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Apresentação 

 

 Com dois livros – este e “’Braço é Braço’: o Sportsman Abrahão 

Saliture”, 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, nosso intuito foi – a partir de diálogos entre 

olhares advindos da História, da Geografia e dos Estudos Culturais – 

debater a ocupação recente de uma das áreas da cidade do Rio de Ja-

neiro, a Barra da Tijuca, tendo a nos guiar a estruturação de clubes 

recreativos, um indicador de processos de urbanização. 

 Sem mais palavras, vamos ao texto. Nossa esperança é que tanto 

a iniciativa da coleção quanto o conteúdo do livro sejam de agrado do 

leitor. 
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Introdução 

 

Todos devem estar lembrados de que, antes do aparecimento dos 

diversos clubes recreativos, a Barra da Tijuca se encontrava 

praticamente abandonada, desmerecendo a atenção não só das 

autoridades estaduais como também dos poucos proprietários de 

residências naquele local1. 

 

Em geral, sugere-se que o surgimento de clubes recreativos, 

expressão da adoção de certos padrões de sociabilidade, é uma 

decorrência do processo de urbanização – do crescimento populacional 

e da diversificação societária (AGULHON, 2009; MELO, 2020a). 

Assim sendo, o trecho acima citado nos chamou a atenção: teria sido 

distinto o que ocorreu na Barra da Tijuca, região da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro? As agremiações precederam a existência de núcleos 

habitacionais mais consolidados? O que teria tal fato a nos informar 

sobre o desenvolvimento do local e da cidade como um todo? 

Tendo em vista tais questionamentos, o objetivo deste livro é 

discutir o processo recente de urbanização da Barra da Tijuca por meio 

de um indicador específico: a criação de clubes recreativos, entendidos 

como agências que atuaram na produção do espaço, intervenientes no 

forjar de perfis que cada bairro/região foi ganhando no decorrer das 

décadas investigadas. 

Carlos (2020), dialogando com a obra de Henri Lefebvre, chama 

a atenção para a importância de entender a cidade como “trabalho ma-

                                                           
1 TURISMO na Barra da Tijuca. O Jornal, 18 ago. 1963, p. 4 (4º caderno). 
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terializado ao longo de todo o processo histórico – objetivação do sujei-

to. É processo de produção continuada revelando o conteúdo da vida” 

(p. 354). O espaço é produzido enquanto mercadoria e o cotidiano como 

reprodução das relações sociais, inclusive no que tange às fragmenta-

ções da vida em setores: o mundo privado, do trabalho e dos lazeres. 

Nesse sentido, “a produção do espaço ganha centralidade para 

entender a dinâmica social, o sentido e a direção do processo de repro-

dução da sociedade por meio da cidade e do urbano” (CARLOS, 2019, 

p. 461). No caso da Barra da Tijuca, vale considerar outra afirmação 

da autora, sempre no diálogo com Lefebvre: “Num primeiro momento a 

industrialização induziu a um processo de urbanização e num segundo 

momento (...) a urbanização se torna indutora de transformações soci-

ais” (CARLOS, 2019, p. 465). 

A região investigada se constituiu por ação notável do mercado 

imobiliário articulado com interesses e colaborações governamentais 

(AULER, 2007), gestando-se “novas formas de viver, com a criação de 

estilos diferenciados e a produção de uma nova cidade” (CARLOS, 

2019, p. 466). No Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca talvez seja das 

localidades mais exemplares do que reflete Lefebvre (2006) sobre a 

produção do espaço como mercadoria, “o espaço (social) como produto-

produtor, isto é, a produção do espaço é engendrada pelo modo de 

produção” (CARLOS, 2019, p. 472).  

Já que consideramos os clubes recreativos como importantes 

intervenientes na constituição do cenário citadino, nos pareceu 

adequado dialogar com certas considerações da Geografia Urbana, na 

direção do que aponta Carlos (2012, p. 95), tendo-se em conta a 

necessidade: 

 



Victor Melo e João Santos                                               Barra da Tijuca, clubes, urbanização 

 
9 

a) de desvendar a realidade urbana que aparece e vem sendo 

apresentada como caótica num mundo em crise que, em sua di-

mensão socioespacial, desafia a compreensão dos geógrafos frente 

às profundas mudanças no espaço e no tempo; b) de pensar os no-

vos conteúdos da urbanização superando as análises que a res-

tringem a uma questão quantitativa referente ao aumento do nú-

mero dos habitantes nas cidades e aglomerações urbanas; c) de 

pensar a prática socioespacial como momento explicativo que re-

vela a profunda indissociabilidade entre produção do ser humano 

e a produção do espaço. 

 

Estamos atentos ao que enfatiza a autora: 

 

(...) a cidade como conceito e realidade concreta realiza-se numa 

miríade de espaços-tempos justapostos; os da troca, do lazer, da 

circulação, do trabalho, reunindo e centralizando todos os elemen-

tos que dão sentido à vida social. Nesta direção o desvendamento 

da cidade aponta a compreensão do urbano no contexto da consti-

tuição da humanidade do homem. Assim, pensar a cidade e o ur-

bano é pensar a vida do homem, seus desejos e necessidades, como 

determinada sociedade vive e se reproduz na cidade e como pensa 

o seu futuro e aquele da cidade (CARLOS, 2012, p. 98). 

 

Com essas ideias em mente, procuramos compreender a Barra 

da Tijuca como um “centro de significância”, noção por Bruner (1990) 

elaborada na tentativa de entender os espaços para além dos conceitos 

de identidade e de apego. Trata-se de procurar os chamados “atos de 

significância”, as ações e iniciativas de caráter econômico, político e 

cultural que forjam e compartilham representações.  

De acordo com Patterson, Willians e Schrel (1994), para analisar 

um “lugar como centro de significância” deve-se considerar que a expe-

riência humana é definida por relações transacionais entre locais e 

indivíduos. Por isso a “significância” deve ser observada por meio das 

narrativas que fornecem a base para o estabelecimento de padrões 

complexos de interação social.  
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Para acessar tais narrativas, como fontes foram utilizados 

periódicos de grande circulação publicados no Rio de Janeiro, 

disponíveis na base de dados da Hemeroteca Digital Brasileira, 

consultados a partir do uso de palavras-chave relacionadas aos clubes 

recreativos da região. Boa parte do que encontramos refere-se a 

informações sobre as agremiações. Quando se tratou de 

posicionamentos ou opiniões, teve-se em conta o perfil dos autores, se 

isso efetivamente interferiu na análise/interpretação.  

Foram consultadas não apenas notícias e crônicas – expressões 

dos pontos de vista dos periodistas, mas também publicações pagas 

pelos clubes (estatutos, propagandas, ofertas de emprego) e anúncios 

de incorporadoras imobiliárias, material que apresenta mais denota-

damente o olhar dos protagonistas das iniciativas clubísticas. 

 O recorte temporal 

teve em conta o primeiro 

fluxo de crescimento da 

região2 (década de 1930) 

e o momento que ante-

cedeu o maior desenvol-

vimento da Barra (anos 

1960). Segundo os dados 

coligidos por Costa Silva 

(2006), em 1960, na loca-

lidade viviam apenas 2.580 pessoas. A 

despeito disso, nessa década existiram 

                                                           
2 O interesse pela região, todavia, é bem anterior, marcado, inclusive, por uma 

ocorrência que persiste até os dias de hoje: os conflitos pela posse de terra. Para um 

debate sobre o tema, ver Santos (2013). Para uma história da Barra, ver Santos 

Junior (2016). 

Arruamento de terrenos da 

Barra, década de 1930. 

Acervo Brasiliana 

Fotográfica. 
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12 clubes, um deles fundado nos anos 1930, quando certamente havia 

menos habitantes. 

A partir dos anos 1970, foi definindo-se o perfil atual da região 

em função da melhoria e abertura de vias de acesso (como a Estrada 

da Grota Funda e a Autoestrada Lagoa-Barra) e de circulação interna 

(como a Avenida Sernambetiba), bem como da expansão do número de 

moradores – processo em alguma medida refletido e estimulado pelo 

Plano Piloto traçado por Lúcio Costa (AULER, 2007). Em 1970, eram 

5.779 habitantes. Entre essa década e 2000, foi a Região Administra-

tiva de maior crescimento populacional do Rio de Janeiro: 1980 – 

40.726; 1991 – 98.229; 2000 – 129.632 (COSTA SILVA, 2006). 

Por meio da experiência dos clubes recreativos, na sua 

articulação com o desenvolvimento da região, buscamos responder a 

uma pergunta: a Barra da Tijuca já foi subúrbio? Do ponto de vista de 

sua localização, a resposta óbvia é sim. Do ponto de vista identitário, 

contudo, como compreender sua inserção nos fluxos de urbanização do 

Rio de Janeiro? 

O intuito, portanto, é lançar um olhar para a história recente do 

Rio de Janeiro buscando entender as relações que se estabeleceram 

entre suas diversas zonas, mediadas pelos diferentes interesses, nota-

damente econômicos, que marcavam o forjar do tecido urbano.  
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Entre Jacarepaguá e a Zona Sul: um padrão (qua-

se) tradicional de clube (décadas de 1930-1950) 

 

O cotidiano se constitui como produto da história; isto é, como 

consequência do processo de reprodução da sociedade envolvendo 

uma relação espaço-tempo. Como categoria de análise, o cotidiano, 

desloca o enfoque do processo de reprodução do plano econômico 

para o plano social – a reprodução das relações sociais determina-

das num outro patamar. Nesta dimensão o cotidiano constitui-se 

como produto da história (CARLOS, 2012, p. 102). 

