da área vieram as práticas 

de lazer, como teatros e circos. uma 

peculiaridade de Santa Cruz, bairro mais 

sa
nt

a 
Cr

u
z afastado do centro, foi a organização  

de touradas. Por lá, as corridas de touros 

foram realizadas na praça do Curato,  

para onde se deslocara o matadouro  

da cidade, em 1881.

A estação férrea foi inaugurada em 

1878, contudo a região já possuía uma 

longa história. Foi um engenho de açúcar 

desde 1567, uma importante fazenda 

de jesuítas durante o período colonial, 

propriedade muito utilizada e valorizada 

pela família monárquica portuguesa 

e brasileira.

O bairro teve também um hipódromo, 

propriedade do Clube de Corridas de 

Santa Cruz, ativo na década de 1910. Até 

hoje o local onde se situava se chama 

rua do Prado. Pelos jornais, vemos que 

houve boa movimentação no espaço. Os 

proprietários dos animais eram, em sua 

maioria, ligados aos negócios da zona 

rural. Nos eventos também houve os 

usuais casos de tribofe, tão comuns em 

outros hipódromos da cidade.

Estação Santa Cruz da Estrada  
de Ferro D. Pedro I I, em 1881.   

ARquiVO iCONOGRáfiCO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL

PÁGINA AO LADO:

Clube de Corridas de Santa Cruz, 
em 1913.

ARquiVO dO JORNAL O iMPARCiAL/ 

BiBLiOTECA NACiONAL
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Estação Central do Brasil 
da Estrada de Ferro 
D. Pedro I I, na década  
de 1910.    
ARquiVO iCONOGRáfiCO/ 

BiBLiOTECA NACiONAL



A inda que guarde similaridades 

com a história de outros 

bairros da Zona Oeste, a 

história de Sepetiba tem suas 

peculiaridades. No passado, foi marcado 

pelo glamour, por ser lugar de veraneio  

da família real (no início do século xix) e 

de famílias da elite (durante o século xx). 

Não é equivocado afirmar que o local  

foi considerado um ponto turístico.
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Por ser de difícil acesso (só se  

chega lá por Santa Cruz ou pela Pedra 

de Guaratiba), durante décadas manteve 

o aspecto de vila de pescadores, ainda 

que tivesse certa vida social ativa, 

notadamente no verão. O bairro teve 

touradas, bailes, festas, um conhecido 

Carnaval, cinema e alguns clubes.

Entre esses, vale destacar o Iate  

Clube Sepetiba, inaugurado em 1947,  

na praia do Recôncavo, por iniciativa  

da juventude local. A intenção foi criar 

uma agremiação poliesportiva e que 

tinha os esportes náuticos como uma das 

vocações principais. O clube segue ativo.

Vale citar também o Sepetiba 

Futebol e Regatas, criado em 1940,  

que ocupou no decorrer do tempo  

vários sítios na rua da Floresta, onde 

permanece até hoje. Não chegou a 

disputar competições oficiais, mas, além 

de ceder bons jogadores para outras 

agremiações da região, agitou muito o 

bairro, não só com jogos, mas também 

com festejos e atividades musicais.

Meninos jogam bola à beira-mar 
em Pedra de Guaratiba.    
ROGERiO REiS / TYBA



N a mais ampla região da 

cidade, de ocupação mais 

recente, está localizada 

grande parte das instalações 

dos jogos Olímpicos e Paralímpicos 

de 2016, não somente dedicada às 

competições propriamente ditas, como 

também à hospedagem de atletas.

Espera-se que esse complexo  

de equipamentos esportivos, divididos 

entre a Barra da Tijuca (com muitas 

instalações no chamado Parque 

Olímpico), Jacarepaguá (Riocentro) 

e Deodoro (outro grande conjunto 

de instalações), de fato venha a se 

constituir num patrimônio para a cidade, 

servindo como centros de treinamento 

e locais para que a população possa 

praticar esportes.no
s 
di
as

 d
e 
ho

je

Concurso Completo de Hipismo no Centro de 
Hipismo dos jogos Rio 2016, em Deodoro.    

MARCELO CARNAVAL / AGêNCiA O GLOBO
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Quanto à ligação dessas modalidades 

com a vocação esportiva do local, deve-

-se destacar três modalidades, uma 

delas relativa a Barra da Tijuca, outras 

duas a Deodoro.

A Barra da Tijuca, seguindo-se a São 

Conrado, já acolhe os principais clubes 

de golfe da cidade. Considerou-se até 

mesmo a possibilidade de um deles 

sediar as provas dos jogos Olímpicos, 

o Itanhangá. Essas agremiações se 

encontram entre as mais restritas da 

cidade. A proposta do novo campo  

de golfe é de fazer justamente e oposto: 

ser aberto ao público e oferecer aulas 

acessíveis, constituindo-se num centro 

de aprendizagem.

