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Apresentação 

 

“Um bairro, um esporte, uma agremiação: o Tijuca Tênis Clube 

(1915-1931)” é o terceiro título da coleção “História do Esporte: olhares 

e experiências”. Dessa vez, nosso interesse se deslocou para um dos 

bairros mais peculiares e importantes do Rio de Janeiro: a Tijuca. 

A agremiação investigada, assim, foi tratada como uma porta de 

entrada para nos debruçarmos sobre a história e os processos de urba-

nização do Rio de Janeiro. Para abordar o tema, adotamos uma pos-

tura de diálogo disciplinar entre as contribuições da História e da Geo-

grafia. 

O clube é nosso interesse central, mas procuramos entende-lo na 

imbricação de outros percursos: a estruturação do tênis, a pregressa 

vida esportiva da Tijuca, a história do bairro. Da mesma forma, ao 

abordarmos a trajetória da agremiação, tentamos compreender suas 

estratégias de organização, ações esportivas e atividades sociais. 

Esperamos que o(a) leitor(a) aprecie a leitura e que este livro 

possa ser mais uma contribuição para desvendarmos outra faceta da 

história do Rio de Janeiro. 
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Introdução  

 

No mês de junho de 2015, completou 100 anos de trajetória o 

Tijuca Tênis Clube, agremiação que traz em seu nome a referência a 

um dos bairros mais conhecidos do Rio de Janeiro, localizado na de-

nominada Zona Norte da cidade, ainda que, de fato, se encontre, se 

formos mais rigorosos, numa posição mais próxima ao Centro e à Zona 

Sul. 

 

 
 

 

  

 

A efeméride foi intensamente celebrada. Entre outros eventos, o 

clube recebeu a visita do Ministro do Esporte. O  Tijuca Tênis foi agra-

Mapa de Bairros do Rio de Janeiro/Instituto Pereira Passos. 

Em vermelho, a Tijuca. Em azul, o Centro. Em verde, o 

Flamengo. Em laranja, Copacabana. Em lilás, o Méier. 
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ciado com verbas federais repassadas com o intuito de apoiar as ini-

ciativas relacionadas às equipes de alto rendimento de voleibol, bas-

quetebol, tênis, natação e nado sincronizado1, reconhecendo-se a agre-

miação como importante agente na formação de atletas, sendo citado 

seu compromisso histórico com o desenvolvimento esportivo nacional. 

 Essa, todavia, não foi a única faceta celebrada. Uma matéria pu-

blicada no jornal O Globo2 destacou outras notáveis conquistas do 

Tijuca Tênis, como o fato de completar 100 anos com uma grande base 

associativa (estimada em 42 mil sócios), sem dívidas e logrando uma 

excelente imagem. A 

agremiação é conside-

rada uma das mais 

ativas e organizadas 

do Rio de Janeiro, al-

go que se registrou no 

epíteto “Clube Cida-

de”.  

A despeito de 

ser exaltada sua pro-

jeção citadina e nacio-

nal, destacou-se o fato de o Tijuca Tê-

nis Clube ser capaz de agregar as fa-

mílias da localidade, um orgulho da-

quele bairro que tem como uma das 

                                                 
1 Para mais informações, ver: http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-

lista-noticias/51056-ministro-george-hilton-participara-da-comemoracao-dos-100-

anos-do-tijuca-tenis-clube. Acessado em: 12 ago. 2021. 
2 PEIXOTO, Mauricio. Tijuca Tênis Clube completa cem anos sem dívidas e com 42 

mil sócios. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/tijuca-tenis-clube-

completa-cem-anos-sem-dividas-com-42-mil-socios-16413463. Acessado em: 12 ago. 

2021. 

Tijuca Tênis Clube, década de 

1960. Sede no formato 

aproximado do atual, adotado 

na terceira grande reforma. 

Disponível em: 

http://saudadesdoriodoluizd.bl

ogspot.com/2020/11/tijuca-

tenis-clube.html  

http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51056-ministro-george-hilton-participara-da-comemoracao-dos-100-anos-do-tijuca-tenis-clube
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51056-ministro-george-hilton-participara-da-comemoracao-dos-100-anos-do-tijuca-tenis-clube
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/51056-ministro-george-hilton-participara-da-comemoracao-dos-100-anos-do-tijuca-tenis-clube
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/tijuca-tenis-clube-completa-cem-anos-sem-dividas-com-42-mil-socios-16413463
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/tijuca-tenis-clube-completa-cem-anos-sem-dividas-com-42-mil-socios-16413463
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2020/11/tijuca-tenis-clube.html
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2020/11/tijuca-tenis-clube.html
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2020/11/tijuca-tenis-clube.html
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peculiaridades ser o único do Rio de Janeiro a ter um gentílico para 

definir seu morador – o(a) tijucano(a), tema que já chamou a atenção 

de jornalistas, escritores e acadêmicos3. 

Recentemente, pôde-se ver uma vez mais essa intensa relação do 

clube com o bairro. Houve uma proposta de concessão de parte da sede 

para a cons-

trução de um 

shopping center. 

O projeto desen-

cadeou intensa 

polêmica e forte 

reação de mora-

dores e ex-mora-

dores da Tijuca, 

ao final sendo, 

pelo menos por 

ora, abandonado4. 

 

O “Tijuca Lawn-Tennis Club” foi criado em 11 de junho de 1915 

por “um distinto grupo de moços da melhor sociedade”5. Sua precípua 

finalidade era oferecer aos associados a possibilidade de prática do 

“elegante tênis e mais alguns esportes educados e gentis”. Segundo a 

versão mais corrente, lideraram a iniciativa Carlos e Álvaro Vieira 

                                                 
3 Sobre o tema, ver: Oliveira (2001), Rose e Aguiar (2004), Freire (2015) e Bastos 

(2017).  
4 Para mais informações sobre o caso, ver: 

 https://grandetijuca.com.br/noticia/1279/construcao-do-shopping-nao-e-assunto-

encerrado-diz-socio-do-ttc.html  
5 LAWN Tennis. A Noite, 10 jun. 1915, p. 4. 

 

Anúncio da campanha contrária à construção de um 

shopping no Tijuca. 

Disponível em: 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Autori

dades_Competentes_SHOPPINGNAO_Contra_a_constr

ucao_de_um_Shopping_no_Tijuca_Tenis_Clube/  

 

https://grandetijuca.com.br/noticia/1279/construcao-do-shopping-nao-e-assunto-encerrado-diz-socio-do-ttc.html
https://grandetijuca.com.br/noticia/1279/construcao-do-shopping-nao-e-assunto-encerrado-diz-socio-do-ttc.html
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Autoridades_Competentes_SHOPPINGNAO_Contra_a_construcao_de_um_Shopping_no_Tijuca_Tenis_Clube/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Autoridades_Competentes_SHOPPINGNAO_Contra_a_construcao_de_um_Shopping_no_Tijuca_Tenis_Clube/
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/Autoridades_Competentes_SHOPPINGNAO_Contra_a_construcao_de_um_Shopping_no_Tijuca_Tenis_Clube/
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Lima, dois jovens do bairro que adquiriram material da modalidade 

numa viagem à Europa (COSTA, 2008)6. 