 

Assim como outras cidades, o Rio de Janeiro teve, a princípio, 

um pequeno núcleo urbano e vastas extensões de terra para o “interi-

or”. A maior parte da população se estabeleceu nas margens da Baía 

de Guanabara, na região hoje denominada de Centro, se expandindo, 

posteriormente, para outra faixa de litoral em direção à Zona Sul, ain-

da dentro das águas preservadas da citada angra (Glória, Catete, 

Flamengo e Botafogo). 

 Desde os anos finais do século XVIII, mais notadamente das úl-

timas décadas do XIX, começaram a se tornar mais habitadas as 

praias e a área não banhada dos “sertões” (Zona Norte e Oeste), região 

paulatinamente conhecida como “subúrbio”. Essa ocupação se deveu à 

articulação de uma série de fatores: gentrificação da região central em 

função de reformas urbanas; expansão demográfica decorrente da po-

tencialidade econômica da, na ocasião, capital do país; mudança de 

perfil produtivo das terras “sertanejas”, abandonando-se paulatina-

mente sua vocação rural; instalação de linhas de trens e bondes que 
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facilitaram o deslocamento. Vale destacar que, já no recenseamento de 

1890, o Rio de Janeiro foi dividido em zonas urbana e suburbana3.  

 

 
 

Desenho de Corrêa. Fonte: O Sertão Carioca, 1936, p. 384. 

Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Desenho-de-Correa-

Fonte-O-Sertao-Carioca-1936-p384_fig2_323562566 

  

A definição de subúrbio, contudo, não se limita a uma questão 

legislacional ou de localização geográfica. No decorrer do tempo, for-

jou-se uma identidade específica tendo em conta tanto uma série de 

peculiaridades do modo de vida e organização dos arrabaldes quanto a 

necessidade de fazer frente a um processo de estigmatização da região, 

representada como o oposto de determinadas compreensões de civili-

zação e progresso que nortearam a estruturação da zona central

                                                           
3 Sobre o processo de ocupação e desenvolvimentos dos subúrbios do Rio de Janeiro, 

ver, entre outros: Pechman (1985), Abreu (1987), Soares (1990), Fernandes (1995), 

Miyasaka (2016), Lima (2018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freguesias do Rio de Janeiro em 1900. 

Em vermelho, o Centro. Em verde, a Zona Sul. Em azul, a Barra da Tijuca. A linha roxa demarca a separação entre zona urbana (à 

direita) e zona suburbana (à esquerda). 

Mapa disponível em Santos e colaboradores (2013). 

 



a partir da transição do século XIX e anos iniciais do XX (ABREU, 

1987; FERNANDES, 1995), momento em que também começaram a se 

tornar mais habitadas e prestigiadas as praias oceânicas da Zona Sul. 

Na verdade, é mais adequado falar em “identidades suburbanas” 

na medida em que a ocupação da região não foi, de maneira alguma, 

uniforme, variando no que tange à ação dos grupos societários e perfil 

econômico do local, um processo que pode ser compreendido a partir do 

conceito de produção do espaço de Henri Lefebvre: “Se o espaço (social) 

intervém no modo de produção, ao mesmo tempo efeito, causa e razão, 

ele muda com esse modo de produção! Fácil de compreender: ele muda 

com ‘as sociedades’, se se quiser exprimir assim” (2006, p. 6)4. 

No olhar de Melo (2020a), é possível categorizar a estruturação 

dos bairros dos subúrbios cariocas, a partir de sua ênfase central de 

dinamização, em função de: a) desenvolvimento industrial; b) 

desenvolvimento comercial; c) instalação de unidades militares; d) 

implementação de projetos habitacionais; e) manutenção de uma 

vocação rural; f) representação paradisíaca que induzia a um uso 

turístico.  

Esse autor lembra ainda que áreas da Zona Sul que, até o início 

do século XX, foram consideradas como subúrbios, deixaram de assim 

ser encaradas conforme passaram por um processo de gentrificação 

(caso da Lagoa), enquanto outras mais próximas da região central 

passaram a ser assim consideradas em função da mudança do perfil 

socioeconômico (caso de São Cristóvão). 

Outro exemplo interessante é o do Méier. Do ponto de vista da 

legislação, o bairro integrava a área urbana. Todavia, até mesmo por 

sua localização limítrofe entre as zonas, por lá se forjou uma identida-

                                                           
4 Para um debate sobre a heterogeneidade dos subúrbios cariocas, ver Guimarães e 

Davies (2018). 
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de suburbana graças às ações de um conjunto de lideranças locais 

(MELO; SILVA, 2021). 

 Na área que a legislação definiu como suburbana, a Barra da 

Tijuca é um caso peculiar. Embora sua ocupação date das origens do 

Rio de Janeiro, como vimos, só recentemente tornou-se mais habitada 

e integrada à cidade. Esse desenvolvimento tardio pode ser explicado 

tanto pelo fato de que as terras da região permaneceram por longo 

tempo nas mãos de poucos proprietá-

rios quanto pela situação geográfica, 

por ser uma localidade de difícil aces-

so (AULER, 2007).  

 

Em função de 

sua localização, por 

terra, havia três ma-

neiras principais de 

chegar à região, por 

muito tempo opções 

limitadas do ponto 

de vista estrutural: 

por Jacarepaguá (via 

Madureira, Campi-

nho, Freguesia), pela 

Tijuca/Alto da Boa 

Vista e pela Zona Sul/Estrada da Gávea. Todos esses caminhos corta-

vam barreiras naturais, um “cinturão” de elevações que dificultavam o 

acesso à Barra. 

Maschek, E. de. Mappa do 

munícipio neutro. [187-?]. 

Em vermelho, o “cinturão” de 

elevações que cercam a região da 

Barra da Tijuca. 
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O primeiro fluxo de ocupação da Barra (anos 1930) se deu na sua 

área mais a leste, tendo relação com o crescimento e maior ocupação 

imobiliária das praias oceânicas da Zona Sul. A região da Zona Oeste 

tornou-se uma opção de veraneio e progressivamente de moradia que 

lembrava o antigo bucolismo que caracterizava o Leme, Copacabana, 

Ipanema, Leblon e São Conrado (AULER, 2007). 

 Não surpreende que as primeiras experiências de urbanização 

da Barra – Vila Balneário (Barrinha), Jardim Oceânico e Tijucamar – 

tenham se inspirado na ideia de Cidade Jardim de Howard e Parker, 

algo que naquele momento estava sendo utilizado em outras regiões 

da cidade, como no Jar-

dim Guanabara (Ilha do 

Governador) e na Vila 

Guanabara (atual Brás 

de Pina)5. 

 

 
 

Vale observar que, 

a despeito desses movi-

mentos iniciais de maior 

ocupação da região, dada 

a sua distância e isolamento, conformou-se a ideia de que a Barra era 

um lugar propício aos “pecados”, uma representação que se enfatizou, 

                                                           
5 Para um debate sobre o tema, ver Silva e Berlini (2015). 

Construção do Jardim 

Oceânico e Tijucamar, década 

de 1930. 

Disponível em Santos Júnior 

(2016, p. 27). 
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já nos anos 1960, quando por lá se instalaram muitos motéis (AULER, 

2007). Os jornais, a literatura e o cinema fartamente registraram es-

ses usos “controvertidos” do espaço6. 

Nesse cenário, não surpreende que a primeira agremiação da re-

gião, o Itanhangá Golf Club, fundado em 19337, tenha se instalado na 

extremidade que estava primeiro se desenvolvendo, na fronteira da 

Zona Sul. Encontrava-se nas redondezas dos pioneiros núcleos habita-

cionais da Barra, começando a funcionar antes mesmo deles. 

 O Itanhangá Golf Club foi fundado como uma iniciativa de um 

grupo de pessoas, de livre associação, ainda que restrita em função do 

alto padrão econômico exigido. De toda forma, foram adotados moldes 

tradicionais da formação de clubes. Houve, todavia, uma inovação. Em 

1936, quando se impôs a necessidade de realização de um investimen-

to de maior porte dada a decisão de promover melhorias na sede, foi 

criada a Itanhangá Financiadora, uma empresa que não se confundia 

com a pessoa jurídica da sociedade esportiva8. 

 A motivação inicial principal da agremiação foi o golfe. No Rio de 

Janeiro, esse sempre foi um esporte mais restrito, tendo relação com 

as iniciativas dos britânicos na cidade estabelecidos desde o século 

XIX (MELO, 2017). Algumas modalidades pelos anglófonos cultuadas 

se espraiaram, como o atletismo e o futebol, enquanto outras não se 

popularizaram por motivos diversos, como o rúgbi e o golfe (MELO; 

GONÇALVES, 2019). No caso dessa última, há que se considerar 

questões econômicas e estruturais que a tornam menos acessível, como 

o custo do material e a necessidade de contar com amplos terrenos. 

                                                           
6 Lima e Souza (2016) discutem essa representação da Barra na obra de Nélson 

Rodrigues. 
7 Diário Oficial, 14 jun. 1933, p. 11759. 
8 Diário Oficial, 11 abr. 1936, p. 7773. 



