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Para João. Ontem, hoje, sempre. 
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E se fosse pra ter medo dessa estrada 

Eu não estaria há tanto tempo nessa caminhada 

Artista independente leva no peito a responsa, tiozão 

E não vem dizer que não 

Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo 

O teu olhar é o desenho do desespero, e já era! 

Tua rainha tá ciscando, já era! 

Vai cair o rei 

 

Vamos às atividades do dia 

Lavar os copos, contar os corpos e sorrir 

A essa morna rebeldia 

 

“Lion Man”, Criolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Wj5BUyk-l24 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wj5BUyk-l24


Victor Melo                                                                                                         Abrahão Saliture 

 6 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 Com dois livros – este e “A Barra da Tijuca, os Clubes 

Recreativos e o Processo de Urbanização”, damos início à coleção 

“História do Esporte: Olhares e Experiências”. O objetivo dessa 

iniciativa está apresentado na página 2. Temos em conta, contudo, 

outros estímulos, notadamente impressões sobre o modo de 

funcionamento de algumas revistas científicas. 

 Periódicos são das mais importantes agências do campo científi-

co. Cumprem uma função fundamental. Merecem ser respeitados e 

valorizados, ainda mais em momentos tão obscuros, marcados pelo 

ataque à ciência. Isso não significa, todavia, que não possam ser criti-

cados. 

 Não é nosso intuito produzir um tratado sobre o tema. Antes de 

qualquer grande reflexão sobre o assunto, o que nos move é nossa 

experiência concreta de autores, pareceristas e editores. Alguns 

dissabores que temos enfrentado não nos parecem ocorrências 

individuais, mas manifestações de problemas generalizados que talvez 

mereçam maior atenção. 

 Podemos resumir nossas impressões, de forma pontual, em três 

itens: 

a) revistas cada vez mais burocráticas, com cada vez mais exigências 

formais, cada vez mais limites e menos espaço para a inovação; 
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b) pareceristas cada vez menos atentos a uma visão global do 

conhecimento, presos a minúcias, sem disposição de estabelecer 

debates a partir de seus pontos de vista (nem sempre suficientemente 

embasados); 

c) editores cada vez menos editores, cada vez mais organizadores, cada 

vez menos dispostos a efetivamente intervir no delineamento de um 

perfil que aponte para um periódico que realmente possa oxigenar o 

campo e não só cumprir determinados requisitos. 

 Obviamente, não se trata de culpar revistas, pareceristas e 

editores. O problema é complexo e requereria análises e respostas 

mais profundas. O centro da questão é a própria forma como a ciência 

em geral tem sido concebida no mundo, em especial no Brasil. 

 Como dito, nosso intuito não é estabelecer esse debate, mas 

procurar alternativas. Uma que encontramos para seguir investigando 

à busca de abordagens e temas inovadores, considerando inclusive 

outros formatos de difusão das pesquisas, bem como tendo em conta a 

falta de recursos, foi lançar uma coleção de e-books na qual 

poderíamos fazer circular mais livremente o conhecimento produzido. 

 No caso deste livro, meu interesse recaí sobre a vida de um 

atleta. Desde a investigação que deu origem a minha tese de 

doutorado, defendida em 1999, lançada em livro em 20011, sempre me 

pareceu fascinante a trajetória de Abrahão Saliture. Quem seria esse 

personagem que constantemente aparece em minhas pesquisas, 

eventualmente é citado em reportagens, mas não recebe, nos dias de 

                                                           
1 MELO, Victor Andrade de. Cidade Sportiva: primórdios do esporte no Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Faperj, 2001. 
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hoje, maior atenção, provavelmente por não ter conquistado medalhas 

nos Jogos Olímpicos?2.  

 Decidido que me debruçaria sobre a trajetória de Saliture, 

pensei em adotar a hipótese de trabalho que já há algum tempo venho 

investigando: os atletas dramatizaram novas performances públicas 

relacionadas ao conjunto de mudanças em curso na sociedade 

fluminense na transição dos séculos XIX e XX, ligadas ao processo de 

adesão ao ideário e imaginário da modernidade, à maior circulação de 

noções de civilização e progresso. 

 Como de costume, passei a buscar informações sobre Saliture em 

periódicos, livros, anais de eventos, teses e dissertações, sites. Nessa 

etapa, reforçou-se minha impressão inicial – no âmbito acadêmico, 

pouco foi escrito sobre o atleta que, no mínimo, deveria despertar 

maior curiosidade por sua longeva carreira esportiva – foi campeão no 

início do século XX, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de 

1920, bem como nos de 1932. 

 Parti então para o trabalho com as fontes, prospectando os 

periódicos disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, 

num largo período de tempo – dos anos 1870, a fim de buscar as 

origens familiares de Abrahão, até a década de 1960 – quando faleceu. 

Após esse esforço, a investigação ganhou novas conformações. O 

volume de informações encontradas se mostrou surpreendente. Foi se 

descortinando uma trajetória impressionante de atleta, uma família 

envolvida com o esporte, um personagem que expressou 

profundamente o espírito de um tempo. 
                                                           
2 Vale comparar, por exemplo, com a repercussão que segue tendo Guilherme 

Paraense, medalhista de ouro na competição de tiro dos Jogos Olímpicos de 1920. 

Para mais informações sobre esse personagem, ver: MELO, Victor Andrade de; 

ALMEIDA, Vitor. Muito além da medalha: Guilherme Paraense – entre o urbano e 

o suburbano. Fênix: Revista de História e Estudos Culturais, Uberlândia, 2021. no 

prelo. 
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 O desafio passou a ser organizar tamanho conjunto de dados, 

inclusive muitas imagens, outro indício de que Saliture teve certa 

importância em seu tempo. Meu intuito inicial era dividir a discussão 

em itens/temas ligados ao problema central (as novas performances 

públicas). Tendo em vista o que encontrei, todavia, adotei outra 

estratégia. Sem abandonar os debates conceituais, decidi dar maior 

centralidade para a trajetória do atleta.  

O personagem se impôs, e me deixei guiar por ele. O que era 

para ser um artigo, virou um pequeno livro que não esconde o desejo 

de ser também um exercício de preservação de memória e prestação de 

homenagem a Abrahão Saliture, esse fascinante sportsman cuja 

história nos transporta para um momento importante tanto do esporte 

quanto da cidade do Rio de Janeiro. 
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Começando pelo fim 

 

Abrahão Saliture é a própria vida esportiva da cidade, é a sua 

existência, e falar em esporte náutico e aquático obrigatoriamente 

a sua citação se impõe. É verdade que o esporte carioca é mais in-

grato e esquece fácil seus ídolos e suas expressões3. 

 

No ano de 1980, numa das colunas que ocupou nos mais diversos 

periódicos no decorrer de sua vida, ao comentar os feitos de Gastão 

Mariz Figueiredo, nadador que aos 70 anos de idade encantava o Rio 

de Janeiro, Nélson Rodrigues lembrou que o seu “respeito pelos heróis 

da natação”4 começou quando era criança. Naquele tempo, a seu ver, 

Abrahão Saliture era o grande destaque. Na sua representação, o su-

cesso do atleta devia-se ao fato de que todo dia praticava o esporte, de 

tal forma que “quando ele nadava, os peixes pensavam que era um 

peixe maior”. 

 Naquela transição dos anos 1970/1980, quase não mais se lem-

brava de Saliture. Quando morreu, em 1967, já andava pouco citado, a 

despeito de, naquela década, ter recebido alguns reconhecimentos 

públicos. Em 1962, quando tinha 79 anos, foi condecorado com uma 

comenda pelo estado de São Paulo, ocasião em que foi homenageado de 

diferentes formas.  

Numa matéria dedicada a tal condecoração5, informou-se que 

Saliture se encontrava ainda em bom estado de saúde, acompanhando 

                                                           
3 COMENDADOR Abrahão Saliture diz. Jornal dos Sports, 7 mai. 1962, p. 10. 
4 BOM dia. Jornal dos Sports, 2 mai. 1980, p. 14. 
5 COMENDADOR Abrahão Saliture diz. Jornal dos Sports, 7 mai. 1962, p. 10. 
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sempre que possível as competições de esportes aquáticos/náuticos6. O 

atleta lembrou parte de sua carreira vitoriosa que durou quase 40 

anos, na qual passou por quatro clubes (Boqueirão do Passeio, Natação 

e Regatas, São Cristóvão e Vasco da Gama) e muitos selecionados es-

taduais e nacionais. Mereceu menção especial e elogiosa um de seus 

rivais principais, Arnaldo Voigt, em certa ocasião apresentado como “o 

único nadador que conseguiu derrotar o campeão Abrahão Saliture”7. 

Nessa matéria foi publicada uma das últimas fotografias do atle-

ta. Um ano antes, num artigo sobre a história da natação brasileira, 

veiculou-se outra de suas imagens8. Nas duas, podemos ver represen-

tações diametrais de Saliture: a mais usual, como esportista vencedor, 

e outra menos comum, já idoso. No decorrer do livro, vamos discutir 

melhor esses olhares que cercaram a trajetória de Abrahão. 

 

 
 

Duas imagens de Abrahão Saliture. 

                                                           
6 Neste livro, consideramos “esportes náuticos” aqueles que fazem uso de 

embarcações: remo, iatismo, motonáutica, canoagem, entre outros. “Esportes 

aquáticos” são as outras modalidades praticadas em meio líquido, tais como 

natação, salto ornamental, polo aquático, etc. 
7 ROWING. O Imparcial, 20 out. 1919, p. 8. 
8 UM PEQUENO histórico da natação brasileira. Almanaque dos Desportos, ano 

IV, n. 18, 1º semestre de 1961, p. 124. 
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Depois da celebração de 1962, Saliture recebeu ainda uma 

citação pelos seus 80 anos9, outra por ter sido homenageado pelo São 

Cristóvão10 e teve sua morte sumariamente registrada11. Foram 

breves notas publicadas num periódico esportivo, bem distante do 

tempo em que mereceu muitas referências em praticamente todos os 

jornais e revistas do Rio de Janeiro e mesmo de outras cidades. 

Não surpreende a repercussão de seus feitos durante décadas. A 

vida de Saliture foi uma expressão de um tempo no qual os atletas 

passaram a se tornar importantes personagens públicos. 

 Desde que o campo esportivo começou a se estruturar no Rio de 

Janeiro, em meados do século XIX, depois de algumas décadas de 

realizações mais esporádicas12, um novo personagem passou a 

progressivamente ser registrado por sua performance pública: o 

sportsman (ou sportman).  

O termo era utilizado para designar aqueles que tinham 

envolvimento frequente com o esporte, nas mais diferentes funções: os 

praticantes, os árbitros, os dirigentes, os jornalistas, o público. Já 

havia, em pequeno número, algumas mulheres atuando na 

organização de eventos e mesmo como competidoras. A expressão 

sportwoman, todavia, somente se tornaria mais usual nos anos iniciais 

do século XX13. 

                                                           
9 SALITURE faz 80 anos hoje...Jornal dos Sports, 17 dez. 1963, p. 6. 
10 SALITURE e Air ganham festa do esporte. Jornal dos Sports, 13 fev. 1966, p. 7. 
11 MORREU Abrahão Saliture. Jornal dos Sports, 1-2 mai. 1967, p. 10. 
12 MELO, Victor Andrade. Antes do club: as primeiras experiências esportivas na 

capital do império (1825-1851). Projeto História, São Paulo, n. 49, p. 1 - 40, 2014; 

MELO, Victor Andrade. Entre a elite e o povo: o sport no Rio de Janeiro do século 

XIX (1851-1857). Tempo, Niterói, vol. 21, n. 37, p. 208-229, 2015; MELO, Victor 

Andrade. O sport em transição: Rio de Janeiro, 1851-1866. Movimento, Porto 

Alegre, v. 21, n. 2, p. 363-376, 2015. 
13 MELO, Victor Andrade. Esporte e lazer: conceitos. Rio de Janeiro: 

Apicuri/Faperj, 2010. 
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No quartel final do século XIX, as representações de esporte co-

meçaram a passar por mudanças. Articulada com as transformações 

da sociedade fluminense, relacionadas ao já citado processo de adesão 

ao ideário e imaginário de modernidade, a prática se tornou mais de-

notadamente concebida como estratégia de formação ligada a preocu-

pações com a saúde, higiene e defesa nacional.  

Pari passu a esse processo, nas iniciativas esportivas tornou-se 

notável a valorização de um novo modelo de corpo – mais exposto e 

com musculatura mais desenvolvida, bem como o forjar de um novo 

estilo de vida – menos formal, mais público, mais empreendedor, 

menos “bacharelesco”14. 

 Nesse cenário, houve a apreensão de um antigo termo – athleta, 

antes utilizado para definir aqueles que se envolviam em lutas em 

geral, para designar os sportsmen que eram praticantes costumeiros 

de modalidades15. Mais ainda, se desenvolveu uma ideia de que eram 

representantes de uma nova ética, exemplos para uma juventude que 

deveria estar atenta às suas responsabilidades no desenvolvimento e 

progresso do país16.  

O remo e a natação passaram a ser os esportes mais notáveis da 

ocasião, substituindo o turfe e antecedendo o futebol em popularidade, 

com a diferença de que nesses dois últimos a representação de atleta 

não era tão explícita.  

 

                                                           
14 MELO, Victor Andrade de. O corpo esportivo nas searas tupiniquins – um 

panorama histórico. In: PRIORE, Mary (org.). História do corpo no Brasil. São 

Paulo: Editora da Unesp, 2011. p. 123-145. 
15 MELO, Victor Andrade. Esporte e lazer: conceitos. Rio de Janeiro: 

Apicuri/Faperj, 2010. 
16 MELO, Victor Andrade de. O corpo esportivo nas searas tupiniquins – um 

panorama histórico. In: PRIORE, Mary (org.). História do corpo no Brasil. São 

Paulo: Editora da Unesp, 2011. p. 123-145. 
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Abrahão Saliture não foi o primeiro a ser 

encarado a partir desses novos sentidos e signifi-

cados atribuídos ao esporte. Antes dele, e junto 

com ele, Carlos Sardinha, Orlando Amendola, 

Arnaldo Voigt, entre outros, deixaram importan-

tes registros, foram considerados heróis de seu 

tempo. Alguns tiveram também longeva carreira. 

Nenhum, contudo, chegou a ter o mesmo grau de 

repercussão pública logrado por nosso persona-

gem central. 

A trajetória de Abrahão Saliture tem algo a 

nos dizer não só sobre esses notáveis atletas, 

como também sobre as transformações do campo 

esportivo, bem como sobre o espírito de um tem-

po marcado por tantas mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaldo Voigt. 

Perceba-se na 

imagem o destaque 

para a compleição 

física e o olhar ativo 

do remador a 

encarar a câmera. 

O Malho, 8 nov. 

1919, p. 28. 
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Saliture: família 

 

 Ao consultar os jornais do século XIX, identifiquei que o italiano 

Antônio Salituro chegou ao Brasil em 187217. Cinco anos depois, en-

contrei uma breve notícia sobre Vicente Salituro18. Nessa década, não 

há referência a qualquer Saliture ou Salituri. 

 Nos anos 1880, há mais indicações sobre a trajetória de alguns 

Salituros. Domingos, italiano, católico, solteiro, caixeiro, morador da 

Corte, foi naturalizado em 188719. Parecia já ter alguma inserção na 

cidade, inclusive algum grau de relação com as sociedades carnavales-

cas. Outros membros da família também aparecem nos jornais: Natal, 

Giacomini, Magdalena. 

 Na década seguinte, esse ramo da família apareceu mais amiúde 

nos periódicos já que Domingos Salituro se tornou um dos mais 

conhecidos policiais do Rio de Janeiro. Há evidências de mais dois 

membros envolvidos com a mesma função, Francisco e José. Viviam na 

Freguesia do Sacramento20, onde se concentravam muitos italianos. 

Era uma região marcada pela presença de população de baixa renda e 

problemas de segurança pública21.  

                                                           
17 PASSAGEIROS entrados. A República, 12 fev. 1872, p. 2. 
18 Jornal da Tarde, 8 out. 1877, p. 3. 
19 BRASIL. Ministério do Império. Relatório da Repartição dos Negócios do Império. 

Quadro das naturalizações concedidas pelo Governo. 1887, p. 2. 
20 ELEITORES. Diário de Notícias, 19 jun. 1890, p. 3. 
21 Para mais informações, ver: CARMO, Maria Izabel Mazini do. Nelle vie della 
città - Os italianos no Rio de Janeiro (1870-1920). Dissertação (Mestrado em 

História). Niterói: UFF, 2012. 
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Já sobre o citado Vicente Salituro há duas informações impor-

tantes: um registro de que, em 1888, solicitou autorização para abrir 

um estabelecimento de banhos públicos22; o fato de ter sido citado pelo 

nome Saliture como sócio da S. L. Torreão do Passeio23. Nos jornais, há 

grande alternância no uso de Salituro e Saliture (por vezes também 

Salituri). O que foi possível verificar é que eram duas famílias, a de 

Domingos e a de Vicente. 

Abrahão Saliture era filho de Vicente, que se tornou proprietário 

de uma casa de banhos na Rua Luís de Vasconcelos24, situada ao lado 

do Passeio Público, local onde depois foi construído o Palácio Monroe. 

Naquele fim de século, esses estabelecimentos não eram mais, como a 

princípio, destinados aos banhos cotidianos, oferta compreensível num 

momento em que ainda era deficiente a distribuição de água. Já eram 

espaços nos quais, por um valor, se podia trocar de roupa para o uso do 

mar, bem como contar com alguma infraestrutura de conforto e segu-

rança25. 

Uma das primeiras empresas do ramo, a “Banhos Populares 

Fluminenses”, assim anunciou seus serviços: “barracas asseadas e 

confortáveis, pontes para banhos de choque e banheiros-nadadores 

para acompanharem as senhoras ao mar e socorrerem a qualquer si-

nistro”26. Algumas fontes sugerem que a pioneira foi a de Madame 

                                                           
22 JUNTA Comercial. O Paiz, 24 jan. 1888, p. 3. 
23 Jornal do Comércio, 17 out. 1883, p. 6. 
24 BOTE. Jornal do Brasil, 17 out. 1899, p. 4. 
25 Para mais informações, ver: Enfrentando os desafios do mar: a natação no Rio de 

Janeiro do Século XIX. Revista de História, São Paulo, n.172, p. 299 - 334, 2015; 

BARICKMAN, B. J. O banho de mar no Rio de Janeiro no século XIX e no começo 
do Século XX. Arizona: 2010. mimeo. 
26 Diário do Rio de Janeiro, 16 nov. 1873, p. 4. 