Os interessados na iniciativa contaram com o incentivo de Amé-

rico Pinho Leonardo Pereira – importante engenheiro agrônomo envol-

vido com o serviço de proteção aos indígenas, à época trabalhando no 

Horto Florestal, parte da Floresta da Tijuca7 – e do major reformado e 

coronel honorário Joaquim Ferreira da Cunha Barbosa, renomado mi-

litar que participou da Guerra do Paraguai, foi membro do Supremo 

Tribunal Militar e agraciado com a Ordem de Cristo. Os fundadores 

eram gente ligada às elites que moravam no bairro. 

 

A sede foi estabelecida na Rua Conde de Bonfim, num prédio 

antes dedicado a ser uma pensão, num terreno pertencente à Baro-

                                                 
6 Sobre a criação da agremiação, ver também SOUSA, Vitor de Castro. Como tudo 

começou. Revista do Tijuca Tênis Clube, ano 4, n. 36, p. 14-15, jun.-jul. 2015. 
7 Pereira atuou em diversos órgãos do Ministério da Agricultura (ver, por exemplo, 

Almanak Laemmert, 1911, p. 555).   

Primeira sede do Tijuca Tênis Clube. 

Disponível em: https://rioquepassou.com.br/2011/02/14/tijuca-tenis-clube-

primeira-sede/ 

 

https://rioquepassou.com.br/2011/02/14/tijuca-tenis-clube-primeira-sede/
https://rioquepassou.com.br/2011/02/14/tijuca-tenis-clube-primeira-sede/
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nesa de Mesquita8, onde o clube se encontra até os dias atuais. Em 

1930/1931, sob a direção de Heitor da Nóbrega Beltrão – jornalista e 

importante liderança política da cidade, promoveu-se uma grande re-

forma, dotando-se a agremiação de instalações reconhecidas pela qua-

lidade e bom gosto (ginásio coberto; piscina; campos e quadras para es-

portes diversos, com destaque para o tênis; vestiários, salões, entre 

outras) (COSTA, 2008). 

 

 Os periódicos consideraram essa nova 

sede como uma das marcas da boa estrutu-

ração do clube da Tijuca que rapidamente 

foi se envolvendo com as iniciativas esportivas citadinas, ampliando 

suas instalações, diversificando sua programação. Seria um indicador 

da consolidação de uma agremiação já reconhecida no bairro e no Rio 

de Janeiro.  

                                                 
8 O Conde de Bonfim, José Francisco de Mesquita, foi um personagem importante 

do Império, ocupando diversos cargos governamentais. Era um capitalista 

proprietário de muitas terras na região da Tijuca. O Barão de Mesquita, Jerônimo 

Roberto de Mesquita, era seu neto. Casou-se com Elisa Salgado Zenha, que se 

tornou a Baronesa de Mesquita. 

Sede do Tijuca Tênis 

Clube depois da reforma 

de 1930/1931. 

O Cruzeiro, 16 jul. 1932, 

p. 14. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                              Tijuca Tênis Clube 

 12 

Se até então o clube fora ocupando os compartimentos do prédio 

e os espaços do terreno onde surgira, tratou-se de reconstruir total-

mente o seu principal patrimônio, adquirido em definitivo alguns anos 

antes, a fim de oferecer aos associados maior conforto e adequação 

para suas práticas esportivas e sociais, bem como ser expressão e mo-

tivo de orgulho dos seus progressos, uma forma de melhor se apre-

sentar e inserir no cenário citadino. 

 O projeto da nova sede, premiado na IV Exposição Paname-

ricana de Arquitetura, foi concebido por Paulo Candiota e Evaristo de 

Sá9. O primeiro era bem reconhecido na cidade, envolvido com os 

modernistas, especial-

mente com Lucio Cos-

ta, com o qual tra-

balhou na construção 

de sua residência no 

Leblon (HECK, 2005). 

O segundo foi também 

renomado, da mesma 

forma parceiro de Cos-

ta, inclusive em seu 

pioneiro projeto, a Ca-

sa Rodolfo Chambelland.  

O estilo adotado foi o neocolonial espanhol, escolhido “por se en-

quadrar admiravelmente dentro da paisagem emoldurada pelas mon-

tanhas que o circundam, dando-lhe o aspecto de uma verdadeira 

                                                 
9 AS NOVAS instalações do Tijuca Tennis Club. O Cruzeiro, 16 jul. 1932, p. 14. 

Aparentemente. Ambrósio Barbastafano participou do primeiro momento da 

concepção da sede, mas faleceu em 1930. 

Projeto de sede do 

Tijuca Tênis Clube. 

O Violão, jan. 1929, 

p. 38. 
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country-house”10. Perceba-se que se tratou de uma iniciativa ambi-

ciosa, envolvendo importantes personagens do Rio de Janeiro. 

 

 
 

 

 

Consideramos esse o período inicial de instalação do Tijuca 

Tênis Clube, 1915 a 1931, aquele que nos interessa abordar neste livro 

que tem por objetivo discutir como a experiência da agremiação se ar-

ticulou com o forjar de um perfil para o bairro no qual se encontra. 

Como hipótese de trabalho, consideramos que as sociedades esportivas 

foram produtos e produtoras do espaço no qual se estabeleceram. 

                                                 
10 AS NOVAS instalações do Tijuca Tennis Club. O Cruzeiro, 16 jul. 1932, p. 14. 

Projeto da sede do Tijuca Tênis Clube. 

A Casa, jun. 1930, p. 10. 
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 Dialogando com Henri Lefebvre (2006; 2008), consideramos que 

a noção de produção do espaço permite-nos perceber os impactos da or-

dem econômica na dinâmica social por meio da materialização da cida-

de, inclusive no que tange à fragmentação das experiências cotidianas 

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

 As iniciativas de lazer, portanto, são importantes constituintes 

do espaço urbano, expressão tanto dos desejos e necessidades indi-

viduais e dos diversos grupos sociais quanto das estratégias de repro-

dução das dimensões econômicas, inclusive no tocante às diferen-

ciações, ao forjar de elementos de status 

e distinção. 

 Se a cidade como um todo é fruto 

da produção do espaço, cada bairro 

assim também o é, 

forjando-se perfis que 

são decorrentes do 

diálogo entre suas pe-

culiaridades socioeco-

nômicas e as especifi-

cidades de sua inser-

ção no cenário citadi-

no. Logo, as iniciati-

vas de lazer podem 

ser entendidas como desdobramentos dessa articulação na mesma 

medida em que interferem na sua consolidação – produto e produtor 

do espaço. 

 Cabe-nos entender como a produção do espaço se articula com 

estratégias de reprodução que se manifestam na mobilização de arte-

Praça Saens Peña. 

Inaugurada em 1911, logo se 

tornou um importante espaço 

de lazer da Tijuca. 

Careta, 6 mai. 1911, p. 9. 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                              Tijuca Tênis Clube 

 15 

fatos materiais, mas “também de práticas sociais, conhecimento, es-

truturas sociais e instituições” (SILVA; ORNAT; CHIMIN JUNIOR, 

2019, p. 74). Nesse sentido, os clubes esportivos, importantes insti-

tuições de lazer, podem ser compreendidos como agências que par-

ticipam do cenário de urdimento do perfil dos bairros11. 

 Partindo desse olhar, o que pretendemos discutir é como a expe-

riência do Tijuca Tênis Clube ajuda a entender a conformação do perfil 

de um importante bairro do Rio de Janeiro, permitindo-nos perceber o 

papel das lideranças locais na di-

nâmica citadina, com quais grupos 

intentavam prioritariamente dialo-

gar.  