 
 

No mapa (vista atual - Google maps), pode-se ver: em azul, parte de Jacarepaguá; em lilás, a Tijuca; em amarelo, o extremo oeste da 

Zona Sul; em verde, o local do Jardim Oceânico e do Tijucamar; a Barrinha (antiga Vila Balneário), em rosa; em vermelho, o 

Itanhangá Golf Club. 



 Destaca-se a cri-

ação, em 1921, do Rio 

de Janeiro Golf Club, 

iniciativa de membros 

da colônia britânica 

atuantes na Compa-

nhia Tramway, Light 

& Power. Somente em 

1926, a agremiação, 

hoje denominada Gá-

vea Golf and Country 

Club, se instalou nos 

seus atuais terrenos de 

São Conrado (MENE-

ZES; PAIVA, 2015). 

 

 

O Itanhangá certamente dialogou com a experiência do clube de 

São Conrado, mas não dificilmente também com a do Jacarepaguá Tê-

nis Clube, fundado em 1919, naquele momento destaque por suas ini-

ciativas hípicas (MELO, 2020b). A agremiação da Barra também ofe-

recia modalidades pouco usuais no Rio de Janeiro. 

 Em 1934, o clube adquiriu uma área de cerca de 2 mil metros 

quadrados nas proximidades da Pedra do Itanhangá. Sinal de prestí-

gio, naquele mesmo ano, recebeu o título de “utilidade pública”9 por 

parte do governo do Rio de Janeiro. Logo dispunha de boa estrutura e 

se envolveu com diversas iniciativas esportivas relacionadas à equita-

                                                           
9 SOCIEDADES declaradas de utilidade pública. Correio da Manhã, 19 jun. 1934, 

p. 8. 

Jogo de polo no Gávea Golf Club. 

Careta, 9 ago. 1930, p. 32. 
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ção, golfe e polo10, modalidades nas quais teve participação ativa, até 

mesmo na organização de importantes competições. 

 

 
 

Inauguração de instalações esportivas do Itanhangá. 

O Malho, 25 abr. 1935, p. 22. 

 

De pronto, dois destaques saltam aos olhos: ao contrário do Gá-

vea Golf, não era um clube de “britânicos”, mas de brasileiros, ainda 

que contasse também com estrangeiros entre os sócios; a maior parte 

de seus membros não morava na Barra, o que não é de se estranhar 

em função do baixo número de residentes na região. 

Os fundadores do Itanhangá eram “um seleto grupo de 

sportsmen, figuras prestigiosas nas mais diversas atividades na vida 

da cidade”11, personagens notórios como Guilherme Guinle, Carlos 

Guinle, Filinto Muller, Henrique Laje, Adalberto Aranha, Antenor 

Mayrink Veiga, Arthur Bernardes Filho.  

                                                           
10 POLO. Jornal do Comércio, 2 nov. 1935, p. 8. 
11 O ITANHANGÁ Golf Club e seus links. A Noite, 3 ago. 1934, p. 8. 
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Não surpreende que o presidente Getúlio Vargas tenha sido um 

dos seus frequentadores costumeiros, presente, inclusive, na cerimônia 

de lançamento da nova sede12. Há muitas imagens do dirigente 

máximo da nação 

no clube, até 

mesmo praticando 

o único esporte 

com o qual tinha 

maior afeição, o 

golfe13. 

 Para além da 

constante presença 

de lideranças polí-

ticas e econômicas, algumas 

cerimônias importantes pas-

saram a ser realizadas no 

Itanhangá. Um exemplo foi a 

celebração do segundo ano de 

gestão do Ministro do Trabalho, Waldemar Falcão, ocasião que contou 

com a participação de destacados personagens da cidade e do país14. Já 

em 1946, uma Garden Party foi promovida pela prefeitura do Rio de 

Janeiro para homenagear as representações diplomáticas que se en-

contravam na capital nacional para a posse do novo presidente, Eurico 

Gaspar Dutra15. 

 

                                                           
12 A PEDRA fundamental da sede do Itanhangá Golf Club. A Noite, 14 set. 1936, p. 

10. 
13 Sobre o envolvimento de Vargas com o golfe, ver Drumond (2008). 
14 O SEGUNDO aniversário da gestão. A Noite, 27 nov. 1939, p. 13. 
15 Sombra, fev. 1946, p. 40. 

 

Getúlio Vargas jogando golfe no 

Itanhangá. 

O Malho, fev. 1940, p. 18. 
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O Itanhangá se constituiu, portanto, como um country club para 

uma elite nacional sediada na capital, aproveitando que a região era 

um recôndito preservado, marcado por uma beleza natural exuberan-

te. Não era uma típica agremiação de bairro, ainda que recebesse al-

guns moradores dos pioneiros núcleos habitacionais da Barra, parte 

deles, na verdade, veranistas que residiam em outras zonas da cidade. 

 

O clube foi 

agente da produção 

de um espaço que 

não se constituía 

ainda como deten-

tor de identidade 

própria, até porque 

estava sendo mais 

habitado recente-

mente. De toda 

forma, começava-se 

a conformar a ideia 

de que a Barra era 

uma zona a ser 

ocupada com fins 

de diversão, a partir dos interesses 

de estratos econômicos altos. 

 

 

 

Comparação da ocupação da Barra 

da Tijuca – 1949 e 2010. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/barrada

tijuca.memorias/photos/a.4602263

44134019/999072436916071 
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O clube foi mesmo um indutor direto de desenvolvimento local. 

Um exemplo foi a pavimentação da Estrada da Gávea no trecho que ia 

das suas portas até o Joá. A inauguração dessa obra contou com a 

presença de Vargas e do prefeito Henrique Dodsworth, entre outras 

importantes lideranças da cidade16. Tal intervenção atendia os 

associados e atraía novos interessados já que não havia outro jeito de 

chegar no Itanhangá se não por carro, o que por si só já era um 

elemento de distinção em um tempo em que poucos eram proprietários 

de automóveis (GIUCCI, 2004).  

Perceba-se que as restrições à compra de combustível ocorridas 

durante a 2ª Grande Guerra chegaram a impactar o funcionamento da 

agremiação. Em um evento de polo promovido em homenagem à Força 

Expedicionária Brasileira, em 1945, conseguiu-se uma autorização es-

pecial para liberação de gasolina, o que tornou possível “grande aflu-

ência, achando-se o recinto do Itanhangá repleto de veículos. Outros 

abarrotavam a Estrada da Gávea, (...), dando, assim, um aspecto festi-

vo dos grandes dias de antes guerra”17. Desde aquele tempo, era a 

Barra a terra do automóvel, como se conformaria categoricamente nas 

décadas seguintes18. 

Outro impacto importante se deu na própria dinâmica da 

localidade. Quando o Itanhangá foi instalado, já havia na Barra uma 

pequena população ribeirinha. O clube teve conflitos com pescadores 

locais em função da posse de terras19. Ao mesmo tempo, uma nova 

                                                           
16 PAVIMENTADO a concreto mais um trecho da Estrada da Gávea. O Imparcial, 

12 jun. 1938, p. 4. 
17 TAÇA Expedicionário Boavista. Correio da Manhã, 22 ago. 1945, p. 10. 
18 Só recentemente o metrô chegou à Barra, obras realizadas em função dos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Ainda assim, há somente uma estação, 

Jardim Oceânico, estando todo restante da região acessível apenas por transporte 

rodoviário. 
19 APELAM para o presidente Café Filho os pescadores da Colônia Z-6. Diário de 

Notícias, 25 dez. 1954, p. 2 (2ª seção). 
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ocupação se estabeleceu com funcionários da agremiação e seus 

familiares. Nesse cenário, surgiram os primórdios da Muzema e da Rio 

das Pedras, comunidades de baixa renda que cresceram, a posteriori, 

com os trabalhadores das muitas obras que houve na região20. 

O caso do Itanhangá não foi único. Numa região marcada por 

muitos problemas relativos a posses de terra (SANTOS, 2013), mais de 

um clube se viu envolvido em conflitos. Chegou a circular nos jornais 

uma acusação de que o Riviera e o Caça e Pesca foram “criados por 

aqueles grileiros com fins especulativos, em áreas próprias da Uni-

ão”21. Obviamente tudo era sempre resolvido com a intervenção pres-

timosa dos influentes sócios e sempre contrário aos interesses de gru-

pos socioeconomicamente mais baixos22.  

Este tipo de ocorrências revela que a constituição da Barra como 

“centro de significância”, um lugar bucólico marcado pela ideia de 

diversão para grupos socioeconomicamente privilegiados, foi um 

processo no qual existiram vozes dissonantes. Não surpreende que os 

críticos periódicos Tribuna da Imprensa e A Luta Democrática tenham 

exposto as denúncias e contradições observadas na instalação dos 

clubes da região. 

 No entanto, a maioria dos grandes jornais difundiram outro dis-

curso. Para o Jornal do Comércio, por exemplo, um dos periódicos que 

mais noticiou as atividades do Itanhangá Golf Club, a agremiação se 

tornou rapidamente uma referência na região. De fato, entre outros, 

num anúncio de vendas de terrenos na Barra informou que se locali-

zavam em “situação privilegiada, junto a uma das mais lindas praias, 

                                                           
20 Para um debate sobre o tema, ver Vives (2009) e Sousa (2018). 
21 CPIS-64 vão agitar gaiola. Tribuna da Imprensa, 17 jan. 1964, p. 4. 
22 FLORESTA Country Club não é dono da área onde constrói. A Luta Democrática, 

17 jul. 1963, p. 2. 
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a 30 minutos da Avenida Rio Branco, muito perto do Gavea Golf Club, 

antes do Itanhangá Golf Club”23.  