Victor Melo                                                                                                         Abrahão Saliture 

 18 

Dordeau, criada em 187027. Bert Barickman informa que o proprietá-

rio, na verdade, foi o francês François Alphonse Cot d’Ordan28.  

 

 
 

Casa de banhos na Rua de Santa Luzia. Na parte de trás, se encontra o mar (pode-

se ver na imagem a ponta do Pão de Açúcar). 

Augusto Malta/1907. 

Acervo George Ermakoff. 

 

Vicente foi um dos muitos italianos que chegaram ao Rio de 

Janeiro nas décadas finais do século XIX e buscavam inserção 

econômica e social, se integrando ao cotidiano da cidade que passava 

por mudanças, identificando oportunidades de negócios nesse cenário. 

Deve-se considerar a característica da colônia de italianos no Rio 

de Janeiro estabelecida. Ao contrário daqueles que se dirigiram para 

São Paulo e Rio Grande do Sul, os que aportaram na capital do país 

eram majoritariamente oriundos do sul da península, vieram direta-

                                                           
27 OS BANHOS do Boqueirão. Gazeta de Notícias, 16 set. 1904, p. 2. 
28 BARICKMAN, B. J. O banho de mar no Rio de Janeiro no século XIX e no começo 
do Século XX. Arizona: 2010. mimeo. 
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mente trabalhar nas cidades sem passar pelos campos e atuaram em 

serviços tipicamente urbanos29. 

Há de se considerar que na Itália os esportes náuticos/aquáticos 

já estavam melhor estruturados no século XIX. Não é improvável que 

os italianos que chegaram ao Rio de Janeiro tivessem algum conheci-

mento da modalidade. Encontrei evidências de Vicente Saliture ter 

participado de uma regata festiva realizada em Jurujuba (Niterói), 

evento que pelos jornais foi denominado de “Os Italianos de Santa 

Luzia”30.   

Dessa festa, partici-

pou o capitão Bernardo 

Eugenio de Oliveira Pinto, 

presidente do Boqueirão do 

Passeio, primeiro clube de 

Abrahão e do qual Vicente 

era sócio, remador e propri-

etário de embarcações de 

competições. O nome da 

agremiação fazia alusão à 

antiga denominação da Rua 

Luís de Vasconcelos (home-

nagem ao vice-rei), logradou-

ro no qual foi fundada e se 

encontrava sua sede. 

 

                                                           
29 BERTONHA, João Fábio. Italianos na cidade do Rio de Janeiro: uma comunidade 

(re)descoberta. Revista do Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, n. 8, p. 415-428, 2014. 
30 FESTA no mar. Jornal do Brasil, 20 jun. 1989, p. 2. 

Boqueirão do Passeio. Henrique Fleiuss, 

1874. 

A imagem representa a heterogeneidade 

que marcava os banhos de mar na região. 

Disponível em: 

http://patrimonioesportivo.org/item/praia-

boqueirao-do-passeio/ 
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Nos anos finais do século XIX, aquela área se tornou uma das 

principais da cidade no tocante aos banhos de mar31. Como sugeriu 

João do Rio, o Boqueirão do Passeio, por sua localização na região cen-

tral, podia servir “ao empregado público como ao comerciante, ao pobre 

como ao rico, era o ponto onde se via o aspecto caleidoscópico de nossa 

sociedade”32. No seu olhar, em certas ocasiões chegou a acolher entre 

cinco e seis mil banhistas. 

Havia naquela faixa de litoral muitas casas de banhos. Em 1904, 

eram seis, entre as quais a de Vicente Saliture, a denominada “Sol”33. 

Provavelmente era modesta, como se pode inferir por uma crônica 

sobre os estabelecimentos balneários da região. Tinha, todavia, 66 

quartos. Não era a maior nem a menor34. 

Luiz Edmundo também registrou a existência das casas “do 

Pinto, a do Salvador, a do Provenzano, a da família Saliture e a do 

Francês”35, todas contando “com valentes nadadores, funcionários 

solícitos desses estabelecimentos balneários, entre eles o Frederico 

Crioulo, Pedro Iório, José Provenzano, Ethere Astuto, Amendola e 

Vicente Saliture, risonhos e amáveis tritões, cobertos de músculos, 

                                                           
31 CLUB de Regatas Boqueirão do Passeio. Jornal do Brasil, 22 abr. 1897, p. 2. 
32 OS BANHOS do Boqueirão. Gazeta de Notícias, 16 set. 1904, p. 2. 
33 BANHOS de mar. O Paiz, 31 jan. 1896, p. 2. Barickman informa que eram, de 

fato, sete casas de banhos, sendo três de famílias de italianos: Saliture, Provenzano 

e Amendola (BARICKMAN, B. J. O banho de mar no Rio de Janeiro no século XIX e 
no começo do Século XX. Arizona: 2010. mimeo). 
34 Esses serviços se tornaram uma preocupação pública naquele momento. Nesse 

mesmo ano, o Decreto n. 355, de 17 de novembro, tentou regular os 

estabelecimentos balneários (Coleção das Leis Municipais, 1896, p. 257). Para um 

debate sobre a concessão de licenças para casas de banhos, ver: CAMPOS, 

Fernando. Das casas de banho ao Copacabana Palace: projetos do acervo do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Revista do Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 4, p.169-175, 2010. 
35 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Edições do Senado 

Federal, 2003. p. 509. 
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tostados pelo sol, sempre atentos à clientela”36. Alguns desses 

sobrenomes foram destaques nas provas de natação, remo e polo 

aquático. 

Além do Clube de 

Regatas Boqueirão do 

Passeio, fundado em 

189737, bem próximo 

havia o Clube de Nata-

ção (depois Natação e 

Regatas e Natação e 

Regatas Santa Luzia), 

fundado em 189638, am-

bos ainda em atividade.  

Muitos de seus as-

sociados tinham relação 

com as casas de banhos, 

eram frequentadores ou 

membros de famílias 

proprietárias. Vicente Saliture, a propósito, tinha fama de bom nada-

dor e em diversas ocasiões foi citado nos jornais por ter participado de 

salvamentos de afogados39. 

                                                           
36 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Edições do Senado 

Federal, 2003. p. 510. 
37 CLUB de Regatas Boqueirão do Passeio. Jornal do Brasil, 22 abr. 1897, p. 2. 
38 MELO, Victor Andrade. Enfrentando os desafios do mar: a natação no Rio de 

Janeiro do Século XIX. Revista de História, São Paulo, n.172, p. 299 - 334, 2015. 
39 Ver, por exemplo: IMPRUDÊNCIA – no Boqueirão. Correio da Manhã, 16 abr. 

1904, p. 2; AGRADECIMENTO. Correio da Manhã, 19 abr. 1904, p. 4; Jornal do 

Brasil, 9 jun. 1904, p. 2. 

Sede do Clube de Natação e Regatas localizada 

no lado oposto à sede do Boqueirão do Passeio, 

tendo em conta o Passeio Público que se 

encontrava entre ambas. 

Diário Carioca, 15 dez. 1946, p. 20. 
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Havia uma per-

feita articulação entre 

interesses e necessida-

des. O incremento do 

hábito dos banhos de 

mar indicou a natação 

como uma habilidade 

importante, algo que já 

ocorria tendo em vista 

a difusão da prática do 

remo. Com o aumento 

da frequência nas praias, cresceu 

também a afeição pelos esportes 

aquáticos/náuticos. O público ra-

pidamente aderiu àquela nova 

efervescência40. 

Já no final da década de 1940, um cronista lembrou a 

importância daquela região para o desenvolvimento dos esportes 

aquáticos/náuticos. Segundo seu olhar, “a Praia do Boqueirão do 

Passeio foi escola de ases de natação e remo”41. Rememorou que o 

italiano Marino Gamaro tinha, naquela área, num logradouro que 

ficou conhecido como Rua do Remo, um bar que se tornou famoso pela 

algazarra de atletas e banhistas42.  

                                                           
40 MELO, Victor Andrade. Botafogo, Caju, Paquetá: a Baía de Guanabara em festa 

– o remo e a produção do espaço (1866-1895). Recorde, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 

1-63, jan./jun. 2021. 
41 Carioca, 22 jun. 1950, p. 13. 
42 Na verdade, segundo informado no Almanak Laemmert de 1908, era um 

armazém que também funcionava como bar. 

Remadores do Clube de Regatas 

Boqueirão do Passeio. 

Disponível em: 

http://patrimonioesportivo.org/item/cl

ube-de-regatas-boqueirao-do-passeio/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta da cidade do Rio de Janeiro e subúrbios/ Ulrik Greiner/ [190-?]. 

Em vermelho, o Passeio Público. Em azul, a sede do Clube de Natação e Regatas. Em lilás, sede do Clube Boqueirão do Passeio. Em 

laranja, lugar onde se encontravam as casas de banhos e espaço de muitas atividades esportivas. Perceba-se que o Boqueirão do 

Passeio era uma pequena faixa entre a Praia da Lapa e a Praia de Santa Luzia. 



Outra informação interessante é que na areia havia barracas, 

todas de propriedade de italianos, disponíveis para serem alugadas 

para os frequentadores, que podiam também não pagar nada para 

desfrutar a praia. Uma parte da colônia parece mesmo ter se estabele-

cido nessa área da Freguesia de São José, se envolvendo com os novos 

negócios gestados pela difusão do hábito do uso do mar com fins recre-

ativos. 

 

 
 

Percentagem de italianos no Rio de Janeiro, segundo a divisão territorial (1890) 

Disponível em: MIYASAKA, Cristiane Regina. Os trabalhadores e a cidade: a 

experiência dos suburbanos cariocas (1890-1920). Tese (Doutorado em História). 

Campinas: Unicamp, 2016. 

 

A citada Rua do Remo se localizava nas proximidades da Rua de 

Santa Luzia, a ligando ao mar. Nos jornais, conseguimos uma referên-

cia a ela em 1916, por ocasião do desabamento de um antigo prédio43. 

Em 1917, chegou a receber beneficiamentos da prefeitura, na gestão 

                                                           
43 OS CASOS inexplicáveis. Gazeta de Notícias, 30 jan. 1916, p. 7. 
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de Amaro Cavalcante, por solicitação dos clubes de regatas no logra-

douro estabelecidos44.  

A essa altura, ali se encontravam as sedes do Boqueirão do Pas-

seio, Natação de Regatas, Internacional e Vasco da Gama. Nos dias de 

hoje, foi integrada à Avenida Calógeras com as obras que desbastaram 

o Morro do Castelo. Desapareceu no conjunto das reformas urbanas 

que, na década de 1920, modificaram profundamente aquela faixa de 

litoral a tornando menos acessível aos banhos de mar, algo que tam-

bém interferiu no funcionamento das agremiações náuticas45. 

 

 
 

Inauguração das obras realizadas na Rua do Remo. 

Gazeta de Notícias, 9 abr. 1917, p. 5. 

 

Em 1952, outra prova de o quanto aquele espaço ficou na memó-

ria de alguns, um cronista que assinou como “Velho Rower”, numa 

                                                           
44 A INAUGURAÇÃO da Rua do Remo. Gazeta de Notícias, 9 abr. 1917, p. 5. 
45 Uma bela crônica sobre essa ocorrência pode ser vista em: OS BANHOS de mar 

no Calabouço. A Noite, 23 nov. 1925, p. 7. 
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coluna intitulada “Garage de Saudosismo”, de forma muito poética, 

citando a importante presença da família Saliture, descreveu: 

 

Ali mesmo pelo recanto do já ido Boqueirão do Passeio, que o 

progresso e o desenvolvimento da metrópole fizeram desapa-

recer, como pelas suas cercanias, outros barcos e, dos mais 

variados tipos, sulcaram as águas, tendo agarrado os seus 

remos, em aprendizado, não poucos dos que, em sua adoles-

cência, procuravam no mar seu desenvolvimento físico atra-

vés das lutas cavalheirescas do fidalgo esporte46. 

 

 

A infância de 

Abrahão Saliture foi vivi-

da na efervescência do 

Boqueirão do Passeio. 

Considerando a notícia de 

comemoração dos seus 80 

anos, publicada em 17 de 

dezembro de 1963, perce-

bemos que nosso persona-

gem nasceu em 188347. 

Assim sendo, tinha 16 

anos quando tomou parte 

nas suas primeiras provas 

nos jornais registradas, 

páreos de remo e natação 

promovidos em 1900. 

 

                                                           
46 GARAGE do saudosismo. Jornal dos Sports, 13 jul. 1952, p. 11. 
47 Algumas fontes apontam, a meu ver de forma equivocada, que Abrahão nasceu 

em 1884 ou 1885. 

Igreja e Praia de Santa Luzia. 

Juan Gutierrez, 1894. 

Acervo do Museu Histórico Nacional. 

No canto esquerdo inferior, se vê a Igreja de 

Santa Luzia. Em direção à direita, se pode ver 

as Praias de Santa Luzia, Boqueirão do 

Passeio, Lapa e Glória, locais onde houve 

sedes de clubes de remo e casas de banho, 

onde competições e treinos eram realizados. 
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Provavelmente, antes já vivia o ambiente esportivo e teve a 

possibilidade de participar de competições. Algumas fontes indicam 

que com 10 anos começara a se envolver com a prática48. Outras 

sugerem que, em 1897, com 14 anos, disputou provas de 500 metros de 

natação49. 

Há evidências de que tinha um defeito no braço esquerdo, nas 

águas superado por sua habilidade técnica50. Vale lembrar que o estilo 

preferido de Saliture era o over arm side stroke, no qual se nada sobre 

um lado do corpo e com braçada aérea de somente um dos braços, 

movimento impulsionado pelas pernadas em sentido horizontal. Esse 

estilo foi depois largamente superado pelo crawl que, no cenário 

internacional, começou a ser mais utilizado na segunda metade dos 

anos 1910, mas no Brasil somente chegou no início da década 

seguinte. 

 Abrahão, a propósito, não foi o único da 

família a se envolver com os esportes náuti-

cos/aquáticos. João Saliture, seu irmão, também 

foi um atleta de destaque, seu adversário e par-

ceiro em muitas competições51. A princípio, 

mesmo sendo associado ao Boqueirão, competia 

pelo Vasco da Gama, cuja sede se encontrava na 

esquina de Rua Luís de Vasconcelos e Travessa 

Maia. 

 

 

                                                           
48 ABRAHÃO Saliture. A Notícia, 17/18 dez. 1906, p. 3. 
49 ABRAHÃO Saliture. A Notícia, 17/18 dez. 1906, p. 3. 
50 ABRAHÃO Saliture. Correio da Manhã, 26 mai. 1957, p. 1 (2º caderno). 
51 Vicente Saliture era casado com Raphaela Calomina Saliture e teve mais uma 

filha, Philomena Saliture, que não parece ter tido relação direta com os esportes 

náuticos (A NOITE, 29 mai. 1925, p. 6). 

João Saliture. 

Vida Sportiva, 8 fev. 

1919, p. 12. 
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Sede do Vasco da Gama, localizada na fronteira das Praias do Boqueirão do Passeio 

e Santa Luzia52. 

Disponível em: https://www.netvasco.com.br/ 

 

Os Salitures moravam nas redondezas de sua casa de banhos. A 

crer nos cronistas, sem serem ricos, possuíam bom padrão de vida, 

dado o sucesso do empreendimento. Segundo João do Rio, “homens 

como Claudio, Caetano Pepe, Pedro e Vicente Saliture, que ali vivem 

desde rapazes, constituíram família, ali viram crescer forte e formosa 

a prole copiosa, e, como não lhes bastasse isso, o lucro de cada estabe-

lecimento era a fortuna”53. 

Essa crônica trata das mudanças que houve na área com as 

obras da Reforma Pereira Passos, especificamente no tocante à cons-

trução das Avenidas Central e Beira-Mar. O decorrente processo de 

gentrificação da região central e Zona Sul, de um lado, incentivou o 

desenvolvimento do remo, modalidade considerada como simbólica dos 

novos sentidos de cidade que estavam a ser forjados. De outro lado, 

interferiu na dinâmica dos banhos de mar e de funcionamento dos 

                                                           
52 Mais imagens da sede do Vasco podem ser vistas em: 

http://torcidasdovasco.blogspot.com/2014/05/vasco-1899-assembleia-geral-e-sede-

na.html 
53 OS BANHOS do Boqueirão. Gazeta de Notícias, 16 set. 1904, p. 2. 

https://www.netvasco.com.br/
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clubes esportivos, que tiveram que deixar o Boqueirão do Passeio (caso 

dos quatro instalados na citada Rua do Remo)54. 

Essas mudanças atingiram em cheio a família Saliture. As 

praias da Lapa e do Boqueirão do Passeio viraram um grande cais, 

sendo restritas as possibilidades de uso da praia e impedido o funcio-

namento das casas de banhos. Segundo João do Rio, “esta gente perde 

subitamente o recanto 

amado e o lucro que 

lhe adivinha do mar; 

homens em plena 

maturidade e cuja 

profissão, cujo ofício, 

era a agitação dos 

estabelecimentos 

balneários, ficam sem 

saber como viver, 

patrões e banhistas, 

famílias inteiras...”55. 

  

 

Vicente Saliture não se afastou do negócio. No final de 1905, 

pelos jornais, avisou que transferira seu estabelecimento para a 

Quinta do Caju, “praia com banhos superiores, célebre por ter sido aí 

                                                           
54 Sobre a relação de Pereira Passos com o remo, ver: MELO, Victor Andrade. 

Cidade sportiva: primórdios do esporte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará/Faperj, 2001. 
55 OS BANHOS do Boqueirão. Gazeta de Notícias, 16 set. 1904, p. 2. O cronista 

abordou não só o impacto que as reformas urbanas tiveram nos proprietários das 

casas de banho, como também em uma parte da população que viu subtraída sua 

praia preferida. 

Avenida Beira-Mar, Augusto Malta, 1906. 

Aparência das antigas Praias da Lapa e do Boquei-

rão do Passeio depois das reformas urbanas, já sem 

a faixa de areia e as casas de banhos. 