Trata-se de um estudo que 

pretende lançar um olhar original 

para o processo de urbanização do 

Rio de Janeiro. Como estamos abor-

dando uma ocorrência do passado, 

temos em conta as observações de 

Maurício Abreu (2000, p. 23) sobre as 

potencialidades da Geografia His-

tórica: “Analisar o conjunto indis-

sociável de sistemas de objetos e sis-

temas de ação que deram origem aos 

espaços geográficos”. 

 Para alcance do objetivo, como fontes foram utilizados: perió-

dicos disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio 

                                                 
11 Para um debate sobre a noção de produção do espaço, ver: Seabra (1996), 

Lefebvre (2006, 2008), Carlos (2019, 2020). Sobre a participação dos clubes nesse 

processo, ver Melo (2021a). 

 

Rua Conde Bonfim, anos 1920. 

À esquerda, o Tijuca Tênis 

Clube.  

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atiju

cadeantigamente/photos/58972

3077753143. 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/589723077753143
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/589723077753143
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/589723077753143
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de Janeiro; um livro que reúne documentos do clube e memórias de 

seus associados (COSTA, 2008); o Diário Oficial da União. Procuramos 

prospectar as evidências na sua materialidade, entendendo como se 

constituem em indícios da construção de uma representação pública 

da agremiação. 

 Comecemos o debate por uma das peculiaridades do clube já ex-

plicitada na sua denominação: ao contrário de muitos outros que se 

estruturaram como sociedades de críquete, remo, futebol ou “atléticas” 

(ligadas ao atletismo ou a várias modalidades), o Tijuca se apresentou 

como uma agremiação de tênis. O que teria isso significado? Apenas 

uma coincidência relacionada ao gosto de seus jovens fundadores? Que 

sentidos e significados cercavam o “esporte das raquetes” naquele ce-

nário de sua criação, em 1915? 
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Tênis: esporte de elite 

 

No Rio de Janeiro, as pioneiras iniciativas ao redor do tênis se 

estruturaram no quartel final do século XIX, tendo algumas ca-

racterísticas em comum: ocorreram em clubes de britânicos ou con-

tando com a participação de estrangeiros; en-

volveram também as mulheres, até mesmo em 

jogos mistos; mantiveram-se restrita aos gru-

pos de elite (MELO, 2021b). A representação 

mais usual era de que se tratava de “um gêne-

ro de esporte elegante, mas sumamente provei-

toso”12, apropriado às “pessoas mais distintas”. 

 

  

Na década inicial do século XX, não mudou muito esse quadro, a 

despeito de a prática ter se espraiado por outros clubes, envolver mai-

or número de brasileiros e apresentar ao seu redor mais iniciativas (jo-

gos e competições). Por exemplo, em Petrópolis, cidade que contava 

com muitos moradores de alto padrão econômico, na verdade, em gran-

                                                 
12 DE PETRÓPOLIS. Correio da Manhã, 12 dez. 1907, p. 2. 

Vestimenta feminina para a prática de tênis. Destaca-se 

que as preocupações com a elegância e o pudor ainda 

superavam as relacionadas à funcionalidade.  

A Estação, 31 ago. 1903, p. 129. 
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de parte, veranistas que viviam no 

Rio de Janeiro, o Cycle Club do Bra-

sil inseria partidas de tênis em suas 

programações. 

Fundada em 1898, era uma 

agremiação originariamente ligada 

ao ciclismo, mas também dedicada a 

outras modalidades, como o atle-

tismo. Envolvidos também com o es-

tímulo ao turismo, seus associados 

pertenciam à elite carioca e petro-

politana, inclusive muitos sendo es-

trangeiros (PEREIRA, 2010). 

Antes, Petrópolis já tinha assistido a partidas de tênis dispu-

tadas numa quadra pertencente ao Hotel Alexandria. Posteriormente, 

em 1907, seria fundado o Tênis Clube de Petrópolis (RESENDE; 

KNIBEL, 2016). Voltemos, todavia, às ocorrências que tiveram sítio na 

cidade do Rio de Janeiro 

e Niterói onde, como di-

to, as agremiações britâ-

nicas seguiam reinando 

na modalidade, organi-

zando jogos e campeo-

natos cuja participação e 

frequência eram bastan-

te restritas. 

 

 

Anúncio de evento do Cycle 

Club com jogo de tênis na 

programação. 

Gazeta de Petrópolis, 12 abr. 

1900, p. 4. 

 

Sede do Tênis Clube de Petrópolis. 

Acervo do Museu Imperial 

(Coleção José Kopke Fróes). 

Disponível em: 

http://dami.museuimperial.museu

s.gov.br/handle/acervo/5319 

http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/5319
http://dami.museuimperial.museus.gov.br/handle/acervo/5319
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As sedes do Paissandu Cricket Club (Laranjeiras/Rio de Janeiro) 

e do Rio Cricket and Athletic Association (Icaraí/Niterói) acolhiam as 

principais realizações de tênis das duas capitais (do Brasil e do Es-

tado, respectivamente). O “esporte das raquetes” ocupava um impor-

tante espaço no funcionamento das duas agremiações, inclusive no que 

tange aos investimentos para manter as quadras e prover o material 

necessário para a prática (MELO, 2017).  

 

Sugestões de vestimentas esportivas femininas, com 

destaque para o tênis. 

Jornal de Modas, ago. 1913, p. 6. 

 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, sede do Rio Cricket And Athletic Association, localizada em Icaraí 

(onde o clube se encontra até os dias atuais). 

Revista da Semana, 8 set. 1901, p. 574. 

 

À direita, quadras do Paissandu Cricket Club, localizadas na esquina de Rua 

Paissandu com Rua Guanabara (atual Pinheiro Machado), em frente ao 

Palácio Guanabara, bairro das Laranjeiras. Essa sociedade esportiva 

atualmente se encontra na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Disponível em: http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2021/04/paissandu-

atletico-clube-1.html. 

 

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2021/04/paissandu-atletico-clube-1.html
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2021/04/paissandu-atletico-clube-1.html


Além dos associados, as disputas envolviam ainda dirigentes de 

empresas britânicas que tinham sede nas duas cidades, como a Leo-

poldina Railway, a Western Telegraph e a United Banks, sendo rea-

lizadas também numa quadra localizada em Copacabana, onde vivia 

uma parte da comunidade de anglófonos. Logo tomariam parte nas 

contendas funcionários da Light and Power Company, gente que no fu-

turo estruturaria iniciativas clubistas mais duradouras (MENEZES; 

PAIVA, 2015). 

 

 

 

Na primeira metade do século, duas outras agremiações se des-

tacaram por iniciativas pioneiras do tênis, ambas marcadas pela pre-

sença de estrangeiros, notadamente britânicos. Uma delas foi fundada 

em 1904, o Bangu Atlético Clube. Ligado à Companhia Progresso In-

dustrial, a têxtil Fábrica Bangu, dedicava-se ainda ao críquete e ao fu-

tebol, modalidade na qual deixou marcas mais significativas13. 

 

 

 

                                                 
13 Para mais informações sobre esse importante clube, ver Santos Junior (2017) e 

Santos Junior e Melo (2018). Segue ativa a equipe de futebol do Bangu. 