Conforme a região se expandia, se tornou usual a indicação da 

agremiação não só como parâmetro de localização, mas também como 

demonstração da potencialidade do lugar. Já em 1950, a propaganda 

de um empreendimento da Sul América Capitalização fazia referência 

à sociedade esportiva e consagrava um perfil para a localidade: “Cená-

rio deslumbrante – o oceano e as majestosas montanhas da Gávea e da 

Tijuca”24. 

 

Na maioria dos jornais da 

cidade, o Itanhangá Golf Club 

tornou-se representado pelo bom 

gosto de suas instalações (”um 

ambiente de sonhos”25) e pelos 

constantes e celebrados festejos 

sociais que reuniam “a gente 

mais fina desta capital”26, como 

se afirmou por ocasião de uma 

festa realizada em 1937.  

                                                           
23 A GRANDE oportunidade. Jornal do Comércio, 15 abr. 1937, p. 16. 
24 O Jornal, 14 mai. 1950, p. 4. 
25 A FESTA do Itanhangá Clube. Jornal do Brasil, 30 jun. 1937, p. 20. 
26 GOLF. Correio da Manhã, 19 jun. 1937, p. 10. 

Anúncio de empreendimento 

imobiliário com elogios ao bairro 

(“Cenário deslumbrante – o 

oceano e as majestosas montanhas 

da Gávea e da Tijuca”) e 

referência ao Itanhangá. 

O Jornal, 14 mai. 1950, p. 4. 
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O clube acolheu também eventos beneficentes, como uma 

Garden Party e uma festa natalina promovidas, em 1940, para 

arrecadar fundos para a Cidade das Meninas, uma iniciativa da 

primeira dama Darci Vargas27. Essas ocasiões reuniam diversas 

lideranças políticas, econômicas e culturais, conformando o espaço de 

prestígio que a agremiação ocupava na cidade.  

O Itanhangá chegou a ter uma equipe de futebol, uma 

modalidade popular já espraiada por todos as zonas e estratos sociais 

da cidade (SANTOS, 2010). Todavia, nunca se integrou a alguma das 

muitas ligas que existiam. Para além da prática cotidiana e de 

torneios internos, seu time representativo apenas disputava 

“amistosos”. Não fazia parte de seus intuitos frequentar amiúde 

qualquer ambiente que fugisse ao perfil elitista que conformara com 

sucesso.  

Como definiu Ibrahim Sued, na ocasião já um dos principais co-

lunistas sociais do Rio de Janeiro, frequentar a agremiação da Barra 

tornara-se condição sine qua no para que alguém fosse identificado 

como pertencente às altas esferas da cidade28. O Itanhangá ajudou a 

produzir um perfil da região que não era mais tido somente como local 

distante, mas também sinal de refinamento e distinção. 

 Perceba-se que ainda que sempre fossem feitas referências às 

deslumbrantes praias que havia nas redondezas do Itanhangá, ne-

nhuma experiência houve com modalidades náuticas e aquáticas que 

já estavam bastante consolidadas no Rio de Janeiro – remo, iatismo, 

natação, polo aquático –, o que reforça nossa compreensão de que se 

tratava mesmo de um country club.  

                                                           
27 EM BENEFÍCIO da Cidade das Meninas. A Batalha, 8 jan. 1941, p. 5. 
28 COLUNISMO social às vezes derruba deuses de barro. O Mundo Ilustrado, 10 

jan. 1959, p. 20. 
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Nos jornais, somente em 1951 surgiu a notícia de que estava 

prestes a ser criada uma sociedade náutica na região, uma iniciativa 

de moradores de Jacarepaguá que pretendiam que fosse dedicada ao 

remo, vela e natação, mas também ao vôlei e basquete, entre outros 

esportes29. Várias foram as sugestões de nomes, entre os quais Barra 

da Tijuca Praia Clube e Clube de Regatas Jacarepaguá30.  

Essa agremiação, que não chegou a entrar em funcionamento, 

apontava o espraiamento da ocupação da região, tendo maior conexão 

com acesso por Jacarepaguá. Por essa via efetivamente se instalou 

uma nova iniciativa esportiva: o Esporte Clube Barra da Tijuca, fun-

dado em 195331. 

Instalado na Rua E (atual Tamarindos da Península), suas 

iniciativas anunciadas nos jornais referiam-se a jogos amistosos de 

futebol32 e festas diversas33, inclusive e especialmente eventos e bailes 

carnavalescos34, uma atividade que se tornou característica do clube e 

no futuro seria uma marca das agremiações da Barra. 

Há que se ter em conta que, nos anos 1950, inclusive em função 

da melhoria das vias de acesso, aumentou a movimentação na Barra, 

especialmente com algumas novidades relacionadas ao entretenimen-

to, como a Boite Corsário e o Bar do Oswaldo. Nesse cenário, o Esporte 

Clube parece ter ocupado um importante papel, ajudando a dinamizar  

 

                                                           
29 SERÁ fundado um novo clube na Barra da Tijuca. Jornal dos Sports, 21 nov. 

1951, p. 10. 
30 UM CLUBE Náutico na Barra da Tijuca. Jornal dos Sports, 1 dez. 1951, p. 6. 
31 Diário Oficial, 9 ago. 1954, p. 54, seção 1. 
32 PELOS clubes independentes. Jornal dos Sports, 16 mai. 1954, p. 9. O clube 

chegou a se ligar ao Departamento Autônomo, que reunia as equipes amadoras da 

Federação Metropolitana de Futebol. 
33 BAILE da Vitória. Diário da Noite, 29 mar. 1956, p. 5 (2ª seção). 
34 NOS CLUBES. Diário Carioca, 20 jan. 1956, p. 11; NO E. CLUBE Barra da 

Tijuca. Correio da Manhã, 8 fev. 1957, p. 7. 



 
 

No mapa (vista atual - Google maps), se pode ver a diferença de localização dos clubes na Barra da Tijuca. Em azul, o Itanhangá 

Golf Club, mais próximo da Zona Sul (destacada em lilás). Em vermelho, a região do Esporte Clube Barra da Tijuca, mais próxima 

de Jacarepaguá (destacado em laranja). Em rosa, a Tijuca. 



a vida pública local, antecipando algumas atividades que seriam mais 

usuais no futuro.  

Não conseguimos saber muito sobre seu funcionamento. É possí-

vel que a maior parte de seus sócios tenha sido de moradores de Jaca-

repaguá, parte de uma elite local pertencente a um estrato socioeco-

nômico mais baixo do que o dos associados do Itanhangá.  

Encontramos no Diário Oficial referências a outras duas inicia-

tivas náuticas criadas no final da década, ambas em 1959 – o Iate 

Clube Barra da Tijuca e o Iate Clube Jacarepaguá35, bem como nos 

periódicos uma citação ao Muzema Futebol Clube36. São escassas as 

informações sobre essas agremiações. De toda maneira, pareciam ado-

tar também um formato mais tradicional no sentido associativo.  

A partir da década de 1960, surgiu um novo modelo de clube na 

Barra da Tijuca, mais uma expressão das mudanças que estavam em 

curso na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Diário Oficial, 25 fev. 1960, p. 81, seção 1. 
36 EM JACAREPAGUÁ. A Luta Democrática, 29 dez. 1956, p. 7. 
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Entre o progresso e o bucólico: um novo padrão 

clubístico (década de 1960) 

 
(...) o processo de produção do espaço (como categoria central 

direcionadora da construção de um raciocínio sobre a cidade e o 

urbano) tem como pressuposto a natureza, e, neste sentido, 

aponta a atividade humana como produtora e transformadora, 

movida por vontade e disposição, acasos e determinações. Nesse 

processo, transforma-se a natureza em mundo, uma realidade, 

essencialmente, social. Essa luta na construção do mundo é a 

condição constitutiva do espaço urbano (CARLOS, 2012, p. 95). 

 

 A década de 1960 foi um período de transição entre o momento 

em que a Barra era considerada um local bucólico relacionado à 

expansão da Zona Sul e o período seguinte no qual definitivamente se 

desenvolveu e se integrou à cidade com uma identidade própria.  

 Há de se considerar que o momento foi marcado por grande efer-

vescência no cenário nacional, com o início de uma nova ditadura, e 

citadino, em função da transferência da capital do país para Brasília e 

criação da Guanabara, momento em que se reconfigurou a identidade 

carioca e foram pensadas alternativas econômicas para o desenvolvi-

mento da cidade-estado, entre as quais o turismo. 

 No governo Carlos Lacerda (1960-1965), que investiu em muitas 

obras de infraestrutura, o processo de acessibilidade à Barra tornou-se 

progressivamente notável. Um curioso impulsionador, inclusive no que 

tange à melhor pavimentação das ruas, foi o fato de que, a partir de 
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1958, a região passou a 

acolher provas de automo-

bilismo até a construção do 

Autódromo de Jacarepa-

guá (ELIAS, 2010; ELIAS, 

2020).  

 

 

 

 

 

 

O circuito, fazendo referência ao antigo percurso da Gávea e iro-

nizando a representação da região, foi extraoficialmente denominado 

de “Trampolim do Pecado”. Além de atrair gente nos dias de prova, o 

esporte ajudou a dar notoriedade positiva à Barra, constantemente 

citada pela imprensa por ocasião das competições. Uma vez mais, o 

automóvel deixava marcas no processo de desenvolvimento da locali-

dade. 