O Parque Olímpico de Deodoro 

também acolherá duas modalidades que há 

muito tempo existem na região, o hipismo 

e o tiro. A primeira, na verdade, tem uma 

longa trajetória anterior na Zona Sul da 

cidade, onde foram criadas as agremiações 

pioneiras, ligadas a grupos de militares.

A existência de uma estrutura prévia 

atrelada a unidades militares do Exército 

é uma das razões que explica o fato de as 

provas de equitação serem programadas 

para Deodoro. Por isso também, o tiro 

teve grande desenvolvimento na região.

A Zona Oeste também terá sua Fan 

Fest, num dos bairros com histórico de 

intensa vida esportiva, Campo Grande, 

especificamente no Centro Esportivo 

Miécimo da Silva, que tanto dinamiza a 

prática de esportes na região.

Bola de golfe próxima à caçapa. 
PETER CAdE/ GETTY iMAGES

PÁGINAS SEGUINTES:

Vista do Itanhangá Golf Clube.
JOSE ROBERTO COuTO / TYBA

Obras do Parque Olímpico para 
os Jogos Olímpicos Rio 2016.
GENiLSON ARAúJO/ AGêNCiA O GLOBO
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O 
leitor atento perceberá que uma 

questão, em maior ou menor 

grau, com maior ou menor 

ênfase, perpassou este livro. 

Como áreas tão belas puderam passar  

por brutais processos de desgaste de  

seu tecido urbano e ambiental?

É possível afirmar que a história do 

esporte é uma história da cidade. Todos 

os movimentos pelos quais passou a urbe 

deixaram registros em suas iniciativas 

esportivas. Não se trata somente de  

um caminho de ida. O desenvolvimento  

de modalidades esportivas ajudou  

a conformar os diversos cenários em 

construção, bem como expressou  

as tensões inerentes a esse processo.

De tal forma, que é possível mesmo 

supor que, para escrever uma história 

do esporte adequada, é necessária 

uma profunda compreensão da história 

da cidade. Mais que isso: que não é 

possível haver uma história da cidade 

sem uma história do esporte, e que essa 

última pode mesmo contribuir para 

redimensionar a primeira.

As contribuições da compreensão 

da relação entre cidade e esporte, a meu 

ver, ultrapassam a questão acadêmica 

propriamente dita. Como lugar de 

memória, a trajetória do esporte, se 

reconhecida e valorizada, pode contribuir 

para essa união imprescindível entre 

cidade e cidadão.

A propósito, por isso terminei com 

Sepetiba, lugar onde se originou minha 

família. Demorei muito a escrever essa 

parte. Pode parecer um trecho pequeno 

no conjunto do livro, mas foram horas  

de lembranças, um trânsito intenso  

entre o presente e o passado.

Essa é mesmo uma das funções da 

memória, fechar um círculo de conexão 

que nos leva a valorizar o que fizemos 

e o que outros fizeram, permitindo 

perspectivar o que devemos fazer, não só 

para apontar um futuro mais promissor, 

mas também para honrar aqueles que 

nos antecederam e dedicaram tempo 

significativo no empreendimento de uma 

construção coletiva que se perpetuou  

no decorrer do tempo.

O que destacamos neste livro é a 

ponta do iceberg. Há muito trabalho  

a ser feito se quisermos reconhecer mais  

a fundo a memória e a história do esporte 

na cidade. Mas um passo foi dado aqui. 

Outros antes de mim também deram 

relevantes passos nesse sentido, e seus 

esforços me valeram para a construção 

desta obra, cuja originalidade principal 

talvez seja ter situado da forma mais 

ampla possível a malha esportiva  

na malha urbana.

Talvez não. Talvez o melhor tenha sido 

mesmo estimular o já citado exercício da 

memória. Espero que assim tenha sido  

com o leitor, como o foi para mim.

Ag
ra

de
ci
m
en

to
s

po
sf
ac

io
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que eu deveria fazer – e são 

tantos que mal caberiam 

em outro livro de tamanho 

próximo ao deste –, devo ao menos 

explicitar alguns poucos. A Renata Santos 

e Maria Beatriz, minha gratidão por toda 

a contribuição no processo editorial. 

A Fabio Peres, meu muito obrigado  

pela ajuda na pesquisa de conteúdo,  

pela leitura atenta da versão preliminar 

desta obra, ainda mais pela parceria  

e amizade de tantos anos.

A Inês Galvão, minha companheira, 

devo muito mais do que um agradecimento. 

A ela e a meus filhos, João e Bernardo, 
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tempo sempre roubado – já roubado tantas 

vezes e há tanto tempo. Obrigado por 

entenderem esta minha enorme vontade 

de curar uma incurável ignorância, o único 

fermento legítimo que me faz continuar 
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para estudar – o que, certamente, uma vez 

mais, vai acabar por subtrair algo de nosso 

tempo em comum.
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