 

Campo do Bangu 

Atlético Clube no 

terreno da Fábrica 

Bangu. 

Acervo Carlos Molinari. 

Disponível em: 

https://museudofutebol.

org.br/crfb/acervo/6817

71/. 

 

https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/681771/
https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/681771/
https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/681771/
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Em 1905, o Fluminense Futebol Clube, fundado em 1902, come-

çou também a se dedicar ao tênis, logo construindo três quadras na 

sua sede estabelecida no bairro das Laranjeiras, praticamente defron-

te ao Paissandu Cricket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede do Fluminense onde foram 

construídas as primeiras quadras. 

Disponível em: 

https://almanaquedofluminense.com/index.

php/2017/09/26/um-ingles-que-amava-o-

brasil/. 

 

Tenistas do 

Fluminense. 

Destacam-se a 

elegância das 

vestimentas e a 

usual convivência 

entre homens e 

mulheres nas 

iniciativas da 

modalidade. 

Fon Fon, 23 set. 

1911, p. 27. 

 

https://almanaquedofluminense.com/index.php/2017/09/26/um-ingles-que-amava-o-brasil/
https://almanaquedofluminense.com/index.php/2017/09/26/um-ingles-que-amava-o-brasil/
https://almanaquedofluminense.com/index.php/2017/09/26/um-ingles-que-amava-o-brasil/
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Além de seu destaque no velho esporte bretão, o Fluminense se 

tornaria um dos principais impulsionadores da modalidade no Rio de 

Janeiro. Personagens importantes, como Victor Etchegaray e Oscar 

Cox, foram virtuoses das raquetes14. A propósito, a agremiação adqui-

riu uma quadra em Petrópolis. No final da década, sempre disputava 

partidas com o Tênis Clube local, assim como faziam o Paissandu e o 

Rio Cricket. 

Enquanto em São Paulo a modalidade se estruturava mais 

rapidamente, com a criação, em 1905, da Liga Paulista de Tênis, 

responsável por or-

ganizar o primeiro 

campeonato “ofici-

al” da cidade, no 

Rio de Janeiro ain-

da se manteve por 

algum tempo o for-

mato do século XIX, 

com contendas pro-

movidas pelas agre-

miações, sem uma 

federação dirigindo os 

rumos do esporte. Basta 

dizer que, em 1893, foi 

fundado o Club Lawn 

Tennis Paulistano, pri-

meiro centralmente dedicado à modalidade (MELO, 2021b). No Dis-

trito Federal, isso somente ocorreu nos anos 1910.  

                                                 
14 Ver, por exemplo: FOOT-BALL. Gazeta de Notícias, 2 mai. 1909, p. 7. 

Velódromo Paulista, 1896, ainda ocupado pelo 

Veloce Club Olímpico. Posteriormente, seria 

sede do Clube Atlético Paulistano, um dos 

fundadores da Liga Paulista de Tênis. A 

instalação teve quadras que acolheram 

importantes iniciativas da modalidade. 

Imagem e informações disponíveis em 

Gambeta (2013). 
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Isso não significa que o tênis era pouco praticado no Rio de Ja-

neiro, sendo usuais, além das iniciativas dos clubes já citados, os jogos 

promovidos em alguns hotéis, escolas e mesmo residências. O mercado 

de produtos esportivos dava conta desse interesse crescente (MELO; 

SANTOS, 2020).  

Vale perceber o 

perfil de algumas lojas 

que vendiam o mate-

rial de tênis. Um exem-

plo é a Antunes dos 

Santos & C., que tinha 

sede na prestigiosa 

Avenida Central e ofe-

recia também automó-

veis, motos e bicicletas, 

produtos acessíveis so-

mente para gente de 

estrato socioeconômico 

mais alto. A modali-

dade seguia sendo emi-

nentemente uma diver-

são das elites, de aces-

so restrito tanto no que 

tange à prática quanto 

no tocante à assistên-

cia. 

 

 

 

Propaganda da Antunes dos Santos & C. 

Fon Fon, 8 mai. 1909, p. 3. 
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Destaque-se que, em 1906, a Câmara dos Deputados aprovou a 

isenção de impostos para a importação de materiais para a prática de 

futebol, críquete e tênis, desde que adquiridos diretamente pelos 

clubes, algo que anteriormente já fora concedido às agremiações 

náuticas. O intuito era incentivar o “gosto por tudo quanto favorece o 

desenvolvimento corpo-

ral, de que resultam a 

saúde, o vigor, a cora-

gem equilibrada, ele-

mentos primordiais de 

sucesso em todas as na-

cionalidades”15. 

 

 

Relacionada a mo-

vimentos de adesão a 

padrões de civilização e 

progresso, expressão da 

maior circulação de ide-

ais de modernidade16, a 

medida gerou certa polê-

mica e não passou despercebida nos periódicos. De fato, os maiores be-

neficiados eram mesmo os mais ricos. Aos olhos de alguns cronistas, o 

                                                 
15 Anais da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, 1906, p. 183. 
16 Para um debate sobre esse tema, ver Azevedo (2014). 

Ironia com a isenção de 

impostos concedida para 

materiais esportivos. 

O Malho, 22 dez. 1906, p. 9. 
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governo deixaria de recolher impostos para incentivar o luxo de alguns 

privilegiados. 

 A estruturação de um campeonato de tênis do Rio de Janeiro co-

meçou a ser aventada em 1907, quando a Liga Metropolitana de Fu-

tebol, criada em 1905, se transformou na Liga Metropolitana de Es-

portes Atléticos, já anunciando, mesmo com certa polêmica, seu in-

tuito de também estruturar iniciativas de outras modalidades17. 

O que ocorre é que nem todos os clubes envolvidos com o futebol 

estimulavam a prática de outras modalidades, embora alguns tenham 

começado a se dedicar ao tênis, como foi o caso da Associação Atlética 

Internacional, novo nome do Football and Athletic Club, criado em 

1904, com sede na Tijuca (mais adiante retomaremos o debate sobre 

essa sociedade). 

Da mesma forma, surgiam novas agremiações que, desde os pri-

meiros momentos, apresentavam interesse em se envolver com a mo-

dalidade, como foi o caso do Clube Rio de Janeiro, fundado em 1907, 

com sede no bairro de São Francisco Xavier, na Rua Jockey Club (atu-

al Rua Licínio Cardoso)18, Zona Norte da cidade.  

Merece destaque esse ainda tímido espraiamento da prática do 

tênis para outras áreas, a reboque da maior ocupação das regiões mais 

ao interior da cidade em função do processo de gentrificação da zona 

central, localizada às margens da Baía de Guanabara, onde vivia a 

maior parte da população. Tratou-se de um desdobramento das refor-

mas urbanas entabuladas nos anos iniciais do século XX. Na verdade, 

percebe-se a fundação de novas agremiações ligadas a distintos es-

portes. 

                                                 
17 SPORT. O Século, 1 fev. 1907, p. 3. 
18 FOOTBALL. O Paiz, 10 mar. 1907, p. 5. 
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Na Zona Sul, outras agremiações começaram a se movimentar 

para aderir à prática do tênis, não somente desejosas de aproveitar as 

potencialidades de mobilização e diversão oferecidas pela modalidade, 

inclusive no que tange a uma maior aceitabilidade da participação de 

mulheres, como também pelos sentidos de distinção que a cercavam: 

se envolver com o “esporte das raquetes” significava fazer parte de um 

grupo restrito de elite.  