Antes mesmo de surgirem novos núcleos de habitação, se 

estruturaram novas iniciativas de entretenimento na Barra. Em 1967, 

em longa matéria publicada no Jornal do Brasil, um dos mais lidos da 

cidade, Derci Ribeiro Prado traçou um panorama da região sugerindo 

Trampolim do Pecado, 1964. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/bar

radatijuca.memorias/photos/a

.460226344134019/66561663

0261655 
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que sua ocupação dependeria da conclusão das muitas obras viárias 

planejadas. No seu olhar, ainda se tratava de um grande vazio 

majoritariamente utilizado 

para a diversão por gente 

que possuía automóvel: “Os 

restaurantes e clubes foram 

os primeiros a prever o 

aparecimento de uma nova 

Copacabana na Zona 

Litorânea”37. Além disso, 

bares e boites também 

contribuíam para a fama 

local. 

Perceba-se como, a 

considerar as narrativas 

dos periódicos, as agremiações 

foram agentes de produção do 

espaço, ajudando a delinear um perfil para a região. Os clubes (e res-

taurantes) foram os primeiros a chegar, estruturando o que parecia 

ser “uma nova Copacabana na Zona Litorânea”. Reiteraram a valori-

zação da exuberância da natureza local, mas também dialogaram com 

a ideia de progresso que vai marcar mais acentuadamente a urbaniza-

ção futura. Não surpreende que tenham se tornado uma das mais 

usuais referências à Barra veiculadas nos jornais dos anos 1960.  

Deve-se ter em conta que se tratou de um contexto em que, no 

Rio de Janeiro, ficaram mais claros os problemas ocasionados pelo 

processo de urbanização, desencadeando-se a valorização de refúgios e 

                                                           
37 PRADO, Derci Ribeiro. Zona litorânea está crescendo sem um plano urbanístico. 

Jornal do Brasil, 22 out. 1967, p. 24 (1º caderno). 

“Primeiros a chegar” 

Placas indicando os clubes. 

Jornal do Brasil, 22 out. 1967, p. 24 (1º 

caderno). 
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o desenvolvimento de novos hábitos: campismo, veraneio, esportes na 

natureza (surfe, caça submarina e voo livre, por exemplo), alimentação 

“natural”, práticas “holísticas” (ioga, tai chi chuan etc.), entre outros 

(DIAS, 2008). Isso se deu em um momento em que, definitivamente, o 

automóvel se incorporou ao cotidiano citadino.  

Os clubes da Barra dos anos 1960 são, de alguma forma, expres-

são dessas dimensões articuladas, ainda mais por se relacionarem a 

um hábito que vinha se estruturando desde o século XIX e definitiva-

mente se incorporara ao modo de viver do carioca: ir à praia.  

Com o litoral da Zona Sul já bastante habitado e a Baía de Gua-

nabara em rápido processo de degradação, num período em que ainda 

não havia a Ponte Rio-Niterói – o que tornava a região dos Lagos de 

mais difícil alcance, a atenção foi dirigida para duas áreas: a Baía de 

Sepetiba, mais acessível em função da Avenida Brasil (aberta na dé-

cada de 1940), e a Barra (MELO, 2020c). Em ambas, cresceu o número 

de clubes. 

As muitas agremiações que surgiram na Barra apresentaram à 

cidade novos conceitos associativos, menos resultado de uma comuni-

dade que se autoestruturava, mais fruto de iniciativas empresariais. A 

primeira dessas experiências foi fundada em 1960: o Riviera Country 

Club.  

Sua sede foi construída a partir de um ousado projeto modernis-

ta do celebrado Ricardo Menescal, chamado pela revista Manchete, 

uma das maiores do país, de “arquiteto dos clubes e das sociedades es-

portivas”38. Para além de seu talento profissional, era conhecido por 

ser montanhista de renome. Foi também fundador e por muitos anos 

presidente do Camping Club, que chegou a ter um  núcleo  na Barra e  

                                                           
38 RICARDO Menescal – bossa nova em arquitetura. Manchete, 2 fev. 1963, p. 75. 



 

 

 

Mapa do Estado da Guanabara, 1967. 

Em vermelho, o trajeto aproximado da Avenida Brasil. Em azul, as praias degradadas da Baía de Guanabara. Em lilás, o Centro 

ainda sem a Ponte Rio-Niterói. Em laranja, a Zona Sul já bastante habitada. Em verde, São Conrado. Em marrom, a Barra da 

Tijuca. Em preto, a Baía de Sepetiba. 

Mapa publicado no Atlas Geográfico Mundial (Juan E. Schaeffer), disponível em: http://www.rio-turismo.com/mapas/estado-

guanabara.htm 

http://www.rio-turismo.com/mapas/estado-guanabara.htm
http://www.rio-turismo.com/mapas/estado-guanabara.htm


outro no Recreio (esse em funcionamento até os dias atuais, na Praia 

da Macumba). Foi um personagem claramente envolvido com o deline-

amento do perfil da região39. 

O clube foi instalado à beira-mar, em plena Avenida Litorânea 

(depois Sernambetiba, atual Lúcio Costa), dando início a uma mais 

forte relação com o litoral. O nome foi inclusive inspirado na Riviera 

francesa, sendo por vezes a agremiação apresentada como “praia 

snob”40. A intervenção da diretoria junto a Carlos Lacerda favoreceu o 

asfaltamento do logradouro onde se encontrava, bem como a dotação 

de melhor estrutura de água, luz e telefone41. 

 

 
 

Avenida Sernambetiba, 1956. 

Acervo O Globo. 

Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/a-urbanizacao-da-barra-

o-plebiscito-9331589 

 

                                                           
39 Vale citar um de seus principais projetos, no qual também foi o incorporador, o 

Costa Brava Clube, síntese de sua ousadia e das suas ideias de integração 

natureza-progresso. Foi fundado em 1962, na Joatinga, vizinho à Barra da Tijuca. 

Para mais informações: http://www.costabravaclube.com.br/ 
40 RIVIERA (de lá) vai ter sinônimo (aqui): Barra. Última Hora, 18 mar. 1961, p. 4. 
41 A NOTÍCIA em poucas palavras. O Jornal, 28 set. 1963, p. 5. 

http://www.costabravaclube.com.br/
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O Riviera, como os clubes que o antecederam, possuía mais asso-

ciados que eram moradores de outros bairros, ajudando a conformar a 

ideia de que a Barra se tratava de um lugar de veraneio para um setor 

das elites cariocas. Como sugeriu um cronista do Jornal dos Sports: 

“Estamos na era dos clubes de campo. Jacarepaguá e Barra da Tijuca 

são os lugares onde 

mais surgem clubes 

do gênero”42. 

Tratou-se de 

uma incorporação, 

um projeto empresa-

rial protagonizado 

por Tibor Turesany e 

Eduardo Mallmann, 

e não de uma agre-

miação que surgiu a 

partir de um grupo 

de associados. A despeito de ser uma novidade, muitos títulos foram 

vendidos com surpreendente rapidez (MENESCAL, 2006), bem como o 

nome do clube passou a circular rapidamente nos periódicos, especi-

almente nas colunas sociais.  

Houve críticas à oferta de títulos quando ainda sequer havia 

sede43. Era como se o interessado adquirisse um imóvel na planta, 

uma novidade no que tange ao associativismo. De toda forma, 

certamente em função do grande afluxo financeiro, fruto do interesse 

que despertou a proposta, a obra andou muito rápido, acompanhada 

amiúde pelos jornais. 

                                                           
42 CLUBE Campestre. Jornal dos Sports, 29 abr. 1964, p. 10. 
43 JANIO. Diário Carioca, 20 e 21 ago. 1961, p. 1 (DC-Revista). 

Sede do Riviera 

Manchete, 7 mar. 1964, p. 67. 



 

 

 

No mapa (vista atual - Google maps), se pode ver a diferença de localização dos clubes na Barra da Tijuca. Em azul, o Itanhangá 

Golf, mais próximo da Zona Sul (destacada em lilás). Em vermelho, a região do Esporte Clube Barra da Tijuca, mais próxima de 

Jacarepaguá (destacado em laranja). Em marrom, o local do Riviera e a Avenida Litorânea. Em rosa, a Tijuca. 



O perfil de distinção da iniciativa se fazia sentir mesmo na 

contratação de funcionários. Nos seus anúncios nos jornais publicados, 

percebe-se que algumas posições profissionais, como cargos no 

Departamento de Relações Públicas (responsável pela atração de 

novos associados), eram destinadas a pessoas “com largo círculo de 

relações nos meios sociais, comerciais e industriais” e “ótima 

aparência”44. Para o mesmo setor, vemos anúncios destinados a 

“militares reformados de alto quociente individual”45, bem como 

dirigidos a “moças com excelente aparência”46 para assistente de 

diretoria. 

Em certa medida, o Riviera tinha relação com o Itanhangá. To-

davia, as experiências societárias eram mais diversificadas, sinalizan-

do que a Barra crescia e tornara-se uma possibilidade mais concreta 

de usufruto. No nosso entender, a agremiação tinha menos o perfil de 

reunião de antigas famílias da elite carioca, e mais de abonados que 

poderiam não ter “tradição”, mas sim recursos para comprar a possibi-

lidade de associação. 