Acervo Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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que S.M.D. Pedro II costumava tomar banhos de mar”56. De forma 

otimista, anunciou que esperava “continuar a merecer a confiança de 

minha numerosa freguesia, não poupando esforços para bem servi-la”.  

Não foi fácil a transferência já que as Praias do Caju e de São 

Cristóvão também passavam por mudanças em função das obras rela-

tivas à construção do Porto e da Avenida Francisco Bicalho. Os jornais 

informaram que algumas solicitações de licença encaminhadas por 

Vicente foram mesmo negadas por órgãos governamentais57.  

Além disso, no novo endereço, os tempos poderiam não ser tão 

gloriosos quanto os do Boqueirão do Passeio58. Dificilmente uma parte 

daqueles que frequentavam seu antigo estabelecimento se deslocaria 

para as praias de Caju/São Cristóvão, especialmente os que moravam 

mais próximo da Zona Sul, num momento em que a faixa de litoral do 

Flamengo foi adquirindo o protagonismo na cidade.  

Com as sucessivas reformas urbanas, especialmente os aterros 

promovidos no Saco de São Diogo e bem posteriormente a construção 

da Avenida Brasil, mudaria muito a conformação das praias do 

Caju/São Cristóvão que, ainda assim, pelo menos durante algum 

tempo, mantiveram e até ampliaram sua movimentação em função da 

melhoria do sistema de transportes e das condições de acesso. 

Efetivamente, mudaram as características do bairro em função 

da configuração de novas vocações econômicas, tanto com a instalação 

de indústrias quanto com o desenvolvimento da pesca em larga escala, 

sem falar na proximidade que passou a ter com o novo Porto.  

                                                           
56 Correio da Manhã, 7 nov. 1905, p. 6. 
57 Jornal do Brasil, 4 jul. 1907, p. 3. 
58 Ver, por exemplo: Jornal do Brasil, 2 out. 1912. 



 
 

 

 

 

 

 

Nos três mapas – o primeiro de 187? (E. de Maschek, Mapa do Município Neutro), o segundo de 1900? (Ulrik Greiner, Planta da 

cidade do Rio de Janeiro e subúrbios), o terceiro de 1910 (Francisco Jaguaribe Gomes de Matos, Planta da cidade do Rio de Janeiro), 

podem-se ver as grandes mudanças que houve no litoral de São Cristóvão e Caju (a seta vermelha indica a Ponta do Caju). 



Futuramente, isso interferiria nas condições de uso do litoral. 

Até lá, contudo, uma agremiação dinamizou muito a vida esportiva e 

social da região, o Grupo de Regatas Cajuense, criado em 1898, em 

1902 transformado em Clube de Regatas São Cristóvão59. 

Essa agremiação foi responsável por melhor conformar, divulgar 

e manter a compreensão de que aquela era uma praia marcada pela 

ideia de diversão. Segundo um cronista, os treinos e regatas eram uma 

demonstração da boa qualidade da água daquela faixa de litoral, o que 

atraiu maior número de frequentadores60.  

 

 
 

Clube de Regatas São Cristóvão. Regatas na Praia do Caju. 

Careta, 24 mai. 1913, p. 22. 

 

                                                           
59 Para um debate sobre o remo nessa região, ver: MELO, Victor Andrade. 

Botafogo, Caju, Paquetá: a Baía de Guanabara em festa – o remo e a produção do 

espaço (1866-1895). Recorde, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 1-63, jan./jun. 2021. 
60 OS BANHOS no Caju. Correio da Manhã, 14 nov. 1919, p. 7. 
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O clube implementou no bairro um novo ritmo cotidiano, não 

somente com suas atividades de natureza esportiva, como também 

com as de cariz social. Por exemplo, seus eventos carnavalescos deixa-

ram muitos registros na memória citadina. Os Salitures participaram 

ativamente de muitas dessas iniciativas.  

Abrahão foi um dos sócios e dinamizadores do Pingas Carnava-

lescos61, bloco de carnaval do Engenho de Dentro, fundado em 1881. 

Interessante observar sua relação com essa agremiação do subúrbio 

que tinha certas características de engajamento político e formação 

interclassista62, uma marca do perfil societário de estrato médio do 

atleta63. Em São Cristóvão, Saliture seguiu se envolvendo com as fes-

tas momescas. 

 Em 1916, passou a se envolver com a organização dos banhos à 

fantasia promovidos na Ponta do Caju por atletas do São Cristóvão 

reunidos no Bloco Pé no Fundo64. Abrahão assumiu a vice-presidência 

(seu primo Jorio era o presidente e seu irmão João era o tesoureiro)65. 

Existem alguns indícios de que Vicente Saliture foi um dos principais 

estimuladores e apoiadores desses eventos, realizados naquela praia 

antes mesmo do que em outras da cidade66. 

 

                                                           
61 CLUB dos Fenianos. Gazeta de Notícias, 24 abr. 1905, p. 2. 
62 Para mais informações sobre a agremiação, ver: PESTANA, Marco Marques. Da 

Zona Sul ao Subúrbio: o mapa da festa. Por uma reconstrução holística do cotidiano 

dos trabalhadores cariocas, 1900-1920. Revista Mundos do Trabalho, Campinas, v. 

2, n. 4, p. 235-263, ago.-dez. 2010; e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. A 

dança da política: trabalhadores, associativismo recreativo e eleições no Rio de 

Janeiro da Primeira República. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 37, n. 

74, p. 63-88, 2017. 
63 Em 1916, foi também tesoureiro do bloco Todos na Rua, que se organizava na 

Rua Doutor Carmo Netto, localizada na região central, na antiga Freguesia de 

Santana (BLOCO Todos na Rua. Jornal do Brasil, 4 mar. 1916, p. 9). 
64 Depois renomeado para Turma Pé no Fundo. 
65 MOMO bate-nos à porta. O Imparcial, 2 fev. 1917, p. 6. 
66 VOCÊ me conhece. Correio da Manhã, 20 fev. 1955, p. 1. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baile à fantasia do Clube de Regatas São Cristóvão. 

“Momo tem adeptos em todas as classes sociais. Eis aqui um grupo de sócios do Clube de Regatas de São Cristóvão que teve a 

original lembrança de promover um banho à fantasia, obtendo um franco sucesso na Praia do Caju”. 

Fon-Fon, 17 fev. 1917, p. 35. 



Os banhos à fantasia eram festejos jocosos que animavam o 

bairro. Numa das ocasiões, por exemplo, Abrahão se vestiu de polaca, 

enquanto seu irmão João de lesma e seu primo Jorio de baiacu67. Pelo 

que foi possível perceber, o Pé no Fundo manteve-se ativo até 1922, 

alimentando uma saudável rivalidade com grupos carnavalescos de 

outras agremiações náuticas, como os do Clube de Regatas Icaraí, do 

Boqueirão do Passeio e do Flamengo68.  

Os eventos ajudavam a divulgar o bairro, atraindo esportistas e 

gente de outras regiões. São Cristóvão crescera, deixara para trás o ar 

aristocrático e se tornara um polo importante da cidade que se 

espraiava, bem como um dos centros das festas carnavalescas do Rio 

de Janeiro.  

 

 
 

Banho à fantasia do Clube de Regatas São Cristóvão. 

O Malho, 9 fev. 1918, p. 18. 

 

Vale destacar que havia muitos outros grupos carnavalescos no 

bairro, alguns, inclusive, ligados ao Clube de Regatas São Cristóvão, 

                                                           
67 CARNAVAL. Lanterna, 10 fev. 1917, p. 4. 
68 O FENOMENAL baile à fantasia do C. R. S. Cristóvão. A Noite, 2 fev. 1922, p. 6. 
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como o Bloco Ze Pê. Atletas da agremiação, entre os quais Abrahão, 

estiveram também envolvidos com o Bloco da Phanfona, que promovia 

banhos de mar à fantasia, desfiles pelas ruas e feijoada69. 

Abrahão tinha gosto por algumas atividades artísticas. Algumas 

de suas performances ficaram nos jornais registradas. Em 1906, por 

exemplo, num evento do Cassino Comercial, uma agremiação dedicada 

centralmente ao teatro70, na parte de apresentações de amadores, 

Saliture se exibiu cantando uma aria da ópera Tosca, de Puccini71.  

Uma observação importante: a obra estreara há menos de seis 

anos em Roma e teve grande impacto por lançar um olhar crítico àque-

la sociedade italiana e europeia da transição de séculos. Não é a pri-

meira nem última referência que encontrei de Saliture envolvido com 

tal perspectiva de mundo. Não é possível afirmar que teve qualquer 

envolvimento político, apenas sugiro que são indícios de que talvez 

adotara posicionamentos progressistas no decorrer de sua vida. 

 Sua performance musical chegou a merecer uma menção na 

coluna de José Lopes de Freitas, um cronista esportivo muito conheci-

do e respeitado que assinava sob o pseudônimo de José da Praia. O 

que ocorre é que Saliture usualmente cantava a ária nos treinos e nas 

suas vitórias, o que se tornou um registro exótico. Exaltando sua im-

portância, o cronista lhe fez uma conclamação: “Cante, Abrahão. Não 

seja mau, querido campeão, grande rower e invencível tritão guanaba-

                                                           
69 BLOCO do Phanfona. O Imparcial, 4 fev. 1925, p. 10. Curiosamente, Saliture foi 

um dos personagens representados alegoricamente em outro bloco formado por 

funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil, o Minhocala (BLOCO 

Minhocala. A Manhã, 31 jan. 1928, p. 5). 
70 FRANCA, Luciana Penna. Teatro amador: a cena carioca muito além dos 

arrabaldes. Dissertação (Mestrado em História). Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, 2011. 
71 CASSINO Comercial. Jornal do Brasil, 19 jan. 1906, p. 3. 
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rino. Cante sempre. (...). O essencial é que você cante, descante e en-

cante, como uma sereia fascinante (...)”72. 

Em 1922, Abrahão se apresentou ainda no Teatro Trianon, can-

tando trechos de óperas num festival promovido pelo antigo e vitorioso 

atleta Arthur Amendola, 

duas sessões dedicadas ao 

Clube de Regatas Boqueirão 

do Passeio e à Federação 

Brasileira das Sociedades 

de Remo. 

O fato é que, depois de 

um difícil período inicial, a 

mudança para São Cristó-

vão beneficiou a família 

Saliture. Em 1919, Vicente 

chegou a ampliar sua casa de banhos 

para dar conta do aumento do número 

de interessados.  

Moradores do bairro, após alguns anos ainda se mantendo no 

Natação e Regatas, em 1915, os irmãos Salitures passaram a competir 

pelo São Cristóvão. A propósito, vale citar que Abrahão, em 1909, ca-

sou com uma moça da localidade: Leonor da Cruz Sobral73. Viveram 

por décadas em diversos logradouros da região74. 

 Não conseguimos saber se Leonor já praticava o remo quando 

casou com Abrahão. É possível que sim, pois as mulheres vinham 

tomando parte em provas da modalidade desde o século XIX, presença 

                                                           
72 CARTAS náuticas. Jornal do Comércio, 26 jan. 1917, p. 6. 
73 CLUB de Natação e Regatas. Correio da Manhã, 9 fev. 1909, p. 4. 
74 Identificamos os seguintes endereços da família: Praia de São Cristóvão, 597; 

Rua Bela de São João, n. 92; Rua General Bruce; Rua General Argolo. 

Anúncio de espetáculo no qual 

Saliture se apresentou. 

Correio da Manhã, 21 jan. 1921, 

p. 5. 
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que se tornou crescente na década inicial do século XX75. Estava sim 

envolvida com outras atividades promovidas em festivais das 

agremiações76. De toda forma, em 1911, apareceu nos jornais como 

competidora77. 

 

 
 

Leonor Saliture em guarnição. 

Careta, 28 out. 1911, p. 13. 

 

Esse páreo foi muito elogiado nos jornais, encarado como sinal 

de que o “sexo belo (...) lança ao desprezo, com altivez, a fama de frágil 

que o pieguismo ingloriosamente lhe conquistara”78. Para esse 

cronista, tratava-se de uma expressão das novas diretrizes da 

educação feminina, algo a ser celebrado. Uma vez mais, a família 

                                                           
75 MELO, Victor Andrade de. Forjando a capital: as experiências dos primeiros 

clubes de turfe e remo de Niterói (décadas de 1870 – 1880). Tempo, Niterói, v. 26, n. 

1, p. 43-66, 2020; MELO, Victor Andrade. Botafogo, Caju, Paquetá: a Baía de 

Guanabara em festa – o remo e a produção do espaço (1866-1895). Recorde, Rio de 

Janeiro, v. 14, n. 1, p. 1-63, jan./jun. 2021. 
76 Por exemplo, em 1908, participou de uma prova de corrida dos ovos para 

senhoritas promovida num piquenique do Clube de Natação e Regatas (CLUB de 

Natação e Regatas. Correio da Manhã, 21 dez. 1908, p. 5).  
77 ROWING. A Tribuna, 4 set. 1911, p. 2. 
78 AS REGATAS de ontem. A Imprensa, 23 out. 1911, p. 4. 
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Saliture participava ativamente das mudanças em curso no esporte e 

na sociedade fluminense. 

O envolvimento da família de 

Abrahão com o esporte não ficaria 

restrito a seu pai, irmão, ele próprio e 

sua esposa. Em 1913, nasceu o primo-

gênito Aristarcho79, que também se 

tornou remador. Outro de seus filhos 

começou a competir em 1920, Vicente 

Saliture Neto, que além de bom atleta 

teve uma trajetória destacada como 

militar do Exército e da Aeronáutica. 

 

As mulheres da família 

também se envolveram com 

modalidades aquáticas e 

náuticas. Em 1921, Jalvora 

Saliture, filha de João, come-

çou a participar de provas de remo e 

natação80. Em 1922, deram início a suas 

carreiras atléticas Aida e Alayde, filha e 

sobrinha de Abrahão. Logo Turmalina e 

                                                           
79 A propósito, ainda vemos Leonor disputando regatas em 1912. É possível que 

tenha interrompido sua carreira atlética em função da gravidez. 
80 NADADORES infantis. Correio da Manhã, 27 abr. 1921, p. 5. 

Vicente e Aristarcho Saliture, 

apresentados como “sportmen 

como poucos, cavalheiros de 

fina estirpe, (...) seguem com 

carinho a carreira gloriosa de 

seu pai”. 

Diário da Noite, 12 jan. 1925, 

p. 6. 

Odilia Moreira Azevedo, 

Alayde Saliture, Jalvora 

Saliture e Turmalina 

Saliture. 

O Cruzeiro, 23 jan. 1932, p. 7. 
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Helena também estavam nas disputas. Em muitas ocasiões, as Salitu-

res lograram destaque por suas conquistas num momento em que se 

expandia o esporte feminino81.   

Todos e todas competiram pelo São Cristóvão, ainda que Vicente 

e Aristarcho, no final dos anos 1920, tenham se transferido para o 

Vasco da Gama. Vale destacar que ambos também se envolveram – 

como atletas, árbitros e dirigentes – com o voleibol, basquetebol, 

futebol e iatismo. Os Salitures eram uma família esportiva de estrato 

médio, moradores de um bairro que se tornava mais popular. 

Há indícios de que os filhos de Vicente trabalharam no ramo do 

comércio. Segundo Santana82, João era empregado da alfaiataria de 

João Nogueira. Além disso, é provável que os irmãos Salitures 

também atuassem auxiliando o pai no funcionamento da casa de 

banhos. Vale destacar que os comerciários eram um grupo que desde o 

século XIX se envolvia intensamente com o esporte83. 

Abrahão foi por décadas funcionário do Porto84, atuando na se-

ção técnica de fiscalização, a princípio como auxiliar de sondagens85. 

Nesse órgão se aposentou, em 1953, como auxiliar de engenheiro86. 

Não fez estudos de nível superior, mais um indicador de seu perfil 

societário de estrato médio.  

                                                           
81 O PRESIDENTE do Estado do Rio de Janeiro premeia Alayde Saliture. O 

Imparcial, 20 mai. 1924, p. 14. Um exemplo de que se reduziam as resistências à 

prática do esporte pelas mulheres é um belo artigo sobre o tema: A GUANABARA e 

suas ondas. O Jornal, 7 jun. 1925, p. 18. 
82 SANTANA, Walmer Peres. A consolidação do Club de Regatas Vasco da Gama 

(1898-1906). Dissertação (Mestrado em História). Rio de Janeiro: UERJ, 2021. 
83 MELO, Victor Andrade; PERES, Fabio de Faria. A gymnastica no tempo do 
Império. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014. 
84 Correio da Manhã, 18 out. 1910, p. 2 
85 Relatório do Ministério da Justiça, 1915, p. 47. 
86 DECRETOS assinados. Jornal do Comércio, 17 mai. 1953, p. 8 
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A imagem ao lado não é de 

boa qualidade87, mas a apresen-

tamos por ser das poucas nas 

quais Abrahão não está em pose 

ou situação esportiva. Ainda 

assim, trata-se de referência 

elogiosa ao fato de que cumpria 

adequadamente sua jornada de 

trabalho88. 

 

Perceba-se que os Salitures não trabalharam ou moraram na 

Zona Sul, bem como nunca integraram os quadros de clubes daquela 

região, sempre se mantendo nas Zonas Centro e Norte. Essa é ocorrên-

cia relevante tanto por ser indicador do envolvimento de grupos de 

estrato médio com o esporte quanto porque impactou suas trajetórias.  

Em diversas ocasiões, Abrahão e João foram suspeitos de 

ferirem o amadorismo por terem profissões julgadas inadequadas pela 

Federação Brasileira de Sociedades de Remo, uma associação de claro 

perfil elitista, fundada em 1902, uma das mais importantes dos 

primórdios do esporte nacional. De novo, vemos os irmãos envolvidos 

nos principais temas do desenvolvimento esportivo e da sociedade 

fluminense como um todo. 

Em 1925, faleceu Vicente, apresentando-se para Abrahão e João 

um novo desafio: gerenciar a casa de banhos. Parecem ter feito algum 

                                                           
87 Abrahão Saliture em seu trabalho no Porto. “Um aspecto da seção técnica da 

fiscalização do Porto, vendo-se apenas dois funcionários fiéis ao ponto, entre os 

quais o grande campeão do remo, Abrahão Saliture”. A Rua, 18 mar. 1917, p. 1. 
88 Saliture chegou a sofrer um acidente no exercício de suas funções, algo que 

poderia ser usual, mas mereceu registro nos jornais em função da sua notoriedade 

(O CAMPEÃO Abrahão Saliture vítima de um acidente. Gazeta de Notícia, 3 ago. 