Esse foi, por exemplo, o caso 

do Botafogo Futebol Clube, que, 

em 1908, anunciou seu intuito de 

instalar quadras de tênis em sua 

sede da Rua Voluntários da Pá-

tria19, próxima ao Humaitá (en-

quanto o Clube de Regatas Bota-

fogo possuía sede no fim da Praia 

de mesmo nome). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
19 BOTAFOGO Football Club. Jornal do Brasil, 9 jan. 1908, p. 12. 

Charge irônica à participação 

feminina no tênis. 

Careta, 7 jan. 1911, p. 20. 

 

Sede do Botafogo Futebol 

Clube, 1909. 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/

Ficheiro:Est%C3%A1dio_da_

Rua_Volunt%C3%A1rios_da_

P%C3%A1tria_(1909).jpg. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Est%C3%A1dio_da_Rua_Volunt%C3%A1rios_da_P%C3%A1tria_(1909).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Est%C3%A1dio_da_Rua_Volunt%C3%A1rios_da_P%C3%A1tria_(1909).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Est%C3%A1dio_da_Rua_Volunt%C3%A1rios_da_P%C3%A1tria_(1909).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Est%C3%A1dio_da_Rua_Volunt%C3%A1rios_da_P%C3%A1tria_(1909).jpg
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Mesmo com o crescimento do número de praticantes e a nova 

Liga manifestando o intuito de assumir a organização de campeonatos 

de outras modalidades, nomeadamente de críquete e tênis, seus diri-

gentes reconheciam que isso não ocorreria de imediato por dois moti-

vos principais: “a falta de clubes concorrentes e a recusa formal dos 

clubes ingleses de neles tomarem parte”20. 

As agremiações dos britânicos desejavam seguir com a expe-

riência de organização em curso desde o século XIX, calendários pró-

prios que se cruzavam com os de outros clubes que consideravam 

parte de seu 

escopo de re-

lações. Além 

disso, não ra-

ramente o tê-

nis era tam-

bém encarado 

como uma di-

versão infan-

til21. 

 

 

                                                 
20 SPORT. Jornal do Brasil, 4 mar. 1907, p. 4. 
21 A Casa Colombo, que possuía um grande setor infantil, era uma das lojas que 

vendia material para a prática do tênis como se tratasse de um brinquedo (ver, por 

exemplo: O Tico-Tico, 5 out. 1910, p. 20). O mesmo ocorria com outras duas 

importantes lojas, a Parc Royal e a Ao Grão Turco (O Imparcial, 24 ago. 1913, p. 

19). 

Capa de O Tico-Tico, 

periódico infantil, com 

referência ao tênis 

como diversão. 

O Tico-Tico, 6 out. 

1909, p. 1. 
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Esse sentido de distinção que cercava as iniciativas da moda-

lidade se tornou mais notável quando se envolveu com ela uma das 

agremiações mais elitistas da cidade: o Automóvel Clube do Brasil. 

Aparentemente, pelo menos de início, o intuito era fortalecer a ideia de 

que se consolidava como “um excelente centro de diversões”22. Uma 

banda de música usualmente animava as partidas, o mesmo que ocor-

ria nas sessões de patinação. 

A agremiação enfatizava a ideia de que era mais um inves-

timento para o entretenimento dos associados, aproveitando as possi-

bilidades oferecidas por sua sede à época, um grande terreno na Praia 

de Botafogo, onde antes se encontrava o Clube de Regatas Guana-

barense23. 

A imagem ao lado, flagrante da inauguração das quadras da 

agremiação, demonstra bem, pelo padrão das vestimentas, o perfil dos 

que se envolviam com 

o tênis. Perceba-se 

também a postura cor-

poral dos jogadores, 

distinta dos padrões de 

masculinidade adota-

dos por remadores e 

nadadores, sempre re-

tratados em posições 

de maior agressividade 

(MELO, 2021d)24. 

                                                 
22 AUTOMÓVEL Club do Brasil. O Degas, 12 dez. 1908, p. 23. 
23 Para mais informações, ver Melo (2021c). 
24 Sobre os distintos padrões de masculinidade adotados no tênis, ver Lake (2011). 

Grupo de jogadores na inauguração da quadra do 

Automóvel Club do Brasil. 

O Malho, ano VII, n. 300, p. 25, 1908. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, sede do Automóvel Clube já com o 

Colégio Andrews instalado (permanece de pé, 

abrigando o Colégio PH). 

Disponível em: https://www.andrews.g12.br/. 

 

À direita, pode-se ver que a quadra do Automóvel 

Clube do Brasil se encontrava na parte de trás do 

terreno que atravessa o quarteirão. 

Fon Fon, 17 abr. 1915, p. 40. 

 

https://www.andrews.g12.br/


 Partiu do Automóvel Clube, e não de uma liga, a proposta de or-

ganização de um primeiro campeonato interclubes, realizado em 1908, 

envolvendo as agremiações do Rio de Janeiro e de Niterói que já 

vinham entabulando iniciativas relacionadas ao tênis. Equipes de em-

presas de britânicos e da sociedade esportiva de Petrópolis também to-

maram parte25. Muito provavelmente tal realização foi possível em 

função do prestígio da associação automobilista, uma garantia de que 

seria mantido o perfil elitista que cercava a modalidade. 

 Somente em 1912, a 

Liga Metropolitana de Es-

portes Terrestres decidiu 

criar comissões para tra-

tar de outras modalidades 

que não o futebol. A im-

prensa vinha pressio-

nando para tal, criticando 

a atenção excessiva e ex-

clusiva concedida ao ludo-

pédio26. 

 

 

Os adeptos do tênis foram os primeiros a se mobilizar, recebendo 

o Fluminense autorização para organizar uma competição em nome da 

entidade27. A agremiação das Laranjeiras, já reconhecida como uma 

das melhores e mais bem instaladas da cidade28, assumira a liderança 

das iniciativas da modalidade. Ainda que não contando com muitos 

                                                 
25 LAWN Tennis. Jornal do Brasil, 23 mai. 1908, p. 12. 
26 Ver, por exemplo: ATHLETISMO. Gazeta de Notícias, 6 abr. 1912, p. 6. 
27 LAWN Tennis. Jornal do Brasil, 6 jun. 1912, p. 10. 
28 Ver, por exemplo: Sports, 6 ago. 1915, p. 13. 

Tenistas que disputaram o 

campeonato de 1912. 

Jornal do Brasil, 5 dez. 1912, 

p. 9. 

 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                              Tijuca Tênis Clube 

 32 

jogadores e clubes, a contenda logrou sucesso e boa repercussão pú-

blica, suas imagens sendo em grande número publicadas nos perió-

dicos cariocas29. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Uma matéria sobre esse campeonato pode ser encontrada em: LAWN-TENNIS. 

Leitura para Todos, dez. 1912, p. 85. 

 

Cenas de jogos disputados nas quadras 

do Fluminense, campeonato de 1912. 

Revista da Semana, 14 dez. 1912, p. 59. 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenas do 

Campeonato de 

1912. 