 A propósito, enquanto a Barra passava por mudanças, o velho 

Itanhangá mantinha seu perfil mais restrito de country club, bem 

como o envolvimento com modalidades que mobilizavam poucos 

interessados, com destaque para sua participação nas iniciativas do 

polo e do golfe. Era um curioso lembrete do que fora e ainda não 

deixara de ser o bairro, sentindo impactos do desenvolvimento da 

                                                           
44 CR$10.000,00 FIXOS mais comissões. Correio da Manhã, 10 ago. 1960, p. 26. 
45 MILITARES reformados. Correio da Manhã, 14 ago. 1960, p. 64. 
46 ASSISTENTE de Diretoria (Moça). Correio da Manhã, 19 out. 1960, p. 25. 
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região. Grassou mesmo uma impressão de que tinha parado no tempo, 

ficado algo anacrônico, ainda que mantivesse seu prestígio47. 

 De toda forma, no início da década, em 1961, surgiu um novo 

country club na Barra: o Floresta. Um diferencial dessa iniciativa foi 

criar um residencial, moradias para os associados passarem o fim de 

semana desfrutando dos serviços oferecidos pela agremiação48. Futu-

ramente, outras sociedades recreativas da Barra fariam o mesmo. 

A sede foi também projetada por Ricardo Menescal. Era, 

portanto, um country que procurava se apresentar mais estilizado, 

mais moderno. Desde o início, foi um empreendimento voltado às 

classes média alta e alta, gente cujo nome circulava nas colunas 

sociais49. Por exemplo, dois dos associados eram Juscelino Kubitschek 

e Carlos Lacerda.  

 Esse foi outro diferencial dos clubes da Barra: ao contrário de 

grande parte das agremiações da cidade, nos periódicos, suas notícias 

apareciam mais nas colunas sociais do que na seção dedicada aos es-

portes. A prática esportiva era encarada como recreativa e não tinha 

em vista a inserção em federações e competições mais estruturadas, 

com algumas exceções, como o Floresta e o Itanhangá, filiados à Fede-

ração Hípica Metropolitana. 

Tratava-se eminentemente de espaços de convívio social que 

marcavam uma ideia de que a Barra deveria ser ocupada por iniciati-

vas de alto padrão econômico. Assim, a despeito de seu intuito de ser 

                                                           
47 ESPORTE é gente. O Jornal, 30 dez. 1962, p. 6 (2º caderno); A OESTE do sítio de 

Jango um atestado vivo da incúria, do abandono e do desleixo federal. A Noite, 22 

ago. 1962, p. 6. 
48 FLORESTA. Diário Da Noite, 19 ago. 1961, p. 14. Ativo até os dias de hoje, o 

residencial acolhe mais moradores do que veranistas 

(https://www.florestacountryclub.com.br/index.php/departamento/residencias) 
49 SOCIAL na alta. Jornal das Moças, 22 jun. 1961, p. 6; SOCIAL na alta. Jornal 

das Moças, 13 jul. 1961, p. 9. 
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um lugar calmo e bucólico, não surpreende que o Floresta tenha se 

destacado também por suas festas, inclusive as carnavalescas, e por 

sua boite. Outros clubes da região adotaram estratégias semelhantes, 

o que ajudou a conformar a representação de aquele local era marcado 

pela vocação para o lazer. 

Em 1961, surgiu uma nova sociedade que adotou o modelo de 

incorporação: o Country Club de Caça e Pesca50. A agremiação se ligou 

à entidade representativa da caça submarina, chegando a organizar 

contendas importantes, como um campeonato sul-americano. Um dos 

destaques era Bruno Hermany, um dos mais conhecidos praticantes e 

campeão mundial do esporte, membro do famoso Clube dos Marimbás 

de Copacabana. Carlson Gracie, outro personagem conhecido da Zona 

Sul, se tornou o diretor esportivo.  

Na revista Manchete, uma matéria de página inteira sobre o 

clube foi publicada, inclusive com uma fotografia do terreno onde seria 

construída a sede. Segundo os fundadores, gente da elite da Zona Sul, 

a iniciativa aliou negócios com o desejo de recuperar algo de sua ju-

ventude nos seus bairros outrora bucólicos51.  

O funcionamento da agremiação uniu uma certa seletividade 

(cada fundador poderia indicar 20 associados) com inovações no pro-

cesso de aquisição de títulos – eram capitalizações da Kosmos, com 

sorteios mensais de quitação da compra52. 

                                                           
50 A NOITE nos clubes. A Noite, 11 dez. 1961, p. 6. 
51 CAÇA e Pesca na Barra. Manchete, 11 ago. 1962, p. 47. 
52 A NOITE nos clubes. A Noite, 11 ago. 1962, p. 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento da sede do Country Club de Caça e Pesca. 

Manchete, 11 ago. 1962, p. 47. 



 

 

Nesse mesmo ano de 

1961, surgiu a notícia da 

criação do Bandeirantes 

Praia Clube, cuja sede con-

tava com projeto de outro 

notável da arquitetura – 

Sérgio Bernardes53.  

A agremiação também 

estava instalada na Avenida 

Litorânea, todavia na mais 

distante e ainda menos ha-

bitada praia do Recreio dos 

Bandeirantes. 

 

 

 

 

 

 

Tratou-se, na verdade, de uma iniciativa capitaneada pela 

Recreio dos Bandeirantes Imobiliária, claramente tendo em conta a 

valorização da região: “O clube é uma antecipação do desenvolvimento 

e promoverá a humanização do bairro-balneário que começa a surgir 

                                                           
53 HOMENS e negócios. Diário da Noite, 8 ago. 1961, p. 17. 

Recreio dos Bandeirantes, 

década de 1960 

Disponível em: 

https://rioquepassou.com.br/2

007/06/15/recreio-dos-

bandeirantes-anos-60/ 
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no Recreio”54. Como nos outros casos, a imprensa registrou o 

pioneirismo no que tange à ocupação do espaço.  

O Bandeirantes merece três destaques. O primeiro, no projeto de 

sede, foi a previsão de uma hospedagem, inicialmente anunciada como 

um motel, depois como um centro de repouso e recreio (provavelmente 

para fugir da ideia de motel que começava a se conformar na Barra, 

conforme já citamos)55. O intuito é que fosse um ponto de desenvolvi-

mento do turismo na região56. Previu-se mesmo a construção de um 

posto de gasolina/serviços para atender os interessados que só podiam 

mesmo chegar de carro. 

 

 
 

Sede do Bandeirantes Praia Clube. 

Manchete, 4 ago. 1962, p. 36. 

 
                                                           
54 BANDEIRANTES Praia Clube será centro de repouso e recreio. Última Hora, 15 

set. 1961, p. 9. 
55 BANDEIRANTES Praia Clube terá piscina e um motel. Última Hora, 5 ago. 

1961, p. 5; BANDEIRANTES Praia Clube será centro de repouso e recreio. Última 

Hora, 15 set. 1961, p. 9. 
56 O CRESCIMENTO do Rio para a Zona Sul tem início no Bandeirantes Praia 

Clube. Correio da Manhã, 13 ago. 1961, p. 9 
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O segundo é o fato de se localizar no Recreio dos Bandeirantes, 

um sinal de que as iniciativas se espraiavam por aquela faixa mais 

distante de litoral. A despeito disso, como ocorreu com outros clubes da 

Barra, rápida foi a adesão, notadamente de gente das elites do Rio de 

Janeiro, cujos nomes eram anunciados nos jornais como indicador de 

que a proposta recebera o apoio esperado57.  

O Jornal do Brasil, por exemplo, em sua coluna “JB em 

Sociedade”, publicou matéria de Pedro Muller relatando a festa de 

inauguração das obras da sede, organizada pelo deputado Drault 

Ernanny, na qual se destacou a presença de dois ministros de Estado, 

Walter Moreira Salles e Virgílio Távora, que na ocasião assinaram 

suas propostas de filiação ao clube58. 

O terceiro é o fato de ter sido uma iniciativa que procurou 

mobilizar proprietários de terrenos na Barra e no Recreio, facilitando-

se sua associação59. Percebe-se uma preocupação de ter uma base local 

maior, ainda que não se possa comparar tal postura com a dos antigos 

clubes de bairro. É mais adequado sugerir que se tratou de uma 

tentativa de envolver os moradores no processo de desenvolvimento da 

região. A propósito, graças a um acordo da diretoria com o 

Departamento de Estradas de Rodagem, adiantou-se o asfaltamento 

do trecho da Avenida Litorânea até onde estava o Bandeirantes 

instalado60. Uma vez mais vemos uma agremiação interferir na 

melhor estruturação dos arredores. 

                                                           
57 BANDEIRANTES Praia Clube: 500 sócios proprietários. Última Hora, 28 jan. 

1962, p. 9. 
58 JB em sociedade. Jornal do Brasil, 19 dez. 1961, p. 8. 
59 BANDEIRANTES Praia Clube. O Jornal, 17 set. 1961, p. 10. 
60 ASFALTAMENTO. Jornal do Brasil, 11 nov. 1962, p. 8 (1º caderno). 
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Na mesma área do 

Recreio, mas não no litoral, 

na Estrada dos Bandeiran-

tes, em 1963, surgiu outra 

agremiação que oferecia 

atividades hípicas: o Pontal 

Country Club61, associação 

que chegou a ter seus dias 

de sucesso, com seus even-

tos anunciados e elogiados 

nos periódicos. 