1926, p. 4). 
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investimento no negócio, chegando a ser citados por terem aberto ou-

tro estabelecimento com novas acomodações89. Em 1926, João também 

morreu90, incidindo sobre Abrahão maiores responsabilidades. Pelos 

jornais, é possível perceber indícios de suas tentativas de manter em 

funcionamento o que herdara de seu pai91. 

Abrahão tinha que conjugar suas múltiplas tarefas laborais e 

domésticas com sua participação nas competições. Dediquemo-nos a 

discutir sua carreira atlética, tema central de nosso estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 SPORTS. A Noite, 28 set. 1925, p. 9. 
90 Os jornais deram ampla cobertura ao acontecimento e teceram muitos elogios ao 

atleta. Ver, por exemplo: REMO. Gazeta de Notícias, 21 jan. 1926, p. 6. 
91 Ver, por exemplo: UMA reclamação. O Imparcial, 15 dez. 1927, p. 6. 

Encontramos uma evidência de que manteve aberta uma casa de banhos na Rua 

Circular até pelo menos 1946 (TENTATIVAS de suicídio. Diário de Notícias, 5 fev. 

1946, p. 2). Não temos clareza, contudo, se essa evidência é correta. 
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Saliture atleta: a ascensão 

 

Toda sua vida foi dedicada aos esportes náuticos. No remo, na 

natação, no polo aquático, cobriu-se de glórias, quer dentro como 

fora do país92. 

 
Abrahão Saliture, o nadador e remador tantas vezes campeão, 

alma ardente, esperançosa e dotada dessa força de vontade que 

pode realizar as concepções mais sublimes93. 

 

Em algumas informações disponíveis na internet, afirma-se que 

Saliture foi o vencedor do primeiro campeonato brasileiro de natação. 

Há ressalvas que precisam ser feitas. De pronto, deve-se dizer que, na 

verdade, os campeões das duas primeiras edições foram José 

Guimarães (1898) e Arnaldo Voigt (1899). Abrahão sequer participou, 

provavelmente por ser ainda muito jovem. 

 Além disso, chamadas de campeonatos brasileiros, não devem se 

confundir com o que nos dias de hoje assim se denominam algumas 

competições. Tratava-se de um páreo de 1.500 metros, no percurso da 

Ilha de Villegagnon à Praia da Lapa, parte de programas festivos or-

ganizados pelo Clube de Natação e Regatas para comemorar seus ani-

versários. 

Naquele momento, várias iniciativas semelhantes ocorreram em 

outros esportes. Também no remo e no ciclismo foram promovidos 

campeonatos brasileiros, em todos os casos considerando-se que o Rio 

                                                           
92 FALA Abrahão Saliture, glória dos esportes náuticos. A Nação, 22 mar. 1936, p. 

13. 
93 O Imparcial, 18 set. 1924, p. 11. 
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de Janeiro era a capital nacional. Obviamente, isso não reduz a impor-

tância da realização, apenas dimensiona melhor que se tratou de um 

início modesto da melhor estruturação do esporte nacional. 

 O nome de Sali-

ture só aparece nos 

preparativos para a 

prova de 1900, mais 

uma vez promovida 

como parte da cele-

bração do Natação e 

Regatas94. Na ocasi-

ão, foi apontado como 

um dos favoritos, 

junto com Voigt, riva-

lidade que se tornaria 

uma das principais da 

natação e do remo 

brasileiros. 

Nesse primeiro 

embate, Abrahão saiu 

derrotado. Mas o segundo lugar entre os 14 

competidores foi considerado um bom resul-

tado para um novato. Vale observar que foi o 

único representante do Boqueirão, enquanto 

Flamengo e Natação e Regatas se destaca-

ram pelo número de inscritos95.  

                                                           
94 ROWING. O Paiz, 9 dez. 1900, p. 2. 
95 Jornal do Comércio, 8 dez. 1900, p. 10. 

Anúncio de evento 

comemorativo do Clube 

de Natação e Regatas. O 

sexto páreo, de 1.500 

metros, seria chamado 

de Campeonato 

Brasileiro de Natação. 

Semana Sportiva, 16 

dez. 1899, p. 4. 
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Mais ainda, a ferrenha disputa chamou a atenção dos cronistas: 

“é indescritível a luta travada entre esses dois valentes contendores, 

estando ora um ora outro na ponta. Impossível era dizer qual seria o 

vencedor”96. No seu olhar, a chegada com apenas poucos metros de 

distância entre os nadadores entusiasmou o grande público que acom-

panhou a disputa espalhado 

pelas praias, no terraço do 

Passeio Público e nas sedes 

dos clubes da região. 

Uma observação impor-

tante: uma semana depois, 

Abrahão venceu uma prova 

de 1.200 metros promovida 

pelo Clube de Regatas Icaraí 

(Niterói), secundado por dois 

atletas que também deixari-

am seus nomes registrados 

na história da natação flumi-

nense: Arthur Amendola97 e 

seu irmão João Saliture98. 

  

 

Nesse ano apareceu também pela primeira vez a participação de 

Saliture em provas de remo. A princípio, competiu na categoria júnior 

em “regatas íntimas” do Boqueirão do Passeio, provas que contavam 

                                                           
96 CLUB de Natação e Regatas. Semana Sportiva, 15 dez. 1900, p. 4. 
97 Como vimos, a família de Amendola era também proprietária de uma casa de 

banhos no Boqueirão do Passeio. 
98 CLUB de Icarahy. A Imprensa, 15 dez. 1900, p. 2. 

Rio de Janeiro visto da ilha de 

Villegagnon. 

A. Ribeiro, 1907, Colotipia/ Pigmento. 

Acervo Instituto Moreira Salles 

Ao fundo, ao centro, as praias da Lapa, 

Boqueirão e Santa Luzia. Esse era 

aproximadamente o trajeto do 

Campeonato Brasileiro de Natação 

promovido pelo Clube de Natação e 

Regatas. 
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somente com atletas associados ao clube99. Logo, contudo, estaria pre-

sente nos eventos de outras agremiações e entidades federativas. 

 Em 1901, Abrahão conquistou sua primeira vitória no campeo-

nato brasileiro de natação. Há de se ter em conta que a essa altura as 

modalidades aquáticas/náuticas se encontravam melhor estruturadas 

e gozavam de maior popularidade e prestígio. O esporte em geral pas-

sava por um processo de expansão e organização, se integrando numa 

cidade marcada pela melhor conformação dos divertimentos públicos. 

 Nesse cenário, as competições eram aguardadas e os vitoriosos 

consagrados publicamente. Em 1902, quando pela segunda vez venceu 

o campeonato brasileiro de natação, Abrahão Saliture começou a 

tornar-se mais conhecido e celebrado, saudado euforicamente pela 

assistência. Um cronista assim definiu o aspecto do litoral no dia de 

prova: “Houve muita concorrência de espectadores que afluíam ao 

longo da praia do Boqueirão e no terraço do Passeio Público, assim 

como também se notava no mar grande número de embarcações 

pertencentes aos nossos clubes de regatas”100. 

No ano seguinte, Saliture passou a competir pelo Natação e 

Regatas (não sabemos o motivo da transferência). Como remador, 

integrou a guarnição de uma embarcação que deixou registros na 

memória das provas náuticas – a Cecy, construída na Europa. Naquele 

momento, se dava muita atenção para os barcos, por vezes 

personificados, considerados como mais um competidor que merecia 

todo o carinho. Por exemplo, era notória a fama da Alpha, uma das 

                                                           
99 CLUB Boqueirão do Passeio. Semana Sportiva, 24 nov. 1900, p. 3. 
100 ROWING. Jornal do Brasil, 8 dez. 1902, p. 3. 
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canoas mais vitoriosas, até hoje preservada na sede do Grupo de 

Regatas Gragoatá101.  

No Natação e Regatas, Saliture ganhou pela terceira vez seguida 

o campeonato brasileiro de natação, trazendo de volta para a agremia-

ção anfitriã o título que ganhara na primeira edição. Com tal vitória, 

aumentou a fama de Saliture na cidade. Um indício é o fato de que 

seus aniversários passaram a ser anunciados nos jornais, de início de 

forma modesta102, depois com maiores referências103.  

 

Progressivamente, os elogios 

se tornariam mais frequentes. Em 

1904, quando além do campeonato 

de natação ganhou o “Campeonato 

Brasileiro de Remo”, um páreo de 

1.000 metros, um cronista exultou: 

“A despeito da ameaçadora tristeza 

do céu, a regata correu maravilho-

samente, cheia de animação, de 

encantos, de entusiasmos, coroan-

do o herói do dia, o sr. Abrahão 

Saliture. Era que o sol desta outra 

vitória vinha substituir a claridade 

do astro rei”104. 

 

 

                                                           
101 MELO, Victor Andrade de. Da Revolta às regatas: o remo e a “reconstrução” de 

Niterói (1895-1904). Almanack, Guarulhos, v. 1, n. 26, p. 1-43, 2020. 
102 COMPRIMENTOS. Jornal do Brasil, 16 dez. 1903, p. 5. 
103 ABRAHÃO Saliture. A Notícia, 17/18 dez. 1906, p. 3. 
104 ROWING. Tagarela, 27 out. 1904, p. 12. 

Informe do aniversário de 

Abrahão Saliture com imagens e 

referências elogiosas. 

Gazeta de Notícias, 23 dez. 1906, 

p. 8. 
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Segundo informou outro cronista, a euforia dos associados do 

Natação e Regatas com a conquista se manifestou numa “estrondosa 

passeata por diversas ruas da capital, precedida de uma banda de 

música”105. Abrahão e a canoa Netuno foram carregados nos ombros, 

sendo saudados pelos transeuntes que acompanharam a ruidosa 

comemoração. 

 

 
 

Chegada do Campeonato Brasileiro de Natação. 

Revista da Semana, 25 dez. 1904, p. 17. 

 

Nesse mesmo ano de 1904, as façanhas de Saliture começaram a 

extrapolar as fronteiras da cidade. Num evento realizado para cele-

brar a inauguração da nova sede de um dos mais importantes clubes 

paulistanos, o Espéria, Abrahão sagrou-se vencedor numa prova de 

300 metros aberta para competidores de todo o país106.  

 

                                                           
105 A REGATA de ontem. Correio da Manhã, 24 out. 1904, p. 2. 
106 CLUB Esperia. O Malho, 1 out. 1904, p. 20. 
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Foto de atletas do Clube de Natação e Regatas em 1904. 

Vida Sportiva, 21 fev. 1920, p. 15. 

 

O carioca muitas vezes mais participaria de competições naquela 

cidade e em Santos, em diversas ocasiões se sagrando vencedor. Em 

1905, por exemplo, se tornou campeão paulista. Da mesma maneira, 

nadadores de São Paulo também começaram a disputar provas no Rio 

de Janeiro. 

A essa altura, a assistência e os cronistas já esperavam de 

antemão um bom resultado de Saliture. E o atleta, de fato, em geral, 

não decepcionava, se tornando o mais laureado nadador e remador da 

década inicial do século XX. Até mesmo por isso, o Natação e Regatas 

o tinha como uma espécie de talismã, coringa que poderia contribuir 

para a divulgação de uma boa imagem da agremiação. 
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Em 1906, surgiram notícias de que Saliture competiria em 

Paris107, o que não chegou a ocorrer por a federação de natação 

francesa não reconhecer a do Rio de Janeiro, entre outros problemas 

burocráticos108. Somente em 1909 conseguiria participar de uma prova 

no país europeu, obtendo um quarto lugar no páreo de 100 metros 

realizado no Rio Sena, o que foi considerado um bom resultado109.  

Seu desempenho se tornou ainda mais notável por ter se sagrado 

campeão em outra prova disputada na França110. Na verdade, além da 

sua pouca experiência internacional, parece ter sido uma saga sua 

participação, desorganizada e para a qual não contou com nenhum 

grande apoio, a não ser do Natação e Regatas111.  

A essa altura, Saliture já tinha logrado suas primeiras 

conquistas internacionais, foi campeão, em 1907, nos Jogos Olímpicos 

de Montevidéu, a primeira vez que o país “se representou ao 

estrangeiro em festas esportivas”112. Abrahão venceu duas provas de 

natação (100 e 1.000 metros), sendo considerado pelos cronistas, junto 

com outros brasileiros vitoriosos, como uma comprovação do valor 

atlético da nação.  

A imprensa brasileira, de fato, deu grande cobertura à participa-

ção dos atletas nacionais. Em várias ocasiões, os cronistas sugeriram 

que o sucesso dos representantes brasileiros era um sinal da potencia-

lidade do país, da sua possibilidade de se inserir com destaque em 

cenários internacionais113. 

                                                           
107 NOTÍCIAS Sportivas. Gazeta de Notícias, 25 abr. 1906, p. 3. 
108 ROWING. Correio da Manhã, 8 ago. 1907, p. 5. 
109 FON-FON em Paris. Fon-Fon, 25 set. 1909, p. 8.  
110 A Imprensa, 20 ago. 1909, p. 1. 
111 Saliture deu uma entrevista narrando seus dissabores (SPORT. A Imprensa, 16 

set. 1909, p. 6). 
112 Gazeta de Notícias, 27 e 28 fev. 1907, p. 2. 
113 MELO, Victor Andrade de; KNIJNIK, Jorge; PERES, Fabio de Faria. Olympics, 

Media and Politics: The first Olympic ideas in Brazilian society in late 19th and 
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No olhar de alguns periodistas, 

uma das vantagens de Abrahão era bem 

dominar as habilidades para disputar 

provas no mar, bem diferente daquelas 

realizadas em piscinas114. Segundo um 

deles, o atleta “venceu, bizarramente, 

num sucesso estrondoso, todos os princi-

pais páreos”115. Para ele, era “forte, vigo-

roso e tem um tino admirável para as 

corridas”. Suas imagens publicadas nos 

periódicos claramente forjaram esse ima-

ginário ao seu redor, reforçando um novo 

modelo de masculinidade. 

 

A notícia das vitórias em Monte-

vidéu com entusiasmo foi recebida no 

Natação e Regatas e na cidade como 

um todo116. No seu retorno ao Rio de 

Janeiro, com festa foi acolhido117. Tor-

nou-se um marco do esporte brasileiro 

essa primeira conquista internacional 

hoje pouco lembrada. 

                                                                                                                                                                          

early 20th centuries. International Journal of the History of Sport, v. 33, n. 12, 

p.1380 - 1394, 2016. 
114 NATAÇÃO. Jornal do Brasil, 20 mar. 1907, p. 8. 
115 ABRAHÃO Saliture. O Malho, 23 mar. 1907, p. 30. 
116 SPORT. Jornal do Comércio, 11 mar. 1907, p. 5; CAMPEONATO de natação. O 

Paiz, 11 mar. 1907, p. 4. 
117 NOTÍCIAS sportivas. Gazeta de Notícias, 20 mar. 1907, p. 4; ROWING. Jornal 

do Brasil, 21 mar. 1907, p. 5. 

Abrahão Saliture. 

O Malho, 23 mar. 1907,  

p. 30 

Abrahão Saliture, o 

“campeão sul-

americano”. 

A Imprensa, 30 jul. 1909, 

p. 3. 
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Em 1907, o 

atleta integrou ainda 

a guarnição da yole 

de oito remos (Ja-

gunça) do Natação e 

Regatas que venceu a principal prova do ano, o “Campeonato do Rio de 

Janeiro”, numa celebrada regata que contou com a presença de grande 

público e de importantes personalidades, inclusive o presidente da 

República e o prefeito118. Os jornais registravam uma impressão geral: 

onde se mete Abrahão, a vitória chega. 

De outro lado, nesse mesmo ano, não se realizou o campeonato 

brasileiro de natação por somente ter se inscrito Saliture. Essa ocor-

rência não parece ter se dado por falta de interesse pela modalidade. 

Talvez tenha relação com o fato de que Abrahão ganhara todas as 

edições desde 1901, além de se sagrar vitorioso em Montevidéu119. Um 

cronista comentou: 

 

                                                           
118 ROWING. O Paiz, 12 ago. 1907, p. 5. 
119 SPORT. A Imprensa, 18 dez. 1907, p. 5. 

Guarnição campeã em 

1907. Saliture é o últi-

mo abaixo. 

O Malho, 16 nov. 1907, 

p. 12. 
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francamente a natação é uma coisa consumada, cujos louros 

pertencem totalmente ao rower Abrahão Saliture, o campeão sul-

americano, invencível no assunto esportivo. Posto, porém, de lado 

este denotado sportman, será crível que os outros nadadores se 

animem e o disputem com maior coragem120. 

 

Além disso, nesse ano, pendeu sobre Abrahão a suspeita de não 

ser mais amador, afastada por defesa de importantes lideranças do 

esporte fluminense121. Essa dúvida pairou sobre outros remadores e 

nadadores que trabalhavam no comércio, inclusive João Saliture122. 

Tais problemas retornariam nos anos 1910123, cercando sempre mais 

os atletas que não eram membros das famílias ricas. 

A fim de não afastar outros concorrentes, Saliture abriu mão de 

disputar o campeonato brasileiro de natação de 1908124. Em compen-

sação, nesse ano, participou de novo da celebrada prova de remo cam-

peonato do Rio de Janeiro. Na ocasião, Voigt voltava às competições e 

a velha rivalidade agitou a cena náutica da cidade125. O vencedor, con-

tudo, foi um azarão, outro excelente remador, Gabriel de Almeida Ma-

galhães, do Guanabara. 

No âmbito esportivo, Saliture parecia sempre à busca de novas 

metas. Quando já era largamente reconhecido campeão em várias 

distâncias, participou de muitas das chamadas provas de resistência, 

desafios com trajetos maiores. Uma das primeiras foi promovida em 

                                                           
120 CAMPEONATO de natação. Gazeta de Notícias, 7 dez. 1908, p. 5.  
121 ROWING. Correio da Manhã, 22 jun. 1907, p. 5. 
122 SANTANA, Walmer Peres. A consolidação do Club de Regatas Vasco da Gama 

(1898-1906). Dissertação (Mestrado em História). Rio de Janeiro: UERJ, 2021. 
123 A LEI do amadorismo. Jornal do Brasil, 30 mai. 1912, p. 9 
124 SPORT. Correio da Manhã, 4 dez. 1908, p. 5. Saliture depois voltaria a disputar 

e ganhar muitas vezes essa prova. 
125 A REGATA do Club Guanabara. Correio da Manhã, 8 nov. 1908, p. 9. 
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janeiro de 1908, o trecho Fortaleza de São João – Arsenal de Guerra, 

aproximadamente 4.500 metros126. 