Revista da Semana, 

14 dez. 1912, p. 60. 
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Em 1913 oficializou-se o 

Campeonato de Tênis do Rio de 

Janeiro promovido pela Liga 

Metropolitana30. A imprensa 

seguia cobrando que as con-

tendas fossem melhor estrutu-

radas31. Digna de nota, nesse 

mesmo ano, foi a criação da pri-

meira agremiação da cidade 

centralmente dedicada à moda-

lidade, o Brasil Tênis Clube, com 

sede provisória na Rua Buarque de Macedo32, bairro do Flamengo. 

Além disso, foi noticiada a fundação, na Tijuca, na Rua Afonso Pena, 

do Tênis Aero-Ball Clube33. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
30 Ver, por exemplo: LAWN TENNIS. Jornal do Brasil, 2 dez. 1914, p. 12. 
31 Ver, por exemplo: QUANDO começara o campeonato do Rio de Janeiro? Jornal do 

Brasil, 27 jul. 1914, p. 11. 
32 LAWN-TENNIS. Jornal do Brasil, 20 jul. 1913, p. 22. 
33 TENNIS. O Paiz, 9 dez. 1913, p. 9. 

Casarão na Rua Afonso Pena, 1914. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atijucadean

tigamente/photos/4150323351693080 

Piquenique do Brasil Tênis Clube 

realizado na Ilha de Paquetá. 

Fon Fon, 10 mai. 1913, p. 44. 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/4150323351693080
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/4150323351693080
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Essas foram agremiações de curta existência. Em 1914, surgiu 

uma de maior duração, o Leme Tennis Association34, instalado na Rua 

Gustavo Sampaio, atual sede do Leme Tênis Clube, onde antes se 

estabelecera o Rio de Janeiro Athletic Association, criado também em 

1914, em São Cristóvão, por britânicos ligados a Companhia de Carris, 

Luz e Força, empresa depois englobada pela Light. Nessa sociedade, o 

“esporte das raquetes” também era cultivado. 

 

 

. 

 

 

                                                 
34 LEME Tennis Association. A Época, 15 dez. 1914, p. 4. 

Leme, 1910. 

A seta indica o Bar da 

Brahma. No mesmo 

terreno, foi instalado o 

Leme Tennis Association e 

hoje se encontra o Leme 

Tênis Clube. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/

361248797286760/photos/p

b.100044840866483.-

2207520000../27322726735

17682/?type=3. 

Chá das cinco, 

típico hábito 

inglês, promovido 

no Rio de Janeiro 

Athletic/São 

Cristóvão. 

Jornal das Moças, 

9 ago. 1917, p. 19. 

 

https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2732272673517682/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2732272673517682/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2732272673517682/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2732272673517682/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2732272673517682/?type=3
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Na década de 1910, na região oceânica da Zona Sul, que come-

çava a se tornar mais ocupada, houve ainda outras iniciativas ligadas 

ao tênis, promovidas pelo Leme Outdoor Club e pelo Copacabana-

Club. Deve-se citar que o 

Leme Tennis Association 

disputava também jogos 

de futebol com o Clube Es-

portivo do Leme. Perceba-

se como se incrementava a 

vida pública daqueles bair-

ros.  

 Em 1916, com sede 

em uma ainda pouco ocupa-

da Ipanema, na atual Ave-

nida Vieira Souto (denomi-

nação que o logradouro 

adquiriu em 1922), fundi-

ram-se o Copacabana-Club 

e o Copacabana Tênis Clu-

be (uma agremiação de 

curtíssima duração forma-

da por norte-americanos), 

dando origem ao The Rio 

de Janeiro Country Club, associação que desde as origens teve o in-

tuito de reunir gente da elite, notadamente estrangeiros. Essa socie-

dade, que já nasceu com seis quadras de tênis, existe até os dias de 

hoje, sendo uma das mais restritas da cidade. 

 

Acima, sede do Copacabana-Club, localizada 

na Rua Nossa Senhora de Copacabana. 

A Notícia, 11/12 jun. 1914, p. 1. 

- 

Abaixo, tenistas no Leme Outdoor Club. 

Careta, 3 jul. 1915, p. 20. 
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Sede do The Rio de Janeiro Country Club em seus primeiros 

anos. 

Disponível em: 

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/02/country-

club.html. 

 

 

Atividade na 

sede do The Rio 

de Janeiro 

Country Club. 

O Malho, 29 mar. 

1919, p. 20. 

 

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/02/country-club.html
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/02/country-club.html
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Na década de 1910, mais agremiações passaram a se envolver 

com o tênis: o Vila Isabel Futebol Clube; o América Futebol Clube, que 

se deslocara para o campo da Rua Campos Sales (antiga sede do Foot-

ball and Athletic Club); o Flamengo, quando se instalou na Rua Pais-

sandu; o São Cristóvão Atlético Clube; em Niterói, o Clube de Regatas 

Icaraí.  

Na região central da cidade, o 

Centro Português de Desportos, uma 

sociedade multiesportiva criada em 

1913, também se engajou nas inicia-

tivas.  

Havia ainda o Rio Atlético Clu-

be que, além de participar de com-

petições de tênis, organizava festivais 

esportivos no velódromo da Tijuca 

(promovendo corridas de bicicletas, 

provas de atletismo, lutas de boxe). 

A prática do tênis se espraiava pela ci-

dade. Em meados da década de 1910, o quadro 

era alvissareiro. Além do aumento do número 

de clubes envolvidos, o esporte continuava a 

ser praticado em hotéis, escolas, residências particulares. Já tinham 

surgido os pioneiros “Tênis Clubes”. Agitavam a cena os campeonatos 

internos e interclubes, notadamente os promovidos pelo Automóvel 

Clube do Brasil e pela Liga Metropolitana. Foi realizado o primeiro 

torneio interestadual Rio-São Paulo.  

 

Charge ironizando 

os tenistas. 

O Tico-Tico, 4 nov. 

1914, p. 12. 



Bairros onde houve iniciativas clubistas 

pioneiras de tênis. 

Plantas das cidades de Rio de Janeiro e 

Nictheroy, Carlos Aenishänslin, 1914, acervo 

da Biblioteca Nacional. 

Marcados com esferas ou setas:  

Em vermelho, Laranjeiras (Paissandu 

Cricket, Fluminense e Flamengo). Em azul 

escuro, Icaraí/Niterói. (Rio Cricket e Clube 

de Regatas Icaraí). Em laranja, bem afastado 

da região central, Bangu (Bangu Atlético 

Clube). Em roxo, Tijuca (Associação Atlética 

Internacional/Football and Athletic Club, 

Tênis Aero-Ball Clube, América). Em 

amarelo, São Francisco Xavier (Clube Rio de 

Janeiro). Em verde, Botafogo (próximo da 

Praia, o Automóvel Clube; mais distante, o 

Botafogo). Em marrom, o Leme (Leme Tênis 

Clube). Em azul claro, Copacabana (Leme 

Outdoor Club, Copacabana-Club, 

Copacabana Tênis Clube). Em cinza, a 

direção de Ipanema (The Rio de Janeiro 

Country Club). 

Marcados com estrelas:  

Em vermelho, Flamengo (Brasil Tênis 

Clube). Em azul, São Cristóvão (Rio de 

Janeiro Athletic Association, São Cristóvão 

Atlético Clube). Em Laranja, Vila Isabel 

(Vila Isabel Futebol Clube). Em roxo, Centro 

(Centro Português de Desportos) 

O losango preto é a sede do Tijuca Tênis 

Clube. 