 

 

 

 

 

Com tamanha efervescência, alguns começaram a encarar ainda 

mais explicitamente a fundação de clubes como um negócio. Um 

exemplo é a agremiação que os proprietários da Boite Las Vegas, 

gente que já estava envolvida com outras casas noturnas da região, 

resolveram criar em 1961, para eles um “Spring Country Club”62. 

Tocada por quatro irmãos da família Coelho e instalado no Itanhangá, 

o Las Vegas Country Club chegou a ter alguma repercussão no mais 

importante jornal esportivo da cidade quando vendeu títulos e se 

                                                           
61 CLUBES e gente. Jornal dos Sports, 1 out. 1963, p. 10. 
62 LAS VEGAS. Correio da Manhã, 23 jul. 1961, p. 4 (2º caderno). 

Recreio dos Bandeirantes, 

década de 1960. 

Disponível em: 

https://rioquepassou.com.br/2

004/07/28/recreio-1969/ 
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envolveu com maior número de modalidades esportivas, inclusive a 

vela e o remo63. 

 

 
 

Barra na década de 1960, ainda com poucas construções. 

Acervo O Globo. 

Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/a-urbanizacao-da-barra-

o-plebiscito-9331589 

 

A articulação entre interesses econômicos particulares, intuitos 

estatais e novos olhares sobre a região fica clara na criação, em 1962, 

do Barra da Tijuca Country Club, instalado na Avenida Litorânea, 

com aspirações de 

também ser um polo 

turístico, mais um 

projeto de Ricardo 

Menescal64.  

                                                           
63 LAS VEGAS Country Club. Jornal dos Sports, 15 nov. 1963, p. 7; LAS VEGAS 

será novo clube de remo na GB. Jornal dos Sports, 3 out. 1964, p. 5. 
64 COUNTRY da Barra vai nascer. O Mundo Ilustrado, mar. 1962, p. 18. 

Lançamento da sede do Barra da Ti-

juca Country Club. Disponível em: 

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.

com/2019/02/clubes.html 
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Apresentado no Jornal do Brasil como “primeiro Clube-Hotel a 

construir-se no Brasil”65, o empreendimento contou com apoio do re-

cém instituído governo da Guanabara. Foi uma iniciativa de notáveis 

lideranças políticas e empresariais que anunciavam o objetivo de con-

tribuir com o desenvolvimento do novo estado. 

Obviamente, os envolvidos estavam também em busca de bons 

negócios. Esse foi um mote utilizado na divulgação de todos os clubes, 

apresentados como investimento numa área cujo futuro se perspecti-

vava venturoso e para o qual em breve a cidade iria se espraiar. Não é 

equivocado dizer que as agremiações, antes mesmo de residências e 

condomínios, foram o foco de atuação de imobiliárias e construtoras na 

região. Funcionaram como um ensaio e atrativo para o que ocorreria a 

partir dos anos 1970. 

Para alguns cronistas, como Ibrahim Sued, essa movimentação 

foi encarada como um sinal de que “O Rio está crescendo cada vez 

mais e aqueles que pensavam que com a mudança da capital, a 

Guanabara iria decrescer, já reconheceram seu erro”66. O glamour dos 

clubes que marcava a expansão da Barra era um suposto indício de 

que a Belacap não perdera seu prestígio: “o Rio será sempre o Rio”, 

cravou o colunista social, explicitando, no fundo, as cicatrizes que se 

abriram na alma carioca e que se aprofundariam com o decorrer do 

tempo em função da transferência da capital, ainda mais quando a 

Guanabara deixasse de existir com a fusão com o estado do Rio de 

Janeiro (1974). 

Em 1962, surgiu outra agremiação que deixou marcas na Barra: 

o Nevada Praia Club, cuja sede foi instalada na Avenida Litorânea, ao 

lado do Riviera, outro projeto arrojado de Ricardo Menescal. Contou 

                                                           
65 BARRA da Tijuca Country Club. Jornal do Brasil, 15 fev. 1962, p. 10 (1º caderno). 
66 CRÔNICA de Ibrahim Sued. O Mundo Ilustrado, 24 fev. 1962, p. 55. 



Victor Melo e João Santos                                               Barra da Tijuca, clubes, urbanização 

 
49 

com muitos associados ligados à aviação67, num momento em que esse 

setor era marcado por glamour, mas também com gente das artes co-

mo Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e Paulo Mendes Campos68.  

Como de costume, fica a impressão de que os diversos grupos da 

cidade procuravam seu lugar nas terras ainda pouco desbravadas da 

Barra. O diferencial do Nevada era prometer para as crianças uma 

área de lazer que, na divulgação da iniciativa, remeteria aos atrativos 

da Disneylândia69. Como em outras agremiações, havia a intenção de 

construir alojamentos para os associados passarem fins de semana e 

férias. 

Outro projeto arrojado de Ricardo Menescal foi o da sede do Ca-

naveral, clube criado em 1964. O arquiteto parecia atento aos novos 

grupos que frequentavam a Barra, procurando sempre diversificar 

seus empreendimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 SUPERSÔNICAS. Diário de Notícias, 17 jun. 1962, p. 6. 
68 A NOITE nos clubes. A Noite, 10 mai. 1962, p. 7. 
69 A NOITE nos clubes. A Noite, 9 mai. 1962, p. 7. 

Plástico do clube com alusão 

ao 4º centenário do Rio de 

Janeiro. Disponível em: 

https://www.albertolopesleiloe

iro.com.br/peca.asp?ID=49779

38 
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Nesse caso, também planejou um setor infantil no qual se previu 

a construção de um planetário (tratava-se de um parque temático), 

bem como um espaço de estética e beleza tendo em vista atrair o pú-

blico feminino70. Além disso, foi projetado um rinque de patinação no 

gelo. Interessante notar que O Jornal publicou essas informações em 

sua seção de Turismo. 

 Vários periódicos, de fato, deram repercussão ao papel desempe-

nhado pelas novas agremiações no desenvolvimento da região, como 

podemos ver na matéria ilustrada publicada na prestigiosa Manchete: 

“Em praias antes desertas surgiram modernos clubes esportivos que 

levaram os cariocas a descobrir um novo caminho para o mar”71. 

Fundados também em 

1964, dois clubes merecem 

destaque por terem adqui-

rido terrenos diretamente 

da Empresa Saneadora Ter-

ritorial Agrícola, a ESTA, 

de Tjong Aiong Oei, proprie-

tário de grandes extensões 

de terra na região e respon-

sável por importantes proje-

tos, como centros comerciais 

(Barra Shopping, Casa 

Shopping), mercados (Makro e Carre-

four) e os condomínios Nova Ipanema e 

Novo Leblon (COSTA SILVA, 2006).  

                                                           
70 TURISMO na Barra da Tijuca. O Jornal, 18 ago. 1963, p. 4 (4º caderno); 

CANAVERAL na Barra da Tijuca. Última Hora, 17 out. 1963, p. 4. 
71 Manchete, 7 mar. 1964, p. 67. 

 

Fazenda Clube do Marapendi, 

década de 1960. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/bar

radatijuca.memorias/photos/a

.460226344134019/101738541

8418106 
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Uma das agremiações foi o Fazenda Clube Marapendi72, outro 

country club apresentado como opção de convívio com a natureza73. Já 

a criação do Oasis Clube Rio de Janeiro foi liderada por gente da colô-

nia sírio libanesa estabelecida na cidade. O projeto foi de autoria de 

dois de seus dirigentes, engenheiros conhecidos: Sammir Haddad e 

Jorge Roberto Oakim74.  

Ambos não fugiram ao modelo das outras agremiações dos anos 

1960, articulando a ideia de descanso com a intensa oferta de ativida-

des, a noção de refúgio com instalações modernas, a representação de 

que a Barra era antes de tudo um lugar para diversões. 

Os três clubes inaugurados em 1964 (Canaveral, Fazenda Clube 

e Oásis) têm um ponto em comum: marcarem a ocupação do “meio” da 

Barra, cuja obra mais notória é a Avenida das Américas, um antigo 

trecho da BR 101 que, no projeto de Lúcio Costa, deveria abrigar a 

maior parte das resi-

dências. 

Na transição das 

décadas de 1960/1970, 

os clubes da Barra pa-

recem ter chegado a 

um momento áureo de 

sua trajetória. Depois 

de anos de obras, suas 

instalações estavam 

concluídas, recebendo 

                                                           
72 UM IMPORTANTE clube na Barra da Tijuca. Diário Carioca, 3 dez. 1964, p. 11. 
73 FAZENDA do Velho Oeste encravada na Guanabara. Diário Carioca, 13 e 14 ago. 

1965, p. 8 (2º caderno). 
74 OÁSIS terá sete edifícios. Jornal do Comércio, 16 jun. 1965, p. 9 (2º caderno). 

Avenida das Américas, década de 1960 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/barradatijuca.me

mori-

as/photos/a.460226344134019/110700449278

9531 
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grande público, especialmente aos fins de semana, feriados e férias, já 

que a maioria dos associados vivia em outros bairros. 

Como se pode ver no mapa a seguir, as agremiações se espraia-

ram pela região, sendo mesmo indutoras da instalação de condomínios 

ao seu redor. Como vimos, foram agentes fundamentais na produção 

do espaço Barra, induzindo seu desenvolvimento, o inserindo mais in-

tensamente no arco de desejos da cidade, conformando a ideia de que 

se tratava de um local dedicado à diversão a partir da conjugação de 

uma natureza exuberante (seja de campo ou de praia) com intuitos de 

progresso.  