Na década de 1910, Abrahão esteve entre os que recriaram uma 

prova que fora muito importante no século XIX, nos primórdios da 

natação fluminense127, a Travessia da Baía de Guanabara, com larga-

da na Praia de Icaraí e chegada na Praia de Santa Luzia128. 

Em 1916, o São Cristóvão promoveu uma prova de 8.000 metros 

entre o Gragoatá (Niterói) e a sede da agremiação na Ponta do Caju, 

trajeto apresentado como o “maior até hoje disputado em nossa formo-

sa Guanabara”129. O páreo foi realizado a fim de selecionar a equipe de 

polo aquático da agremiação. 

 

 
 

Abrahão nadando uma prova de 5.000 metros. 

Careta, 3 mar. 1923, p. 14. 

 

                                                           
126 NATAÇÃO. A Imprensa, 6 jan. 1908, p. 3; SPORT. Correio da Manhã, 4 jan. 

1908, p. 4. 
127 Para mais informações sobre essa prova, ver: MELO, Victor Andrade. 

Enfrentando os desafios do mar: a natação no Rio de Janeiro do Século XIX. 

Revista de História, São Paulo, n.172, p. 299-334, 2015. 
128 A MANHÁ esportiva de hoje. A Notícia, 5/6 set. 1915, p. 2. 
129 ROWING. A Lanterna, 22 nov. 1916, p. 2. 



 
 

Praia de Icaraí com Pão de Açucar ao fundo, visão aproximada do trajeto da prova. 

Cartão postal, 1911, a partir de fotografia de André-Charles Armeilla. 

Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rio_de_Janeiro_-_Praia_de_Icarahy_-_Andr%C3%A9-Charles_Armeilla.jpg 



Essas provas eram consideradas especiais e consagradoras por 

exigirem um esforço supremo dos nadadores. Saliture ganhou muitas. 

Quando surgia alguém com bom desempenho logo se supunha que 

poderia lhe ser um rival130. Da mesma forma, feitos de atletas do exte-

rior eram aos deles comparados131. Competidores da América do Sul 

também o desafiaram132. Mais rumoroso foi um possível embate que se 

estabeleceu com o italiano Henrique Tiraboschi133. O nome de Abrahão 

passou a ser uma referência de alguém a ser batido. 

 

 

Saliture incorpora-

va a representação de 

homem esportivo também 

por se envolver com di-

versas modalidades, algumas delas bem pouco citadas quando se fala 

de sua trajetória. Foi, por exemplo, um aluno aplicado da escola de 

                                                           
130 Isso ocorreu, por exemplo, em 1917, quando o jovem Darke de Matos deu uma 

volta na Ilha de Paquetá em duas horas e meia (UM PEQUENO grande nadador. A 

Noite, 24 dez. 1917, p. 1). 
131 OS QUE desafiam Saliture. A Rua, 11 fev. 1918, p. 2. 
132 Por exemplo, em 1919, circulou nos jornais a notícia de que o argentino 

Thompson desafiara Saliture para uma prova de 5.000 metros (A Rua, 21 mai. 

1919, p. 2). Nesse mesmo ano, para a mesma distância, foi desafiado pelo uruguaio 

Luiz Cotello (ABRAHÃO é desafiado. O Imparcial, 20 mai. 1919, p. 8). 
133 OS RECORDS nas provas de natação. A Rua, 11 mai. 1920, p. 2. 

 

Escola de ginástica do Clube 

de Natação e Regatas. 

Revista da Semana, 8 jan. 

1905, p. 18. 
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esgrima e ginástica do Natação e Regatas, dirigida por Herculano de 

Abreu134, constantemente participando de apresentações públicas135. 

 Abrahão também praticou outro esporte náutico, o iatismo, 

tendo sido um dos fundadores do Iate Clube Brasileiro136, primeiro do 

Rio de Janeiro dedicado à modalidade, no futuro transferido para 

Niterói137. Alguns anos depois, se associou ao Centro de Veleiros, 

segunda agremiação do iatismo fluminense138. No final dos anos 1910, 

criou ainda uma seção da modalidade no Clube de Regatas São 

Cristóvão139.  

Na década seguinte, se envolveu com o Audax Iate Clube. A essa 

altura, na condição de diretor técnico dessa agremiação, era um dos 

responsáveis por organizar as regatas da Liga de Veleiros140, também 

participando de páreos de iatismo e motonáutica, nessa última moda-

lidade sendo competidor costumeiro. 

 Nos anos 1910, já consagrado na natação e no remo, começou a 

se envolver com outro esporte no qual se destacaria: o polo aquático. 

Inicialmente, integrou equipes do Natação e Regatas. Seus compa-

nheiros eram remadores e nadadores do clube.  

Ainda que, no Rio de Janeiro, as primeiras experiências com a 

modalidade tenham ocorrido na primeira década do século, foi mesmo 

no segundo decênio que ela melhor se estruturou. Um marco no seu 

                                                           
134 Professor do Corpo de Bombeiros, do Colégio Pedro II, bem como de outras 

escolas e clubes (como o Boqueirão, o Ginástico Português e o Vasco da Gama), foi 

um dos mais conhecidos docentes de ginástica do Rio de Janeiro das décadas 

iniciais do século XX. Ele mereceu um longo comentário de Pedro Nava em seu livro 

de memórias “Chão de Ferro”. 
135 CLUB de Natação e Regatas. A Notícia, 19/20 dez. 1904, p. 3. 
136 YACHTING. O Século, 21 ago. 1906, p. 3. 
137 MELO, Victor Andrade. Duas capitais, uma experiência em comum: o iatismo na 

Baía de Guanabara (1906-1923). Topoi, Rio de Janeiro. no prelo. 
138 YACHTING. O Século, 8 jan. 1907, p. 3. 
139 DIVERSAS. A Época, 19 abr. 1918, p. 6. 
140 ROWING. A Noite, 15 jun. 1925, p. 7. 
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desenvolvimento foi sua inserção num concurso aquático promovido 

pela Federação Brasileira das Sociedades de Remo, ocasião na qual se 

realizou o denominado “primeiro campeonato brasileiro de natação 

oficial”, vencido, a propósito, por Saliture141.  

Além dos páreos de natação, foi organizada uma competição de 

mergulho, uma prova de salvamento (também vencida por Saliture) e 

uma partida de polo aquático entre as duas equipes pioneiras nesse 

esporte, o Natação e Regatas e o Flamengo. O evento teve lugar no 

prestigioso Pavilhão de Regatas/Enseada de Botafogo, construído por 

Pereira Passos para celebrar a Avenida Beira-Mar142, àquele momento 

já um importante espaço de entretenimento da cidade 

 

 
 

Imagens do concurso aquático de 1913. À esquerda, o Pavilhão de Regatas. 

Correio da Manhã, 31 mar. 1913, p. 5. 

 

                                                           
141 ROWING. Correio da Manhã, 31 mar. 1913, p. 5. 
142 MELO, Victor Andrade. Cidade sportiva: primórdios do esporte no Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Faperj, 2001. 
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 Sem abandonar a natação e o remo, nosso atleta cada vez mais 

disputou partidas de polo aquático. Foi vitorioso no primeiro campeo-

nato da modalidade realizado em 1913/1914, na Urca. Competiu pelo 

Natação e Regatas, clube do qual se tornara o principal nome. Entre 

outras honrarias, uma das embarcações da agremiação foi batizada de 

Abrahão Saliture. Todavia, por motivos que não conseguimos identifi-

car, em 1915 se transferiu junto com João Saliture para o Clube de 

Regatas São Cristóvão. 

 

 
 

Yole “Abrahão Saliture”. 

Fon-Fon, 21 jun. 1913, p. 29. 

 

O fato é que algum conflito houve no antigo clube, tanto assim 

que foi caçada a benemerência de Abrahão, que ainda foi eliminado do 

quadro social. Até mesmo o nome da embarcação que lhe homenagea-

va foi mudado para 13 de Dezembro143. Aparentemente, houve uma 

cisão no Natação e Regatas, algo que chegou aos jornais sem maior 

definição dos fatos144. 

                                                           
143 ROWING. O Imparcial, 16 mai. 1915, p. 9. 
144 ROWING. O Paiz, 7 fev. 1915, p. 8. 
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Os Salitures rapidamente se integraram no São Cristóvão, até 

mesmo por já terem alguma inserção em função da localização da casa 

de banhos de seu pai 

Vicente e da moradia da 

família. Logo estavam 

participando de outras 

iniciativas da região, 

inclusive das atividades 

promovidas por outra 

agremiação do bairro, o 

São Cristóvão Atlético 

Clube, fundado em 1909, 

mais dedicado ao fute-

bol145. 

 

 

Abrahão se tornou, junto com seu primo Jorio e seu irmão João, 

um dos principais destaques do polo aquático do São Cristóvão. Em 

1915/1916, foram campeões do Rio de Janeiro146. Começava a deixar 

suas marcas na agremiação do Caju que, no futuro, chegaria a ser 

apresentada como “a equipe invencível do invencível campeão de nata-

ção – o grande Abrahão Saliture”147. O atleta, a propósito, passou a 

também a atuar nas funções de arbitragem, ampliando seu perfil de 

envolvimento com a modalidade. 

                                                           
145 O clube de regatas e o de futebol se fundiriam em 1943, dando origem ao atual 

São Cristóvão de Futebol e Regatas. 
146 O Malho, 29 abril, 1016, p. 25. 
147 WATER-polo. Jornal do Comércio, 28 fev. 1916, p. 4. 

Guarnição de remo do São Cristóvão com 

Saliture. 

Careta, 17 ago. 1918, p. 12. 
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Na segunda metade da década de 1910, o polo aquático logrou 

grande desenvolvimento, disputado majoritariamente na Enseada de 

Botafogo, no mar 

defronte ao Pavilhão 

de Regatas, mas 

também na Urca, na 

Praia da Saudade, 

na Praia de Santa 

Luiza e na Enseada 

de São Cristóvão. A 

modalidade gozava 

de notável popularidade, tornando-se 

seus melhores atletas personagens 

publicamente reconhecidos.  

 

 

Os campeonatos eram disputados por Guanabara, Flamengo, 

Botafogo (Zona Sul), Natação e Regatas, Vasco, Boqueirão, Internacio-

nal (Centro), Icaraí, 

Gragoatá (Niterói) e 

São Cristóvão, o único 

da Zona Norte. 

 

 
 

 

 

Pavilhão de Regatas. 

Augusto Malta. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/aug

ustomaltafotogra-

fo/photos/1953259664688775 

Dia de competição no Pavi-

lhão de Regatas. 

Revista da Semana, 20 abr. 

1918, p. 35. 



 
 

 

Planta da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Diretoria Geral de Obras e Viação, 1913. 

Locais de prática do polo aquático (bem como remo e natação). Em vermelho, Caju/São Cristóvão. Em azul, Boqueirão do 

Passeio/Santa Luzia. Em lilás, Pavilhão de Regatas/Enseada de Botafogo (nessa região seria construída a piscina olímpica do 

Guanabara). Em laranja, a Praia da Saudade (na Urca, seria construída a piscina dos Jogos de 1922). Em verde, a sede do 

Fluminense. 



O aspecto coletivo da modalidade empolgava o público, sendo 

mais um elemento a constituir a fama de Saliture. Além disso, seguia 

invencível na natação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de vencedores do campeonato 

brasileiro de natação. Saliture 

somente não venceu em 1908, ano em 

que não participou da disputa. 

O Imparcial, 14 abr. 1918, p. 10. 

Caricatura e elogio a Saliture. 

“Ora, o Abrahão? Derrotado no mar? 

Duvido, oh! Filhas! Em mergulho de 

minutos passa por baixo das ilhas”. 

Vida Sportiva, 16 mar. 1918, p. 8. 
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Saliture ganhou também o campeonato brasileiro de natação de 

1917 a 1920. Além disso, muitas foram as vitórias em outras provas 

dessa modalidade e de remo, bem como em partidas de polo aquático. 

Em 1918 e 1919, foi homenageado pelo São Cristóvão por integrar a 

guarnição que venceu a principal prova do esporte náutico fluminen-

se148. Assim como ocorrera nos tempos de Natação e Regatas, recebeu 

muitos reconhecimentos de seu novo clube149. 

 

 
 

Concurso aquático. Destaque para Saliture (atleta à direita no quadro da esquerda) 

que, aos 33 anos, já não tinha a mesma forma física de antes. 

Careta, 16 dez. 1916, p. 18. 

 

Em 1918, Abrahão foi homenageado pela Federação Brasileira 

de Sociedades de Remo por ocasião do 21º aniversário da entidade. Foi 

convidado para liderar uma passeata náutica150, bem como decidiu-se 

que, entre as fotografias de todos os vencedores que seriam expostas 

                                                           
148 O GRANDE pic-nic de hoje. O Paiz, 6 out. 1918, p. 12. 
149 Ver, por exemplo: ASSEMBLEIA geral. Correio da Manhã, 24 fev. 1919, p. 6. 
150 ROWING. O Paiz, 24 jul. 1918, p. 7. 



Victor Melo                                                                                                         Abrahão Saliture 

 65 

na sede, a de Saliture deveria ter uma “legenda resumindo sua vida 

esportiva por ser a mais brilhante e gloriosa do rowing brasileiro”151. 

“Braço é braço”: esse era um termo utilizado usualmente para 

definir as disputas nas águas –  de natação, polo aquático ou remo. 

Mais do que nunca, Abrahão Saliture virou sinônimo de vitória. Era 

um ídolo da cidade e do país. O atleta, todavia, enfrentaria alguns 

percalços. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 REMO, Correio da Manhã, 29 ago. 1918, p. 6. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saliture uma vez mais campeão de natação. 

Careta, 20 abr. 1918, p. 15. 



 

 

 

 

Saliture atleta: a breve queda 

  

Na segunda metade da década de 1910, a Federação Brasileira 

de Sociedades de Remo passou mais amiúde a formar equipes repre-

sentativas que participavam de disputas com similares de outros esta-

dos, especialmente de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. Da mesma 

forma, com a criação da Confederação Brasileira de Desportos, em 

1916, os selecionados nacionais tornaram-se melhor estruturados. 

Abrahão Saliture constantemente integrou essas iniciativas na nata-

ção, remo e polo aquático. 

 Abrahão foi 

convocado para a 

equipe brasileira 

de polo aquático 

que participou do 

Campeonato Sul-

Americano dispu-

tado no Rio de 

Janeiro, em 1919. 

Ao fim, também 

integrou o selecionado de natação, 

sagrando-se vitorioso na prova dos 

1.500 metros, considerada a princi-

pal da competição.  

Público acompanhando provas do 

Sul-Americano no Fluminense. 

Jornal de Theatro e Sport, ano 

VI, n. 236, p. 13, 1919. 



Victor Melo                                                                                                         Abrahão Saliture 

 68 

O feito teve grande repercussão na imprensa, tanto mais o 

campeonato logrou sucesso de público. Muitos foram os elogios para 

definir a performance de Abrahão, apresentado como “o grande e 

invencível”152. Foi considerado o líder de uma equipe largamente 

vencedora tanto na natação quanto no polo aquático153. 

 Merece destaque a inauguração da piscina do Fluminense, a 

primeira da cidade destinada a competições esportivas. No futuro, 

surgiriam outras, com destaque para a que foi construída na Urca 

para abrigar os Jogos Olímpicos Latino-Americanos de 1922 (é o atual 

“quadrado da Urca”), numa região em que já vinham sendo disputados 

jogos de polo aquático, bem como a pioneira piscina olímpica do Clube 

de Regatas Guanabara (1935). Essas duas usavam a água do mar, ao 

contrário da do tricolor das Laranjeiras154.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
152 JOGOS aquáticos. Jornal de Theatro e Sport, ano VI, n. 234, p. 14, 1919. 
153 NATAÇÃO. Jornal de Theatro e Sport, ano VI, n. 237, p. 16, 1919; OS 

BRASILEIROS vencem todas as provas. Vida Sportiva, 24 mai. 1919, p. 6. 
154 Sobre as primeiras piscinas do Rio de Janeiro, ver: SERÁ por economia? Gazeta 

de Notícias, 15 fev. 1930, p. 6. 

Piscina do 

Fluminense 

inaugurada em 

1919. 

Careta, 8 fev. 

1919, p. 14. 
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Interessa registrar que mudaria a dinâmica das modalidades 

aquáticas/náuticas quando deixassem de ser disputadas em espaços 

públicos, até mesmo em função da deterioração das condições de bal-

neabilidade da Baía de Guanabara com o aumento da poluição. As 

competições seriam transferidas para piscinas de acesso mais restrito. 

É possível que isso tenha sido um dos aspectos que resultou na queda 

de popularidade desses esportes. 

 Sobre Saliture, sugeriu um cronista: “nós nos podemos vanglori-

ar de possuir um nadador extraordinário capaz de enfrentar os mais 

célebres nadadores do mundo sem receio de fazer má figura”155. O Rio 

de Janeiro, o Brasil, a América do Sul já tinham sido conquistados. 

Faltava uma competição de caráter mundial. Os Jogos Olímpicos de 

1920, na Antuérpia, seriam a possibilidade para tal.  

Em 1919, os jornais noticiaram o convite do governo belga para 

que o país enviasse uma delegação para o evento. Numa matéria que 

dimensionava as tarefas e desafios que deveriam ser encarados para 

concretizar a participação dos atletas brasileiros, o nome de Abrahão 

foi um dos citados para tomar parte nas provas de natação156. 

 Em junho de 1920, a delegação brasileira partiu para a Bélgica, 

com Saliture integrando as equipes de natação, remo e polo aquático. 

A viagem seria narrada em tons épicos, marcada pela precária organi-

zação e falta de devido apoio das instituições esportivas e governa-

mentais nacionais. De toda forma, dava-se início a trajetória olímpica 

do Brasil, e lá estava o grande ídolo Abrahão a mais uma vez registrar 

seu nome na história. 

                                                           
155 NATAÇÃO. Jornal do Comércio, 19 mai. 1919, p. 6. 
156 OS SPORTMEN brasileiros convidados...O Imparcial, 13 dez. 1919, p. 1. 