 

 

 

 

Imagens do 

Campeonato promovido 

pelo Automóvel Clube 

do Brasil em 1915. 

Revista da Semana, 10 

abr. 1915, p. 30. 



 Os jogadores e jogadoras não eram mais majoritariamente es-

trangeiros, destacando-se a performance dos brasileiros. Jornais e re-

vistas anunciavam com destaque as realizações da modalidade, bem 

como os campeões das contendas. Um periódico dedicado às mulheres, 

o Jornal das Moças, 

promoveu, no Leme 

Outdoor Club, uma 

competição de duplas 

mistas (o Tijuca Tênis 

Clube participou ati-

vamente dessa inicia-

tiva)35. O “esporte das 

raquetes” tornava-se 

mais conhecido. 

 

 
 

 

 
 

 

  

A despeito dessa difusão, o tênis mantinha muito de seus an-

tigos sentidos de status e distinção, representado mesmo como sinal de 

requinte. Bem indicadora desse perfil é essa notícia: 

 

                                                 
35 O CAMPEONATO DE LAWN-TENNIS. Jornal das Moças, 6 mai. 1916, p. 12. 

Tenista campeã em 1915. 

Jornal das Moças, 6 mai. 

1916, p. 12. 

 

Chamada da seção dedicada 

ao tênis no periódico Sports. 

Sports, 6 ago. 1915, p. 13. 
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As tardes no Botafogo Futebol Clube têm constituído um dos mais 

elegantes encantos do verão. No ground do distinto clube reúne-se 

um grupo de elite, conversa-se, toma-se chá, cultiva-se o culto 

nobre e saudável do esporte. Ali parece estar-se num subúrbio de 

Londres, à margem do Tâmisa, no tempo da season maravilhosa36. 

 

 Até mesmo por tais representações, alguns clubes, como o 

Fluminense, ampliaram suas instalações, definitivamente contagiados 

pelo “vírus das raquetes”. 

 

 
 

 

Foi nesse cenário de maior estruturação da modalidade que 

surgiu o Tijuca Tênis Clube, aproveitando uma vocação que vinha 

desde o século XIX se delineando no bairro. Falemos um pouco mais 

sobre o perfil esportivo da região onde se instalou a agremiação. 

 

 

 

 

                                                 
36 Revista da Semana, 23 jan. 1915, p. 13. 

Reforma da sede do Fluminense. Em primeiro plano, no 

mesmo lugar em que até hoje se encontram, as quadras 

de tênis; ao fundo, o estádio em construção. 

A Política, 9 ago. 1918, p. 1. 
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Revista Souza Cruz, mar. 1917, p. 32 
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A vida esportiva da Tijuca 

 

 Quando o Tijuca Tênis foi fundado, o bairro já tinha acolhido vá-

rias iniciativas esportivas. Em meados dos anos 1880, foram criados 

dois pioneiros clubes atléticos: o Familiar e o Atlético Fluminense, es-

te último um dos mais importantes da cidade no que tange à dife-

rentes modalidades: atletismo, patinação, tiro ao alvo, esgrima, ginás-

tica (MELO, 2020a).  

A sede se encontrava nas redondezas do Largo da Segunda-

Feira, na confluência da Rua Conde de Bonfim com a Haddock Lobo. A 

região passava por mudanças com o processo de urbanização 

decorrente do declí-

nio das proprieda-

des rurais que por lá 

existiam. Em mea-

dos do século XIX, 

era o início da Chá-

cara do Andaraí, que 

se estendia até a 

atual Rua José Higi-

no. 

 

 
 

 

Largo da Segunda-Feira, 1817. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamen

te/photos/largo-da-segunda-feiratijuca-

1817antigamente-o-largo-da-segunda-feira-

era-parte-/728616843863765/. 

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-segunda-feiratijuca-1817antigamente-o-largo-da-segunda-feira-era-parte-/728616843863765/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-segunda-feiratijuca-1817antigamente-o-largo-da-segunda-feira-era-parte-/728616843863765/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-segunda-feiratijuca-1817antigamente-o-largo-da-segunda-feira-era-parte-/728616843863765/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-segunda-feiratijuca-1817antigamente-o-largo-da-segunda-feira-era-parte-/728616843863765/
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Houve mesmo, na Tijuca, uma Rua Clube Atlético, atual Alfredo 

Pinto. Não sabemos se foi uma referência ao Atlético Fluminense ou 

ao Atlético Tijuca (o citaremos mais adiante). Tudo indica que esse 

mesmo endereço também acolheu um velódromo. Interessante é 

registrar como 

instalações es-

portivas deli-

nearam duran-

te algum tem-

po o perfil da-

quela área do 

bairro.  

  

 

 

 

 

Também nos anos 1880, sur-

giram diversos hipódromos que 

transformaram a região no centro 

do turfe no Rio de Janeiro: Clube 

de Corridas de Vila Isabel (em frente ao atual Parque Recanto do Tro-

vador, antigo Jardim Zoológico, criado em 1884), Derby Club (onde ho-

je se encontra o Maracanã, fundado em 1885), Hipódromo Nacional 

(atual Praça Afonso Pena, 1889) e Turf Club (no terreno onde ho-

diernamente está instalada a UERJ, 1890) (MELO, 2021e). Perceba-se 

como essa relação com os páreos de cavalos reforçava um perfil de 

bairro que transitava do rural para o urbano. 

 

Rua Haddock Lobo, 1915. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atijucad

eantigamente/photos/57024615303

4169 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/570246153034169
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/570246153034169
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/570246153034169
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Essas iniciativas indicam a primeira ocupação de maior den-

sidade do bairro, na região mais próxima do Centro. A essa altura, os 

bondes já alcançavam as proximidades da subida do Alto da Boavista, 

oferecidos em pequeno número já que não era ainda grande o con-

tingente de moradores. Assim, os clubes adotavam estratégias para 

disponibilizar meios de transporte extras em dias de competições, a 

fim de facilitar o comparecimento do público.  

Antes mesmo dessas iniciativas dos anos 1880, no outro extremo 

do bairro, em algumas chácaras localizadas na área denominada An-

daraí Pequeno37, aproveitando-se a qualidade e fartura de águas, fo-

ram oferecidas aulas de natação, sendo uma das iniciativas pioneiras 

                                                 
37 Há que se considerar que o bairro nos dias de hoje denominado Tijuca tinha três 

regiões: o Engenho Velho (aproximadamente a área da Haddock Lobo), a Tijuca (os 

atuais arredores da Conde de Bonfim até a Praça Saens Peña, na época o Largo da 

Fábrica de Chitas) e o Andaraí Pequeno (até o Alto da Boavista). O Andaraí Grande 

envolvia os atuais Andaraí, Vila Isabel e Grajaú. 

Praça Afonso Pena, antiga Praça do Hipódromo Nacional. 

Atribuída a Augusto Malta, década de 1920. 