Ao seu redor, circularam os mais diversos grupos da elite carioca 

num momento em que o Rio de Janeiro se reposicionava em função da 

perda de capitalidade, ainda que transformado num estado. Os negó-

cios que desencadearam, anteciparam o que ocorreria na década se-

guinte. 

 

 

 

 

 



 

 

No mapa (vista atual - Google maps), pode-se ver em vermelho (estrela), o Caça e Pesca; em verde escuro, o Riviera e o Nevada; em 

azul escuro, o Barra da Tijuca Country; em lilás, o Itanhangá; em laranja, o Las Vegas; em rosa, o Floresta; em preto, o Esporte 

Clube; em azul claro, o Marapendi; em verde claro, o Oasis; em cinza, o Canaveral; em vermelho (reta), a região aproximada do Pon-

tal; em marrom, o Bandeirantes Praia Club. 



 

 

 

 

À guisa de conclusão: década de 1970 - a Barra in-

tegrada, os condomínios e o fim dos clubes 

 

A reprodução do espaço urbano, sob o capitalismo, aponta a vitó-

ria do valor de troca sobre o valor de uso. A extensão do mundo da 

mercadoria tomou o espaço, produzindo-o como mercadoria. Trata-

se de uma relação social que pela dupla determinação do trabalho 

(satisfazer uma necessidade e gerar mais valor) cria a contradição 

valor de uso/ valor de troca. A produção do espaço enquanto mer-

cadoria faz do acesso ao uso uma relação necessariamente media-

da pelo mercado imobiliário, o qual é coordenado pela lógica de 

ações políticas e pelo controle sobre a técnica e do saber (assenta-

das em relações de dominação-subordinação/uso-apropriação) 

(CARLOS, 2012, p. 101). 

 

 Nas décadas de 1970 e 1980, com as ações desencadeadas a 

partir do Plano Piloto de Lúcio Costa, uma encomenda do governador 

da Guanabara, Negrão de Lima, definitivamente a Barra se inseriu na 

dinâmica citadina do Rio de Janeiro, assumindo uma identidade 

própria. A abertura de novas vias de ligação e a intensa especulação 

imobiliária reconfiguraram a região75.  

O antigo bucólico espaço foi dando lugar a grandes mercados, 

centros comerciais, shoppings, altos prédios e condomínios cada vez 

mais fechados em si, cujos exemplos pioneiros foram Nova Ipanema e 

Novo Leblon, o primeiro inaugurado em 1974 (AULER, 2007). Para 

Santos Junior (2013, p. 24): 

O condomínio assume a forma desta nova modernidade, 

caracterizada pela sociedade de consumo; pelo autoritarismo; pela 

                                                           
75 Para um debate sobre o tema, ver Lemos (2004) e Santos Junior (2016). 
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reapropriação da identidade do carioca; pela revalorização da 

beleza da cidade; pela assunção do turismo como atividade 

econômica vocacional; pelo surgimento de nova classe média cujo 

modelo de desenvolvimento era excludente; pela mercadização da 

cidade; pelo privatismo; pela cultura de massas; por uma 

narcisização social76. 

 

Essas mudanças impactaram o funcionamento dos clubes da re-

gião. Sua criação já teve um diferencial se comparada a outras experi-

ências citadinas. Em geral, o associati-

vismo é um indicador de aumento popula-

cional e estratificação social. No caso da 

Barra, a motivação foi outra.  

Tratou-se de 

uma causa e conse-

quência da confor-

mação da localidade 

como uma zona de 

veraneio na qual 

conviveriam a exal-

tação da natureza – 

seja do campo seja 

da praia, com um 

processo de moder-

nização que tinha a 

ver com a própria 

condição do Rio de 

Janeiro, contrastado 

                                                           
76 Para um debate aprofundado sobre o tema dos condomínios, ver Santos Júnior 

(2016). 

Barra da Tijuca em dois mo-

mentos. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/bar

radatiju-

ca.memorias/photos/a.460226

344134019/526468097509843 
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com a perda de condição de capitalidade e com a força imaginária do 

projeto arquitetônico modernista de Brasília, uma cidade-estado à 

busca de alternativas de desenvolvimento. A Barra se transformou 

numa possibilidade de construção de novas representações para a Be-

lacap, sendo ocupada por diversos setores da elite carioca. 

Os clubes, assim, anteciparam uma série de ocorrências e repre-

sentações que se fortaleceram a partir de meados da década de 1970 e 

se exponenciaram nos anos 1980. Todavia, as mudanças na Barra a 

partir daí ocasionadas colocariam em xeque a própria existência das 

agremiações.  

Com o crescente número de condomínios que oferecem estrutura 

de entretenimento, se reduziu a necessidade de buscar os clubes. Com 

o desenvolvimento da malha urbana, a ideia de natureza exuberante 

não seria mais tão explicita. Com a chegada de um novo perfil de mo-

radores (“emergentes”) e maior presença de populares em função da 

integração do Barra à cidade, perdeu-se o sentido original de distinção. 

As imagens da Barra em 1965 e 2004, disponíveis na dissertação 

de Menescal (2006), demonstram bem como os clubes de alguma ma-

neira foram “engolidos” pelo desenvolvimento da região que ajudaram 

a impulsionar. 

 Uma parte dos clubes foi se transformando em condomínios. As 

casas oferecidas para desfrute de fim de semana se tornaram residên-

cias fixas. A partir da década de 1990, imersos em dívidas em função 

da perda de sua base societária, alguns começaram a ser alienados e 

dar lugar a grandes edifícios, não sem polêmica, inclusive relacionadas 

aos velhos problemas de posse de terra que sempre houve na Barra. A 

despeito das resistências por parte de alguns setores, por meio de



 

 

 
 

As imagens da Barra em 1965 e 2004, disponíveis na dissertação de Menescal (2006). 



denúncias de compadrio do poder judiciário, ações judiciais diversas e 

mesmo processos de tombamentos municipais, as agremiações foram 

fechando as portas.  

Entre os localizados na praia, para o lugar do Caça e Pesca, um 

dos que mais resistiu, está previsto um empreendimento imobiliário. O 

Riviera ainda está funcionando, mas longe do glamour do passado e 

envolvido em uma longa disputa judicial. O Barra da Tijuca Country 

se transformou no condomínio Vivendas da Barra e o atual hotel 

Wyndham (antigo Sheranton). O apart-hotel promenade Paradiso se 

encontra no local do antigo Canaveral, bem como há um residencial no 

espaço do Nevada. 

O Las Vegas Country deu lugar a um condomínio, enquanto o 

Floresta e o Itanhangá se mantêm ativos, bem como o Marapendi e o 

Oasis. Explicações para tal talvez estejam na característica da base 

societária dessas agremiações, assim como por estarem mais afastados 

da orla, uma área que se tornou cada vez mais cobiçada, 

 Para encerrar, podemos responder à pergunta apresentada na 

introdução: a Barra da Tijuca já foi subúrbio? Do ponto de vista geo-

gráfico e legal, sim, mas como o conceito envolve mais do que isso, tem 

em conta uma apreensão identitária específica, a resposta peremptória 

é que não.  

Quando começou a ser ocupada, esse processo se deu a partir de 

interesses e representações da Zona Sul, até que lograsse conformar 

uma identidade própria que muitas vezes é mesmo incômoda para al-

guns cariocas que, com ironia, dizem que a Barra sequer merece ser 
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chamada de Rio de Janeiro. A propósito, vale lembrar que no início dos 

anos 1980, houve uma tentativa de emancipação da região77. 

 Já em 1987, bem percebeu Maurício Abreu que a Barra se 

desenvolvia a partir da articulação de interesses do capital privado em 

conluio com fartos investimentos públicos na infraestrutura, “em 

detrimento de investimentos mais urgentes e mais necessário que 

poderiam ser realizados nas zonas suburbanas da cidade ou na 

periferia metropolitana” (p. 135). Estamos de acordo com o que infere o 

notório pesquisador: 

 

Este se constitui, na verdade, no exemplo mais atual de toda uma 

ação parcial do poder público em benefícios das classes de maior 

poder aquisitivo (...). De fato, a preparação dessa “novíssima zona 

sul” pelo Estado, em associação com o capital privado, vem reedi-

tar, no fim do século XX, um comportamento antigo, já conhecido 

dos cariocas desde o século anterior (ABREU, 1987, p. 135). 

 

 A nota interessante nesse caso é que os clubes não foram 

somente resultados do processo de produção do espaço, mas sim o 

anteciparam, forjaram sentidos e significados, esgrimiram narrativas 

que ajudaram a fazer da Barra um “centro de significância” cujas 

representações, mesmo com tantas mudanças, ainda permanecem no 

imaginário, bem traduzido numa placa localizada na sua entrada 

leste, em que há um slogan criado pelo publicitário Toni Lourenço: 

“Sorria, você está na Barra”78. 

 

                                                           
77 MOVIMENTO que queria separar a Barra da Tijuca do Rio sofre derrota em 

plebiscito, há 30 anos. Disponível em: < https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-

acervo/post/movimento-que-queria-separar-barra-da-tijuca-do-rio-sofre-derrota-em-

plebiscito-ha-30-anos.html>. 
78 OTONI, Ana Clara. Autor do ‘Sorria, você está na Barra’ critica uso comercial do 

slogan. O Globo (online), 19 fev. 2014. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/autor-do-sorria-voce-esta-na-barra-critica-uso-

comercial-do-slogan-11639646. 
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