 Para além das enormes dificuldades, 

a participação de Saliture ficou aquém do 

que era esperado. O atleta não participou 

da prova de 1.500 metros porque seria 

disputada em piscina de 100 metros, 

quando estava acostumado a nadar em 

raia direta em mar aberto157. Como vimos, 

a essa altura, poucas eram as piscinas no 

Brasil, e nelas se disputavam mais parti-

das de polo aquático do que páreos de na-

tação, que seguiam sendo realizados na 

Baía de Guanabara. 

Na verdade, dos cinco esportes que tiveram representantes bra-

sileiros, sendo quatro aquáticos/náuticos – um indício de que essas 

modalidades estavam melhor estruturadas no Brasil, apenas no tiro 

houve bons resultados, um bronze para a equipe, uma prata para 

Afrânio Costa e um ouro para Guilherme Paraense, que se tornou um 

dos grandes nomes do esporte nacional158. 

 O retorno dos atletas brasileiros foi celebrado não somente por 

essa conquista, mas também porque, com todos os desafios, deu-se 

início à maior presença do Brasil no cenário olímpico que começava a 

ter maior projeção mundial159. De outro lado, houve muitas críticas ao 

desempenho dos atletas, algumas que atingiram Abrahão, por certos 

cronistas considerado vencedor somente porque o país estava num 

estágio primário de desenvolvimento esportivo. O duro editorial de 
                                                           
157 O BRASIL em Antuérpia. Jornal de Theatro e Sport, 21 ago. 1920, p. 15. 
158 Para mais informações, ver: MELO, Victor Andrade de; ALMEIDA, Vitor. Muito 

além da medalha: Guilherme Paraense – entre o urbano e o suburbano. Fênix: 

Revista de História e Estudos Culturais, Uberlândia, 2021. no prelo. 
159 Ver, por exemplo: A OLIMPÍADAS de Antuérpia. Sport Illustrado, 9 out. 1920, 

p. 13. 

Abrahão Saliture, 

“Campeão de natação, ora 

em Antuérpia”. 

Vida Sportiva, 25 set. 1920, 

p. 22. 
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Vida Sportiva o acusou de ser um exemplo da ilusão que caracterizava 

os meios clubísticos brasileiros: 

 

Abrahão Saliture poderá, apesar de já haver atingido uma idade 

em que a natureza já não mais admite as veleidades de campeão, 

continuar a ser no Brasil o invencível na resistência natatória, 

mas em Antuérpia ou alhures, ele será inteligente para encontrar 

a desculpa que justifique sua ausência na hora da prova160. 

 

 Saliture deixara de ser unanimidade quando fracassara e frus-

trara as expectativas de bom desempenho no cenário internacional. 

Aos olhos de hoje, tal postura pode parecer exagerada, mas deve-se ter 

em conta que foi um momento em que mais intensamente se começou 

a estabelecer uma relação entre esporte, identidade nacional e boa 

repercussão da imagem do país no mundo. 

 Aos 36 anos, com pelo menos 20 anos de carreira, não tendo 

obtido ganhos financeiros, a participação nos Jogos da Antuérpia 

poderia significar um desestímulo para Abrahão seguir sua carreira 

esportiva. Outro problema se abateu sobre os Salitures: João teve que 

se afastar das competições para tratar problemas de saúde161.  

Além disso, Abrahão foi suspenso por meses das competições por 

uma briga que houve numa partida de polo aquático do São Cristó-

vão162. Com tal punição, ficou impedido de participar do campeonato 

brasileiro de natação, o que causou apreensão nos meios da imprensa 

carioca163.  

 

                                                           
160 O BILAN das Olimpíadas. Vida Sportiva, 4 set. 1920, p. 1. 
161 OS QUADROS do S. Christóvão. Jornal do Comércio, 30 jan. 1920, p. 7. 
162 NOTAS do dia. O Paiz, 18 jan. 1921, p. 6; WATER-polo. O Imparcial, 17 mar. 

1921, p. 9. A decisão desencadeou diversas polêmicas. Ver, por exemplo: WATER-

polo. O Imparcial, 2 abr. 1921, p. 8. 
163 Ver, por exemplo: SWIMMING. O Jornal, 18 mar. 1921, p. 6. 



 

 

 

 

 
 

 

Alguns atletas da delegação brasileira de 1920. 

Vida Sportiva, 4 set. 1920, p. 16. 



A repercussão pública de sua postura não foi das melhores. O 

cronista de O Paiz, que sempre elogiava o campeão, chegou a pedir sua 

severa punição: “Abrahão Saliture demonstrou ontem não ser o mesmo 

homem a que estamos acostumados a ver militando nas pugnas náuti-

cas, (...), cônscio de seus deveres de sportman, calmo e excessivamente 

delicado”164. 

  A despeito desses percalços, Saliture tornara-se uma referência, 

uma espécie de oráculo sempre consultado para os mais distintos 

assuntos relativos ao esporte. Mesmo com as críticas, seguiu sendo 

reconhecido e respeitado por sua gentileza, por seu respeito aos 

adversários, pela disciplina. Ainda que suspenso, continuou a treinar e 

se preparar para as competições. Como disse um cronista, vivia 

“dentro d´agua, (...), seu elemento...”165. 

 Um sinal desse reconhecimento é que, em 1921, tornou-se nome 

de um páreo – a Prova Clássica Abrahão Saliture, assim denominada 

“para homenagear o nosso famoso campeão patrício (...) que, pela sua 

gloriosa vida esportiva, sintetiza o grande valor dos nossos sportmen 

aquáticos”166. Tratava-se de um revezamento de 4 x 100 metros, sendo 

a equipe obrigatoriamente formada por um veterano, um sênior, um 

júnior e um estreante167. Era uma prova valorizada por ser coletiva e 

envolver o melhor de cada clube. Foi disputada, com algumas mudan-

ças, durante décadas – até pelo menos meados dos anos 1950. 

 Na década de 1920, Abrahão se envolveu mais com tarefas 

administrativas, atuando como membro de comissões organizadoras 

de regatas e jogos, bem como árbitro. No São Cristóvão, tornou-se sócio 

benemérito e membro do Conselho Administrativo. Também ocupou 

                                                           
164 WATER-Polo. O Paiz, 14 mar. 1921, p. 6. 
165 NÁUTICA. Sport Ilustrado, 30 abr. 1921, p. 13. 
166 NATAÇÃO. Correio da Manhã, 3 fev. 1929, p. 10. 
167 AS GRANDES provas de natação. Correio da Manhã, 1 mar. 1921, p. 6. 
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cargos diversos na direção do clube. Além disso, teve assentos em 

comissões técnicas na Confederação Brasileira de Desportos, na 

Federação Brasileira de Sociedades de Remo e, depois, na Federação 

Brasileira de Desportos Aquáticos. 

A despeito de ter assumido mais funções burocráticas, Saliture 

seguiu a competir, chegando a integrar uma guarnição do São 

Cristóvão com seu filho Vicente. Além disso, como vimos no caso de 

sua punição, integrava a equipe de polo aquático da agremiação, bem 

como se preparava para participar das provas de natação.  

Em 1922, ocorreram suas primeiras derrotas, a primeira delas 

para Chicry Matheus em uma nova organização da travessia da Baía 

de Guanabara, com saída da Fortaleza da Boa Viagem/Niterói e che-

gada na Praia de Santa Luzia/Rio de Janeiro. O atleta vitorioso era 

bem mais novo e vinha se destacando nas competições. Ainda assim o 

resultado foi uma surpresa para a grande assistência que também 

saudou enfaticamente as duas nadadoras que cumpriram o percurso 

(Anesia Coelho e Alice Posso). Houve mesmo insinuações de que o 

trajeto foi marcado por irregularidades168. 

Os Jogos Olímpicos Latino-Americanos promovidos no Rio de 

Janeiro, em 1922, para celebrar o centenário da independência do 

Brasil169, são outro exemplo de que Saliture perdia competitividade na 

natação. Participou de duas provas – 1.500 e 400 metros, obtendo o 

terceiro lugar em ambas, vencidas por Jorge de Oliveira Mattos, que 

se tornara seu principal rival, futuro vencedor do campeonato brasilei-

ro de natação de 1923 e 1924. 

 

                                                           
168 NATAÇÃO. Jornal de Theatro e Sport, 18 fev. 1922, p. 17. 
169 Para mais informações sobre o evento, ver: SANTOS, João Manuel C. Malaia; 

MELO, Victor Andrade de (orgs.). 1922: comemorações esportivas do centenário. 

Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012. 



 

 

 

 

 
 

Abrahão Saliture, à direita. No centro, os atletas que disputaram a Travessia da Baía de Guanabara. À esquerda, em destaque 

aquele que o derrotou. Perceba-se a diferença na representação entre ambos no que tange à postura corporal. 

Careta, 18 fev. 1922, p. 20. 



 Na verdade, mesmo essas ocorrências não foram encaradas com 

tanta surpresa por alguns que acompanhavam mais amiúde o esporte. 

José Lopes de Freitas, o já citado José da Praia, escreveu uma carta 

para Abrahão na qual relembrou as glórias do atleta e ponderou sobre 

as derrotas de 1922: 

 

E queres saber como a recebi? Mais alegre do 

que triste (...). Era uma coisa esperada. Não se 

pode ser sempre moço e forte. Tudo tem seu fim 

na vida. Mas foi mais com alegria...Não com a 

malvadeza de muitos que por isso desejam ver 

tombar os bravos, mas sim por ver que conser-

vaste até o último as virtudes de um sportman 

de raça, da velha e rija tempera que, apesar de 

raros, são ainda o orgulho do esporte náutico170. 

 

 O cronista destacou a gentileza do nadador a 

reconhecer que uma nova geração o substituía. Isso 

também foi exaltado por outro periodista que tam-

bém fez questão de ressaltar sua trajetória171. Na 

verdade, mesmo mais velho, o antigo herói dos mares 

ainda lograria muitas vitórias, notadamente em outro 

esporte. Basta dizer que, nos Jogos de 1922, foi titu-

lar da equipe de polo aquático vitoriosa. 

 Saliture continuou competindo em provas de 

remo e de natação até 1929. Se não era mais o vence-

dor absoluto, seguia sendo um forte adversário. A 

propósito, em 1923 e 1924, sagrou-se campeão da 

prova Guanabara, a travessia da Baía, batendo inclu-

sive o recorde da competição. Quando vemos a foto 

                                                           
170 SEÇÃO náutica. O Brasil, 27 mai. 1922, p. 6. 
171 JORGE de Matos levantou o Campeonato. Jornal de Theatro e Sport, 6 mai. 

1922, p. 10. 

Foto de 

Abrahão 

quando obteve 

2º lugar na 

Travessia da 

Guanabara. 

Note-se a 

diferença de 

representação 

de seu corpo 

se comparada 

aos tempos 

nos quais era 

mais jovem. 

Revista da 

Semana, 18 

fev. 1922, p. 

19. 
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dos competidores, percebe-se claramente que era um senhor no meio 

de um grupo de jovens, alguns que talvez tivessem menos tempo de 

vida do que ele de carreira esportiva.  

 

 
 

Atletas inscritos na Travessia da Baía de Guanabara. 

Fon-Fon, 3 mar. 1923, p. 50. 

 

 A imprensa em peso deu destaque à conquista e exaltou a figura 

do grande nadador que parecia se reinventar a cada momento. Um 

cronista bem traduziu uma sensação geral: todos reconheciam a 

trajetória e a elogiada personalidade de Abrahão, mas pensavam que 

“estava em franco declínio e que, por isso, não haveria de vencer a 

prova”172. Com a vitória, comprovara “ser ainda aquele mesmo 

nadador dos velhos tempos, perfeito e resistente”. 

Há algo digno de registro. Saliture passara a perder nas provas 

de 400 e 1.500 metros, mas seguiu por mais um tempo vitorioso nas 

distâncias maiores173. Além disso, se saia melhor nas provas de mar, 

                                                           
172 Fon-Fon, 3 mar. 1923, p. 51. 
173 Vale citar que foram promovidas provas com maior percurso, como a Ilha de 

Paquetá-Cais Pharoux (20.000 metros) e a Forte de Copacabana- Praia de Santa 

Luzia (10.000 metros) (OS SPORTS. Diário da Noite, 12 dez. 1931, p. 14). Saliture 

participou de uma prova de 10 quilômetros com saída no Saco de São Francisco 
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onde o percurso era reto e não com idas e vindas, como naquelas pro-

vas disputadas nas piscinas, páreos que foram se tornando mais usu-

ais no decorrer do tempo.  

 

 
 

Abrahão Saliture nadando em prova na qual se sagrara vencedor. 

Fon-Fon, 3 mar. 1923, p. 51. 

 

 
 

Aspecto de local das provas de natação. 

Careta, 25 abr. 1925, p. 23. 

 

                                                                                                                                                                          

(Niterói) e chegada no Passeio Público (Rio de Janeiro), passando pela Ilha da Boa 

Viagem e Ilha de Villegagnon. Na primeira edição de 1926, foram 99 competidores 

(UMA grande prova de natação. Gazeta de Notícias, 21 mar. 1926, p. 12). Ainda se 

animou para participar de um desafio lançado pelo nadador Edgar Cardoso, a 

travessia de 18 quilômetros Magé-Cais do Pharoux (NATAÇÃO. A Noite, 24 nov. 

1927, p. 7). Ao fim, acabou não aparecendo no dia da disputa. 
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Mais velho, inclusive mais pesado (como se pode ver pelas fotos), 

utilizava bem sua resistência e experiência. Sua disciplina era desta-

cada. Da mesma forma, era conhecido pela boa técnica de natação. 

Certa vez afirmou um cronista 

 

Numa época em que de nados esportivos os nossos amadores só 

conheciam dois estilos bastardos da natação indiana, por eles 

denominadas de “braçada singela” e “braçada dupla”, o grande 

desportista patrício Abrahão Saliture se fizera como famoso 

nadador de velocidade e de fundo praticando admiravelmente o 

“over-arm-side-stroke”174. 

 

Logo novos nomes se destacariam nas provas de natação. 

Quando isso ocorria, sempre vinha à baila o nome de Saliture. Esse foi 

o caso, por exemplo, de Rogério Mello, que se tornou um dos mais 

costumeiros vencedores em meados dos anos 1920175. 

Abrahão era considerado um típico personagem da “fauna da 

Praia do Caju”176, uma presença constante no mar e nas suas ruas, um 

símbolo do bairro. Era também encarado como um exemplo de que 

havia uma alternativa balneária às praias oceânicas da Zona Sul que 

ganhavam fama na cidade. Aquele litoral da Baía de Guanabara, to-

davia, em breve, em função do progresso e das mudanças das caracte-

rísticas urbanas e socioeconômicas, deixaria de ser uma opção. 

 Dada sua trajetória vitoriosa e longeva, Saliture seguiu sendo 

registrado como um dos grandes do esporte de seu tempo. Num 

concurso realizado pela Fon-Fon, em 1924, destinado a escolher os 

maiores brasileiros em várias áreas, inclusive no campo esportivo, 

Abrahão esteve entre os mais votados, disputando a preferência do 

público com personagens de reconhecida importância como o 

                                                           
174 O PRIMEIRO decênio da natação no Brasil. O Jornal, 13 mai. 1925, p. 11. 
175 NATAÇÃO. A NOITE, 6 jan. 1930, p. 7. 
176 A FAUNA da Praia do Caju. Fon-Fon, 8 mar. 1924, p. 39. 
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medalhista de ouro Guilherme Paraense, o craque de futebol Arthur 

Friendreich, os notórios dirigentes Arnaldo Guinle e Lineu Paula 

Machado177. 

 Em 1930, por ocasião de seu aniversário, que mereceu uma 

pequena coluna em um periódico, o cronista, ao justificar a 

importância da referência ao atleta em função de seu renome e feitos, 

afirmou que, apesar da idade, ainda era “um militante caprichoso e 

sempre candidato às grandes provas, razão pela qual seu nome não 

será esquecido”178.  

O São Cristóvão era em diversas ocasiões citado como “Clube de 

Abrahão Saliture”. Nos jogos de polo aquático, continuava sendo a 

grande referência, mesmo depois de ter se afastado por um tempo das 

competições, momento em que se dedicou à motonáutica. Em 1928, 

voltou a tomar parte nos campeonatos da modalidade179. Foi convocado 

para ajudar a agremiação que precisava de reforço e estímulo para se 

inscrever no campeonato do Rio de Janeiro. A toda rodada, era sauda-

do como sinal de longevidade atlética, de bom exemplo para as novas 

gerações. 

 Abrahão ainda teria mais uma ocasião para lhe consagrar: a 

participação nos Jogos Olímpicos de 1932, realizados em Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Fon-Fon, 15 nov. 1924, p. 33. 
178 O ANIVERSÁRIO de Abrahão Saliture. A Noite, 17 dez. 1930, p. 10. 
179 Ver, por exemplo, comentando sua volta às piscinas: WATER-polo. A Noite, 9 

jan. 1928, p. 1. 
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Saliture atleta: a consagração 

  

Os anos iniciais da década de 1930 foram agitados para Saliture. 

Continuava atuando como atleta, árbitro e membro da Comissão Téc-

nica da Confederação Brasileira de Desportos. Em 1931, integrou, na 

condição de tesoureiro, um grupo denominado “Comitê Revolucionário 

do Clube de Regatas São Cristóvão”, que pretendia recuperar os bons 

tempos da agremiação, inclusive no que se refere a suas atividades 

sociais180. Em função dessas tensões internas chegou a anunciar aos 

jornais que iria se associar ao Boqueirão do Passeio para disputar o 

campeonato de water polo de 1932181. 

 Nesse ano, não sabemos se somente por causa de seu 

desempenho, mas também por seu prestígio e experiência, Saliture foi 

convocado para a equipe de polo aquático que representou o Brasil nos 

Jogos Olímpicos de Los Angeles, a mesma que se sagrou vitoriosa no 

Sul-Americano disputado no ano anterior em Buenos Aires182.  

Abrahão tinha 48 anos. Depois dele, o mais velho era Carlos 

Castello Branco com 34 anos. O mais novo era Mario Di Lorenzo de 20 

anos. Saliture foi como reserva, mas isso em nada diminui o feito desse 

notável atleta. A imagem da equipe pode dar uma boa noção da dife-

rença de idade: Saliture é o último à direita na fila de baixo. 

 

                                                           
180 REMO. A Noite, 4 jun. 1931, p. 11. 
181 OUVINDO um veterano da nossa aquática. Jornal dos Sports, 20 dez. 1931, p. 1. 
182 A EQUIPE de polo aquático. Excelsior, jul. 1932, p. 73. 



 

 

 

 

 
 

Saliture entre os jovens integrantes da equipe brasileira de polo aquático. 

Revista da Semana, 19 mar. 1932, p. 14. 



 Saliture se tornou líder da equipe, muito 

procurado para entrevistas. Todos queriam seu 

ponto de vista183. Diversas foram as matérias 

que o tiveram como protagonista. Um indício 

interessante é que em muitas dessas ocasiões se 

publicou a mesma imagem ao lado. Perceba-se 

que Abrahão está representado como um execu-

tivo, não mais como um nadador184. 

 

 A despeito dos discursos entusiasmados que antecederam a par-

ticipação do Brasil nos Jogos Olímpicos, uma vez mais a viagem da 

delegação foi marcada por desorganização e improviso que dificulta-

ram e mesmo impossibilitaram alguns atletas de chegar a tempo para 

as competições. No caso do polo aquático, foi ainda pior. A equipe se 

envolveu num conflito logo na primeira partida, inclusive uma tenta-

tiva de agressão ao árbitro, algo que só foi interrompido com a ação 

policial. Com isso, foi impedida de seguir no torneio. 

 A despeito dos maus resultados, Abrahão voltou ainda mais 

consagrado, encarado como exemplo de uma vida dedicada ao esporte, 

“um rosário de glórias (que) servirá de exemplo para os nossos atuais 

aficionados”185. O auge desses elogios se deu quando foi, em 1936, 

campeão carioca de polo aquático pelo Vasco da Gama. Depois desse 

título se afastou das competições. Tinha àquela altura 52 anos. 

 Na ocasião, mesmo já sentindo certa queda de popularidade, o 

polo aquático ainda era uma modalidade valorizada. Basta dizer que o 

                                                           
183 Ver, por exemplo: NOSSOS water-polos players brilharão em Los Angeles. 

Jornal dos Sports, 2 jun. 1932, p. 1. 
184 ABRAHÃO Saliture. Jornal dos Sports, 21 dez. 1932, p. 3. 
185 ABRAHÃO Saliture, o mais completo campeão aquático. A Nação, 7 set. 1933, p. 

11. 
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título foi comemorado pelo Vasco com um festival realizado em seu 

estádio, sendo a programação composta por desfile dos atletas, provas 

de atletismo, ciclismo, cabo de guerra, partida de futebol e baile186. 

 Entre 1932 e 1936, Abrahão atuou também como árbitro, 

cronometrista, dirigente, treinador. Seus feitos a todo momento eram 

lembrados, sua imagem seguia circulando nos jornais. Seu nome era 

sempre citado quando se fazia referência aos clubes pelos quais 

competiu. 

 Quando entrava em jogo, 

se observava que ainda apre-

sentava boas condições físicas 

e não sentia o peso da idade. 

Por ocasião de um exame mé-

dico realizado nos atletas da Federação Aquática, 

segundo uma matéria, comparando os resultados, “o 

dr. Chrismauro ficou encantado com o físico do velho campeão de na-

tação”187. Vale observar que Saliture não era o único de sua geração a 

ter tamanha longevidade. Podemos citar ainda Arnaldo Voigt e Clau-

dionor Provenzano, que foi inclusive companheiro de Abrahão no cam-

peonato de 1936. 

Nesse momento de fim de carreira, qualquer bom nadador que 

surgisse era a ele comparado. Esse foi o caso de um atleta que futura-

mente teria destaque nas piscinas e mais ainda como dirigente: João 

Havelange. Na cerimônia de apresentação dos que competiriam nos 

Jogos Olímpicos de 1936, lá estava Saliture a oferecer uma flâmula a 

                                                           
186 NAS COMEMORAÇÕES do Campeonato de Water-Polo. O Jornal, 5 mai. 1936, 

p. 19. 
187 O DEPARTAMENTO Médico da Federação Aquática. A Manhã, 16 ago. 1935, p. 

4. 

Abrahão Saliture. A 

representação é curiosa 

na medida em que o 

apresenta em trajes de 

banho, mas já com os 

cabelos brancos. 

 O Jornal, 4 mar. 1934, 

p. 9. 
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Manoel da Rocha Vilar e Maria Lenk188, representantes da equipe de 

natação. O velho atleta passava o bastão aos jovens. 

A imagem ao lado189, ex-

trato de uma mesma página de 

jornal, é bem indicadora desse 

momento de transição. De um 

lado, o velho Saliture, já mais 

gordo e menos forte, mas ainda 

campeão pelo Vasco. Do outro, o 

jovem Havelange, esguio e com 

os músculos definidos, vencendo 

a mais longa prova de natação do 

Brasil àquele momento. 

 Saliture participou ainda 

de uma iniciativa de valorização 

dos esportes aquáticos/náuticos, 

a dinamização do Remo Clube do 

Brasil, que tinha sede no Caju. 

Assumiu a direção de natação e polo aquático, bem como a vice-direção 

geral de esportes190. Nessa experiência, se tornou uma inspiração e 

estimulador do envolvimento de crianças e jovens com as mais distin-

tas modalidades191. 

 Dez anos depois de abandonar as provas, em 1946, Abrahão 

participou de uma exibição integrando como patrão uma guarnição de 

oito remos do São Cristóvão. A ocasião foi saudada pela imprensa 
                                                           
188 A APRESENTAÇÃO dos nadadores selecionados. Gazeta de Notícias, 8 abr. 

1936, p. 10. 
189 Notícias de Abrahão campeão ao lado de matéria sobre a vitória de um jovem 

atleta promissor, João Havelange. A Noite, 6 abr. 1926, p. 1. 
190 A NOVA diretoria do Remo Club do Brasil. A Noite, 20 jun. 1937, p. 16. 
191 REMO Club do Brasil. Diário Carioca, 11 abr. 1937, p. 9. 
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como “exemplo de amor ao desporto e aos novos praticantes que só 

procuram figurar em conjuntos para a exibição, não praticando o remo 

como desenvolvimento físico”192. 

 

 
 

Abrahão Saliture entre jovens do São Cristóvão. 

A Noite, 20 abr. 1937, p. 25. 

 

 De fato, até pelo menos os anos 1950, o campeão não foi esqueci-

do. Em 1956, por exemplo, foi entrevistado num programa da TV Tupi, 

“Ídolos de todos os tempos”193. Na época, segundo a matéria, estava 

“forte e bem disposto, vivendo no Saco de São Francisco (Niterói), ao 

lado de seus filhos e netos”194. 

                                                           
192 NOTAS aquáticas. Diário da Noite, 10 abr. 1946, p. 5. Uma vez mais, em 1953, 

voltou às raias numa homenagem promovida pelo São Cristóvão (BRAÇAS e 

remadas. Diário Carioca, 10 jul. 1952, p. 10). 
193 Esse programa teve grande sucesso e mais de um ano de duração, apresentando 

ao público os grandes ídolos esportivos do passado. Uma boa matéria sobre a 

iniciativa pode ser vista em: ÍDOLOS de todos os tempos. Diário da Noite, 29 jan. 

1957, p. 13. 
194 ABRAHÃO Saliture. Jornal dos Sports, 15 jul. 1956, p. 6. 
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 Mesmo morando em outra cidade, seguia acompanhando os 

acontecimentos esportivos do Rio de Janeiro, inclusive se envolvendo 

com os movimentos políticos de alguns sócios do São Cristóvão que 

procuravam reerguer o clube que passava por dificuldades195, uma 

eleição de diretoria que extrapolou as fronteiras da agremiação e mobi-

lizou a cidade. 

 Não seria equivocado comparar o envelhecimento de Abrahão, e 

sua mudança de residência, com as mudanças pelas quais passou o 

bairro de São Cristóvão. Os tempos gloriosos de outrora ficaram para 

trás. Já não mais existia nem mesmo a sede histórica do clube, locali-

zada onde hoje se encontra o Colégio Pedro II196.  

O litoral já não era mais tão utilizado como balneário e lugar de 

regatas, transferidas para a Lagoa Rodrigo de Freitas, o que dificultou 

a participação de muitas agremiações. O futebol do São Cristóvão 

também não andava bem das pernas197. Lá se fora um tempo em que 

tudo parecia mais alvissareiro. 

A citação a seguir é um resumo das representações que foram 

forjadas acerca de nosso personagem central: 

 

A mais gloriosa figura dos nossos esportes é Abrahão Saliture. É 

um exemplo da tenacidade, uma lição impressionantemente 

convincente do quanto podem os esportes na conservação dos 

homens, na manutenção de suas energias, vitalizando-o, 

vigorizando-o. (...). O transcurso dos anos não lhe abate o ânimo, 

não lhe restringe os anseios da vitória, não lhe reduziu o 

entusiasmo. Em centenas de provas, ele competiu. Nunca 

desrespeitou as leis. Jamais ele sentiu ébrio pela vitória ou se 

                                                           
195 MOVIMENTA-SE a velha guarda do São Cristóvão. Jornal do Brasil, 20 mar. 

1957, p. 18. 
196 Na verdade, se encontrava entre duas de suas unidades e foi desapropriada para 

expansão do estabelecimento educacional. 
197 Para um olhar sobre o momento pelo qual passava o São Cristóvão, ver: O 

VELHO clube. Jornal do Brasil, 29 jan. 1958, p. 3. 
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desnorteou com a derrota. Habituou-se a perder com 

cavalheirismo e a ganhar com elegância198. 

 

 No próximo item, à guisa de conclusão, vamos nos dedicar a 

discutir mais profundamente as representações que o cercaram na sua 

trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 JUSTA homenagem. Jornal dos Sports, 7 abr. 1936, p. 2. 
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Saliture: representações 

 

Não pretendo concluir este livro à moda clássica. Meu intuito é 

recuperar alguns debates sobre as representações de Saliture que 

foram indicados no decorrer do texto. 

Como vimos, a partir de determinado momento, os atletas foram 

encarados como responsáveis pela difusão pública de um novo modelo 

corporal e padrão de masculinidade. Essas representações ficam claras 

na posição de um cronista: “O remo é um dos exercícios mais 

proveitosos ao desenvolvimento físico, e a regata torna-se uma das 

diversões que mais agradam a toda gente de bom tom, e que se preza 

de ser verdadeiramente sportman”199.  

Naquele contexto em que melhor se estruturou a vida pública ci-

tadina, inclusive em função de um mais bem conformado mercado de 

entretenimentos, os clubes náuticos viraram um dos centros de atra-

ção da cidade, os atletas encarados como sinais de um novo tempo, as 

Praias da Lapa/Boqueirão do Passeio/Santa Luzia se tornando espaço 

privilegiado dessas experiências. Foi nesse cenário que teve início a 

carreira esportiva de Abrahão Saliture, filho de um proprietário de 

casa de banhos que integrava a efervescência daquela faixa de litoral, 

ele mesmo nadador e remador. 

 Depois de um início promissor, as vitórias seguidas de Abrahão, 

nos primeiros anos do século XX, aumentaram as expectativas a seu 

                                                           
199 SPORT. Revista Moderna, 30 jun. 1898, p. 7. 
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redor, notadamente quando superou Arnaldo Voigt, na ocasião já re-

conhecido como um dos grandes sportsmen do Rio de Janeiro. O fato 

de que o antigo campeão nunca mais o enfrentou na natação ajudou a 

sedimentar sua fama. 

Em dezembro de 

1904, em virtude de 

suas notáveis vitórias 

na natação e no remo, o 

Clube de Natação e Re-

gatas, por ocasião das 

festivas celebrações de 

seu oitavo aniversário, 

homenageou Abrahão 

Saliture com a inaugu-

ração de um retrato seu 

na sala de diversões200, 

glória reservada apenas aos sócios de maior destaque. Foi uma das 

primeiras vezes que uma fotografia do atleta ganhou destaque. Muitas 

outras ganhariam visibilidade pública, se constituindo em uma faceta 

importante das representações forjadas sobre o sportsman. 

As imagens de Saliture se espalharam pelos periódicos, especi-

almente nas revistas, “órgãos de ponta na construção, na veiculação e 

na difusão do ideário moderno”201. Esses veículos “criava(m) modas e 

impunha(m) comportamentos, assumindo a estética burguesa como a 

                                                           
200 CLUB de Natação e Regatas. A Notícia, 19/20 dez. 1904, p. 3. 
201 VELLOSO, Monica Pimenta. Percepções do moderno: as revistas do Rio de 

Janeiro. In: NEVES, Lúcia Maria Bastos P.; MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia 

Maria Bessone da C. (orgs.). História e imprensa: representações culturais e 

práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A/Faperj, 2006. p. 316. 

Abrahão Saliture remando. 

Revista da Semana, 30 out. 1904, p. 18. 
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forma fiel do mundo representado”202. Abrahão se tornou paulatina-

mente um ídolo, um personagem público. 

Um cronista a Saliture se referiu como um 

“bicho d´agua, essa brincadeira de nadar para ele 

é canja e pensamos que não mais deveria tomar 

parte em campeonatos nacionais e sim nos inter-

nacionais”203.  

Outro periodista ironicamente traçou seu 

perfil inferindo que nasceu já dentro do oceano, 

sendo “descendente de guaiamu com peixe espa-

da”204. Era uma “espécie nova”, um ser humano 

que transitava entre dois mundos, entre os quais 

o mar que se tornava valorizado numa cidade na 

qual aumentavam as preocupações com a saúde e 

a higiene. 

Esses novos personagens, os atletas, eram 

destacados por sua a compleição muscular. 

Abrahão era apresentado usualmente por seus braços fortes, peitoral 

avantajado, pele bronzeada, sempre aparentando boa disposição e ar 

saudável. Era retratado com olhar altivo e desafiador, com camisa que 

deixava à mostra parte de seu corpo e portava suas medalhas, com-

provações de suas conquistas. 

 

 

                                                           
202 MAUAD, Ana Maria. O olho da História: fotojornalismo e a invenção do Brasil 

contemporâneo. In: NEVES, Lúcia Maria Bastos P., MOREL, Marco, FERREIRA, 

Tânia Maria Bessone da C. (orgs.). História e imprensa: representações culturais e 

práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A/Faperj, 2006. p. 372. 
203 SEM rumo. Vida Sportiva, 20 abr. 1918, p. 1. 
204 PERFIS aquáticos. Vida Sportiva, 16 mar. 1918, p. 32. 

Abrahão Saliture. 

Trata-se 

claramente de 

uma foto montada 

para enfatizar a 

relação do atleta 

com a água. 

Revista da 

Semana, 5 abr. 

1913, p. 28. 
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Além disso, era tido como bem-humorado, sempre disposto a se 

divertir com seu envolvimento com o esporte, ainda que levasse muito 

a sério sua carreira atlética. Ele mesmo 

comentou, certa feita, essa característica 

pessoal: “o bom humor, meu caro, é a 

mascote da alma, é o prenúncio do triun-

fo. (...). Sair de casa com bom humor é 

uma preparação para conquista da felici-

dade”205. 

Outras ideias a seu respeito eram 

constantemente veiculadas nos periódicos. 

Por exemplo, sempre se ressaltava sua modéstia, seu espírito esporti-

vo, seu respeito aos adversários. Ao se traçar esse perfil, não se citava 

que se envolveu sim em conflitos diversos, como vimos anteriormente. 

Destacava-se também seu amor desinteressado ao esporte e ao 

que a prática poderia significar para o bem público. Mais ainda, era 

tido como um herói por sua bravura, sendo 

constantemente reconhecido por seu “coração 

nobre, generoso e patriótico”206. Enfrentar o 

mar a remos ou braçadas já era em si uma 

performance de valentia. Houve, todavia, 

situações em que isso se exponenciou, quan-

do, por exemplo, participou de salvamentos.  

Isso ocorreu, por exemplo, quando re-

madores recolheram no mar um balão que 

subira do Campo de Santana com grande 

                                                           
205 ABRAHÃO Saliture irá a Europa? O Imparcial, 29 mar. 1925, p. 11. 
206 ABRAHÃO Saliture, campeão de natação. A Época, 1 abr. 1913, p. 6. 

Abrahão Saliture. 

A Época, 1 abr. 1913, p. 6. 

Retrato do “nosso mais 

temível nadador”. 

Revista da Semana, 29 

mar. 1913, p. 27. 
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clamor popular207. Abrahão integrava a guarnição da embarcação que 

realizou o salvamento. Os atletas de esportes náuticos se tornaram 

reconhecidos como senhores do oceano que cada vez mais fazia parte 

do cotidiano fluminense. 

 

 
 

Abrahão Saliture remando. Destaca-se o foco no personagem em movimento, 

captando seu olhar desafiador para a câmera. 

Fon-Fon, 28 out. 1911, p. 45. 

 

Em outra ocasião, num dia de ressaca, um dos tantos afogamen-

tos que houve num momento em que os banhos de mar ainda estavam 

se tornando usuais na cidade, assim registrou um cronista sua atuação 

no salvamento: “No cais estava, porém, um corajoso rowing, campeão 

do remo, o estimado e querido Abrahão Saliture”208, segundo seu olhar, 

“o valente nadador que é também um grande generoso”. 

                                                           
207 BALÃO Portugal. Gazeta de Notícias, 5 jun. 1980, p. 1. 
208 SALVAMENTO heroico. Gazeta de Notícias, 25 abr. 1906, p. 2. 
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Por esse feito, Abrahão recebeu um reconhecimento e certificado 

da Federação Brasileira de Sociedades do Remo, bem como uma meda-

lha humanitária da Associação Prote-

tora dos Homens do Mar209. Não foi a 

única condecoração a ele concedida 

por motivo semelhante. Em 1914, foi 

agraciado pelo Ministério da Justiça 

com uma medalha de distinção de 1ª 

classe por ter salvo, na Praça Mauá, 

um indivíduo que caiu de um va-

por210. 

 

 
 

 

Vejamos um dos elogios que Saliture recebeu por ocasião de um 

campeonato brasileiro de natação: “homem atleta, herói da natação 

brasileira, brilho do esporte náutico nacional”211. Como vimos, logo 

surgiram iniciativas para que Abrahão pudesse representar o país nas 

competições internacionais que começavam a se tornar mais usuais 

nas décadas iniciais do século XX.  

No olhar de um cronista, devia-se aproveitar o seu potencial pa-

ra bem representar o país enquanto era jovem, pois “como sabemos, os 

nossos sportmen só são valentes enquanto numa certa fase de entusi-

asmo como a em que agora está esse nadador”212. Erraria no tocante à 

questão etária, mas acertaria, como vimos, na sua capacidade de obter 

                                                           
209 FEDERAÇÃO Brasileira das Sociedades do Remo. Gazeta de Notícias, 8 ago. 

1906, p. 3. 
210 REALIZOU-SE, ontem, no Palácio do Catete. A Época, 23 jul. 1914, p. 5. 
211 NATAÇÃO. Gazeta de Notícias, 30 abr. 1906, p. 2. 
212 SPORT. A Notícia, 20/21 fev. 1907, p. 3. 

Abrahão Saliture. 

Sport Ilustrado, 30 abr. 1921, 

p. 13. 
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bons resultados no cenário internacional, pelo menos na América do 

Sul. 

Suas vitórias nos Jogos Olímpicos de Montevidéu lhe alçaram a 

um alcance efetivamente nacional, algo que já se delineara por suas 

conquistas em competições promovidas em São Paulo. O embaixador 

brasileiro no Uruguai recebeu a delegação para um jantar e deu des-

taque aos vencedores, em especial a Saliture, considerado um “tesouro 

marinho” do Brasil213. O desempenho dos atletas foi considerado como 

expressão do valor do país. 

 

 
 

Abrahão Saliture. A postura 

de campeão é reforçada pelos 

troféus inseridos na imagem. 

“jovem rower brasileiro que 

representando o Clube de 

Natação de Natação e Regatas 

em Montevidéu venceu o 

grande campeonato de 

resistência realizado naquela 

cidade a 10 do pretérito”. 

Revista da Semana, 7 abr. 

1907, p. 4. 

 

 

 

Assim sendo, foi grande a expectativa quando partiu para a 

França, em 1909. No dia do embarque, foi saudado pelas “mocidades 

do remo que muito confiam no valoroso representante do Brasil”214. A 

Federação até o último momento esperou algum apoio governamental 

para a “viagem do valente sportsman cujo triunfo muito provável será 

mais um motivo de honra para a nossa Pátria”. 

                                                           
213 JOGOS Olímpicos em Montevidéu. Gazeta de Notícias, 14 mar. 1907, p. 3. 
214 O Paiz, 26 jul. 1909, p. 1. 
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O fato de tal auxílio não ter chegado foi criticado pelos jornais. 

Saliture tornou-se o primeiro atleta a representar o país em uma com-

petição europeia, sendo tal viagem considerada uma possibilidade de 

“afirmar o valor de nossos 

sportsmen, não recuando diante 

dos sacrifícios, para que o esporte 

brasileiro compareça dignamente 

nas provas importantes que se 

realizam no estrangeiro”215. 

 

 

 
 

 

 

O governo brasileiro não reconhecer tal relevância parecia um 

contrassenso aos cronistas. A todo momento enfatizaram que se os 

custos da viagem foram pagos pelo Clube de Natação e Regatas, na 

prática a honra seria do país, como tinha sido nos Jogos Olímpicos de 

Montevidéu.  

Abrahão era elencado como candidato a herói de um país cujo 

governo não percebia tal importância: “Saliture leva nas veias o san-

gue do patriotismo que todos nós, os filhos dessa bela terra, possuímos; 

leva n’alma a fé inquebrantável de seu vigor e da sua força”216. 

 

                                                           
215 ABRAHÃO Saliture. A Imprensa, 28 jul. 1909, p. 2. 
216 ABRAHÃO Saliture. Rio Sportivo, 31 jul. 1909, p. 3. 

Abrahão Saliture na França. 

Fon-Fon, 25 set. 1909, p. 8. 
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A expectativa de bom resultado era grande, frustrada ao final. 

Ainda assim, Saliture seguiu sendo exaltado. A culpa recaiu na má 

organização do esporte nacional, em especial na falta de interesse do 

governo brasileiro em incentivar os atletas 

brasileiros. Ao fim, se considerou bom o resul-

tado de Abrahão fren-

te às dificuldades que 

enfrentou. Até pelo 

menos seu fracasso 

nos Jogos Olímpicos de 

1920, foi considerado 

uma glória do país, o 

“colosso náutico”. 

 A participação 

nos jogos de Antuérpia 

foi um baque na carreira de Saliture, ainda 

mais porque deixara de competir na sua princi-

pal prova. Quando partiu para a competição, 

era considerado insubstituível, “a garantia dos brasileiros, nele reside 

toda confiança”217. 

No seu retorno ao Brasil, assim um cronista se referiu ao atleta 

que outrora era unanimidade: 

 

Abrahão, infelizmente, é um nadador como pode e não treinado 

como devia. Se ele assim o fosse, não iria expor, como expôs, a um 

ridículo a sua autoridade de campeão que afinal de contas repre-

senta o Brasil e até o continente218. 

                                                           
217 O INICIO, hoje, do campeonato sul-americano. Correio da Manhã, 10 mai. 1919, 

p. 5. 
218 OS RECORDS nas provas de natação. A Rua, 11 mai. 1920, p. 2. 

Abrahão Saliture, o 

“colosso náutico”. 

Sports, 27 abr. 1919, p. 

13. 

Abrahão Saliture, “o 

nosso invencível 

campeão”. 

Vida Sportiva, 10 mai. 

1919, p. 18. 
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Abrahão Saliture em capa de revista. 

“Invencível nageur patrício”. 

Vida Sportiva, 24 abr. 1920, p. 1. 

 

 

 

 Em pouco tempo, todavia, sua 

imagem foi resgatada em função de 

seu passado glorioso de duas déca-

das, pelas vitórias que seguiu obtendo e pela compreensão de que 

grande parte do fracasso da equipe olímpica se deveu à usual falta de 

apoio governamental.  

Foi dada ampla divulgação ao relatório de Afrânio Costa, chefe 

da delegação do Brasil em Antuérpia, no qual traçou os motivos do 

fracasso da delegação nacional: falta de incentivo, ignorância sobre o 

grau de desenvolvimento esportivo internacional, desatualização téc-

nica, estrutura deficiente. A seu ver, frente a tamanhas limitações, os 

resultados deveriam ser reconhecidos como prova do potencial dos 

atletas brasileiros219. 

Abrahão Saliture nadava 1.500 metros retos na água do mar. Ao 

chegar lá, tinha que competir em piscinas de água doce de 100 metros. 

Quando viu os atletas, notou que sua técnica, no Brasil considerada 

perfeita, na Europa era coisa do passado. Àquela altura, em nosso país 

                                                           
219 O BRASIL nas Olimpíadas de Anvers. O Imparcial, 25 fev. 1921, p. 9. 
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era raro o uso do estilo crawl. Além disso, se percebeu, tal era a inten-

sidade das provas não seria possível contar com ele em três esportes. 

Saliture também foi “perdoado” porque seguia a expectativa pú-

blica de que os atletas pudessem colaborar como o futuro da nação. 

Uma das potenciais contribuições que supostamente dava ao país, na 

representação dos cronistas, era servir de exemplo para a juventude. 

Seria um daqueles que lutavam para “o desenvolvimento físico de nos-

sa raça”220, uma noção que se tornou mais clara a partir da década de 

1910, articulada com ideais eugênicos.  

O esporte passou a mais intensamente ser concebido como 

importante ferramenta educacional, um discurso que já existia, de 

alguma forma, desde o século XIX. A todo momento, nas iniciativas 

relacionadas aos esportes náuticos/aquáticos, se lembrava o seu 

compromisso para estimular os jovens a se empenharem em reverter o 

quadro de decadência física que supostamente marcava o Brasil. 

Nesse sentido, os envolvidos com o campo esportivo 

argumentavam que deveria o governo mais bem investir nos atletas. 

Suas conquistas eram saudadas como sinal de que progredia a nova 

geração. Sobre a gloriosa participação nacional no Sul-Americano de 

1919, assim se posicionou um cronista: “A alma brasileira está 

vibrando de entusiasmo. Que se a deixe voltar a si e meditar, então, 

sobre a alta expressão moral e social que as vitórias da mocidade 

brasileira no campo esportivo trouxeram para o nosso país”221. 

                                                           
220 ABRAHÃO Saliture, campeão de natação. A Época, 1 abr. 1913, p. 6. 
221 SPORTS. A Notícia, 30 mai. 1919, p. 5. 
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 Um dos exemplos dessas potenciais 

contribuições do esporte seria a própria trajetória 

do nosso personagem central que virou sinônimo 

de bem nadar e mesmo de bem executar alguma 

função. Quando alguém se afogava, se sugeria 

que não tomara “lições de Abrahão Saliture”222. 

Quando alguém nadava bem, se dizia que “parecia 

até o Abrahão Saliture”223. Quando apresentava 

bons resultados, era apresentado como “um futuro 

Abrahão Saliture”224. 

 Na década de 1920, começou 

a se configurar uma nova represen-

tação acerca de Abrahão: o atleta 

velho que ainda assim se mantinha em atividade e 

lograva bons resultados. Essa longevidade passou a ser 

encarada como manifestação concreta das potenciali-

dades do esporte, do quanto a prática se constituía em 

uma estratégia para o bem viver. Um cronista deixou 

claro esse olhar ao afirmar que surpreendia a “todos 

quando seu declínio já era por muitos proclamado”225. 

 Para outro periodista, a longevidade atlética de 

Abrahão, que espantava a todos que não conseguiam 

acreditar que os mais jovens seguissem sendo por ele 

superados, tinha a ver, para além de sua excelência, 

com um aspecto específico da cidade, o fato de que 

                                                           
222 NADAR e raciocinar. Gazeta de Notícias, 13 jul. 1920, p. 3.  
223 UMA do Basilio. O Jornal, 11 jan. 1920, p. 2. 
224 UM FUTURO Abrahão Saliture. Gazeta de Notícias, 27 nov. 1928, p. 8. 
225 NATAÇÃO. Gazeta de Notícias, 25 fev. 1923, p. 6. 

Guy Wellisch, 

nadador do 

Fluminense, 

apresentado como 

futuro Abrahão 

Saliture. 

Gazeta de 

Notícias, 25 fev. 

1923, p. 6. 
Abrahão 

Saliture já 

mais velho. 

A Noite, 8 

mai. 1947, 

p. 18. 
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grandes atletas surgiram na região da Lapa, Boqueirão do Passeio e 

Santa Luzia, área que foi sendo destruída pelas seguidas reformas 

urbanas que houve nas duas décadas iniciais do século XX226. Esse 

mote também serviu como crítica à diminuição dos espaços públicos 

para a prática esportiva. 

 

 
 

Regata na Praia de Santa Luzia. 

O Imparcial, 16 dez. 1912, p. 1. 

 

 De toda forma, o valor de Saliture passou a ser inquestionável. 

Sua aparência física marcava a diferença com os jovens com os quais 

competia. Até mesmo por isso, era considerado um “espelho em que se 

devem mirar todos sportsmen cariocas”227. Ainda que perdendo cada 

vez mais provas, era encarado como exemplo de perseverança, 

tenacidade e  dedicação:  “Um  exemplo  da  raça”, como periodistas

                                                           
226 UMA crise carioca. O Paiz, 10 mar. 1923, p. 3. 
227 ABRAHÃO Saliture. O Brasil, 19 fev. 1924, p. 6. 



 

 

 

 
 

Saliture e competidores da Travessia da Baía de Guanabara. Uma vez mais, observe-se a diferença de idade de Abrahão. 

O Malho, 1 mar. 1924, p. 32. 

 



a ele se referiam. “Apesar de sua idade avançada” – esse passou a ser 

um termo muito utilizado para exaltar suas vitórias e justificar seu 

bom desempenho, mesmo nas derrotas. 

Abrahão começou a ver nadadores e remadores mais jovens o 

vencerem, mas ainda assim parece ter mantido o espírito esportivo, 

pelo menos assim representou fartamente a imprensa. De fato, quando 

surgia uma notícia de que estava decadente, ele vencia uma prova, 

renovando-se os elogios a sua trajetória. 

 

 
 

Saliture em prova. 

Correio da Manhã, 25 fev. 1923, p. 5. 

 

Mesmo aqueles que o desafiavam procuravam o tratar com má-

ximo respeito. Numa mensagem farta de elogios, Edgard Cardoso, que 

o convidou para uma disputa, ponderou: “Ao ídolo de nossas águas, ao 
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formidável nageur brasileiro, (...), o mestre de nossa natação, só peço 

para não levar a mal o desafio”228.  

Saliture soube fazer a conversão para o polo aquático, esporte 

que, naquele momento, por suas características, acabou lhe dando 

mais um bom tempo de carreira atlética. Com 

isso, conseguiu manter-se nos 

holofotes, considerado como 

um elo entre um passado re-

presentado como glorioso e a 

nova geração. 

No caso do polo aquático, 

sua representação usual ainda 

se fortaleceu quando, prestes a 

abandonar as piscinas, retor-

nou à ativa para ajudar o São 

Cristóvão a ter uma equipe um pouco mais competi-

tiva. Por essa atitude, foi uma vez mais considerado 

como exemplo de dedicação ao esporte e ao clube 

pelo qual obteve tantas vitórias. Um cronista cravou uma consideração 

corrente: “a força de vontade ainda é o maior dom de Abrahão”229. 

Saliture se tornou uma onipresença, alguém consultado quando 

se desejava opiniões sobre os esportes. Vale observar que mudou a 

representação mais corrente de sua imagem nos periódicos. O “vovô do 

esporte aquático nacional”, como era usualmente apresentado, ainda 

aparecia em trajes de banho, em posturas de competição, mas também 

em fotografias mais formais, de terno. 

 

                                                           
228 O DESAFIO de Edgar Cardoso. A Noite, 27 out. 1927, p. 7. 
229 OUVINDO um veterano da nossa aquática. Jornal dos Sports, 20 dez. 1931, p. 1. 

Abrahão Saliture. 

“é um nome popular 

em todo esporte 

brasileiro. É o mais 

velho dos nossos 

esportistas prati-

cantes. Seguiu como 

reserva da equipe 

brasileira de water-
polo e, chamado a 

intervir, registrou 

mais uma glória a 

sua longa carreira, 

tornando mais uma 

vez campeão sul-

americano” 

A Batalha, 6 mar. 

1932, p. 10. 
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Campeão de 

polo aquático aos 

52 anos, um feito 

notável, Abrahão 

Saliture usou sua 

voz para defender 

e propagar o valor 

dos mais jovens, 

para ele os res-

ponsáveis por dar 

continuidade às glórias do esporte nacio-

nal e seguir elevando o nome do Brasil 

nas competições internacionais230.  

 

No seu fim de carreira, tornou-se mais do que nunca reconhecido 

pelos serviços prestados ao país. Diversas matérias rememoravam 

seus feitos, sua brilhante carreira esportiva. 

 

 

 
 

Abrahão 

Saliture com 

seu filho 

Vicente. 

O Globo 

Sportivo, 22 

out. 1938, p. 

12. 

 

 

                                                           
230 Ver, por exemplo: UMA GLÓRIA dos sports nacionais. Jornal dos Sports, 26 jun. 

1932, p. 1. 

Abrahão Saliture entre 

jovens. 

“A glória de uma velhice 

esportiva entre a natação 

moça do presente”. 

O Jornal, 10 jan. 1934, p. 9. 
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 Contribuiu para 

essa celebração final 

de sua carreira o seu 

envolvimento com a 

formação de crianças e 

adolescentes. Abrahão 

fechava um ciclo antes 

de se retirar de vez 

das piscinas. Consa-

grava uma trajetória 

ímpar. 

As últimas ima-

gens mais usualmente 

veiculadas, contudo, 

não foram dos seus momentos em que esta-

va mais velho. Nas décadas de 1940 e 1950, 

em colunas que lembravam o passado do 

esporte, seu nome foi citado, sempre como 

exemplo de glória do país, de tempos mais 

vitoriosos. Nessas ocasiões, voltavam as 

fotos de quando era jovem, registros de um 

dos mais importantes atletas brasileiros. 

 

 

 

 
 

 

Abrahão Saliture entre jovens. 

“Esse grupo de meninos, que podem ser netos de 

Abrahão Saliture, recebem ensinamentos do mes-

tre que ainda tem vigor para correr ao lado deles”. 

O Globo Sportivo, 22 out. 1938, p. 12. 
 

O Globo Sportivo, 16 mar. 

1945, p. 5. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Globo Sportivo, 10 mar. 1950, p. 4. 

 
Diário de Notícias, 20 mai. 1956, p. 66. 

 



A saudação feita quando ingressou como sócio no Remo Club 

vale como síntese das muitas representações acerca de Saliture veicu-

ladas nos periódicos: 

 

Grande em todos os ramos do esporte que pratica, Abrahão 

Saliture encheu todo um grande capítulo da história do esporte 

brasileiro. Os seus feitos tornaram-se dignos de veneração sincera 

de seus patrícios, quiçá de muito estrangeiro, e não fora sua quase 

imperdoável modéstia, o seu nome refulgiria hoje como um 

símbolo venerável231. 

 

 Nos dias de hoje, Abrahão Saliture já não é quase mais 

lembrado. Essa glória é em geral guardada a quem obteve resultados 

internacionais mais reconhecidos, como é o caso de Guilherme 

Paraense. Injustiças da memória.  

O célebre nadador, remador e jogador de polo aquático merece 

ter sua trajetória vitoriosa registrada não só para que possamos recor-

dar uma cidade do Rio de Janeiro que não existe mais, como também 

para que desvendemos os sentidos e significados que cercavam a práti-

ca esportiva em momento importante de sua institucionalização.  

Também para fazer jus às incríveis realizações de Abrahão 

Saliture, seguramente um dos maiores atletas brasileiros de todos os 

tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 REMO. Correio da Manhã, 30 mar. 1937, p. 14. 
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COLEÇÃO “HISTÓRIA DO ESPORTE: OLHARES 

E EXPERIÊNCIAS 
 

 

1. A Barra da Tijuca, os clubes recreativos e o processo de urbanização 

Victor Andrade de Melo e João M. C. Malaia dos Santos 

 

2. “Braço é braço”: o sportman Abrahão Saliture 

Victor Andrade de Melo 

 

 