Imagem e informação disponíveis em: https://rioantigo-

imagensehistorias.blogspot.com/2013/06/praca-afonso-pena-

decada-de-20_6349.html 

https://rioantigo-imagensehistorias.blogspot.com/2013/06/praca-afonso-pena-decada-de-20_6349.html
https://rioantigo-imagensehistorias.blogspot.com/2013/06/praca-afonso-pena-decada-de-20_6349.html
https://rioantigo-imagensehistorias.blogspot.com/2013/06/praca-afonso-pena-decada-de-20_6349.html
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a protagonizada, em 1872, por Candido Antonio Pessoa de Amorim, co-

merciante do ramo de tecidos.  

Nas redondezas, no Andaraí Grande, em 1876, o engenheiro ita-

liano Joseph Fogliani recebeu autorização e subsídio governamental 

para instalar um estabelecimento dedicado à modalidade, na verdade, 

praticamente um clube que aproveitava as boas condições da região 

que, antes degradada pela agricultura, passava por um processo de re-

florestamento (MELO, 2015; MELO, PERES, 2016). 

 

 

Àquela altura, em função dos “ares puros”, havia na área muitos 

hotéis e casas de saúde, alguns desses estabelecimentos oferecendo o 

ensino e prática da natação. Entre outros, podemos citar o Hotel 

Jourdain, um dos mais renomados da ocasião; o Hotel Tijuca, de 

propriedade do já citado Candido Amorim; o Hotel do Comércio da 

Tanque de banhos do Hotel de Mr. Bennett/Tijuca, circa 1860, um dos 

pioneiros da região. 

Acervo da Biblioteca Nacional. 

Disponível em: 

https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.

1/660. 

https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/660
https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/660
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Tijuca; o Hotel 

Villa Moreau. A 

região também 

se tornou conhe-

cida como ade-

quada para pas-

seios e piqueni-

ques. 

 

 

 

 

 
 

 Nas décadas final do século XIX e inicial do XX, outras agre-

miações se instalaram no bairro. Um exemplo relevante é o Velo-Club, 

cuja sede na Rua Haddock Lobo foi inaugurada em 1902. A sociedade 

esportiva, que também promovia corridas no Zoológico de Vila Isabel, 

fora fundada no Centro, em 1896. 

 

Anúncio de passeios 

na Tijuca. 

O Paiz, 1 abr. 1893, 

p. 4. 

 

Hotel Villa Moreau, 

1887. Nesse mesmo 

lugar, no início do século 

XX, se instalou o Colégio 

Regina Coeli. 

Disponível em: 

https://www.facebook.co

m/atijucadeantigamente/

photos/297274132278462

8. 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/2972741322784628
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/2972741322784628
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/2972741322784628
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/2972741322784628
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O velódromo da Tijuca teve boa duração e acolheu também mui-

tos eventos de outras agremiações. Por exemplo, o Audax, um clube 

multidesportivo que se destacou pelo envolvimento com o iatismo 

(MELO, 2020b), frequentemente usou tal instalação para promover 

suas competições ciclísticas, o mes-

mo que fazia o já citado Rio Atlético 

Clube. Na década de 1910, foi sede 

do Cycle-Club. 

 

Velocipedistas do Velo-Club no Jardim Zoológico. 

Revista da Semana, 12 jul. 1903, p. 6. 

 

Anúncio de evento do Rio 

Atlético Clube realizado no 

velódromo da Rua Haddock 

Lobo. 

A Notícia, 8/9 jul. 1914, p. 3. 

 



 

 

 

Imagens do velódromo do Velo-Club, Rua 

Haddock Lobo. 

Revista da Semana, 25 dez. 1904, p. 21. 

 



 Há outras iniciativas esportivas que merecem registro. No fim 

da primeira década do século XX, foi instalado no Hotel Tijuca o es-

tande da Sociedade Internacional de Tiro, cuja sede se encontrava na 

Avenida Central. 

Mais significativas 

foram as ações do 

Clube Atlético Ti-

juca, criado em 

1904, com sede na 

Conde de Bonfim 

(esquina com a 

atual Alfredo Pin-

to) e provas pro-

movidas na Caixa D´Água (Estrada Ve-

lha). O bairro ainda teria o Tijuca Atlé-

tico Clube, fundado em 1915. 

 Houve também na Tijuca muitas 

iniciativas relacionadas ao esporte que 

começara a melhor se desenvolver no início do século XX e se tornaria 

o mais importante do Rio de Janeiro e do Brasil – o futebol. Em 1904, 

com sede e campo na Rua Campos Salles, esquina com Praça do Hipó-

dromo Nacional, foi fundado o já citado Foot-Ball and Athletic Club. 

Uma observação relevante: já era prevista a prática do tênis pelos as-

sociados38. 

 Essa agremiação, como vimos, em 1906 renomeada para Asso-

ciação Atlética Internacional, foi uma das fundadoras da Liga Metro-

politana de Futebol. Perceba-se que o Foot-Ball and Athletic Club es-

                                                 
38 FOOT-BALL and Athletic Club. Revista da Semana, 3 jul. 1904, p. 16. 

 

Caixa D´agua, Estrada Velha 

da Tijuca, transição dos 

séculos XIX/XX. 

Disponível em: 

https://rioquepassou.com.br/2

008/02/26/estrada-velha-da-

tijuca-sd/. 

https://rioquepassou.com.br/2008/02/26/estrada-velha-da-tijuca-sd/
https://rioquepassou.com.br/2008/02/26/estrada-velha-da-tijuca-sd/
https://rioquepassou.com.br/2008/02/26/estrada-velha-da-tijuca-sd/
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tava inserido nas ações da região Centro-Zona Sul, e não da zona 

suburbana, na qual também surgiam as primeiras ligas (SANTOS, 

2010). 

Não foi o úni-

co clube do 

bairro dedica-

do ao ludopé-

dio. Nos jor-

nais, pode-se 

ver em ação, 

entre outros: 

Tijuca Futebol 

Clube, com sede na Rua Pinto Guedes; 

Associação Atlética do Engenho Velho; 

Haddock Lobo Futebol Clube, cuja sede 

e campo se encontravam na Rua do Hipódromo Nacional (atual Rua 

Campos Salles), o mesmo no qual jogava o Oriental Futebol Clube. 

Não é difícil, é mesmo provável, que esse campo compartilhado 

pelo Oriental e pelo Haddock Lobo tenha sido o mesmo no qual se en-

contrava o Football and Athletic Club. Mais ainda, na década de 1910, 

quando o Haddock Lobo se uniu com o América Futebol Clube39, pas-

sou a ser utilizado por essa importante agremiação, até hoje em dia 

uma de suas sedes. 

                                                 
39 Algumas fontes indicam que isso ocorreu em 1911, todavia encontramos uma 

notícia de 1914 sobre uma eleição de uma nova diretoria do Haddock Lobo Football 

Club (O Imparcial, 29 jul. 1914, p. 11). 

Equipe do Tijuca Futebol 

Clube. 

O Malho, 14 abr. 1917, p. 31. 
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Nessas mesmas décadas iniciais do século XX, agremiações de 

outras vocações surgiram no bairro, tais como o Grupo Musical da Ti-

juca – sediado na Estrada Velha, e o renomado Clube da Tijuca, situa-

do nas redonde-

zas do Largo da 

Fábrica de Chi-

tas, atual Praça 

Saens Peña40, se-

diado no palacete 

no qual vivera o 

Duque de Caxias, 

onde atualmente 

se encontra o su-

permercado Extra (durante muitos 

anos foi o Instituto Lafayette e de-

pois uma conhecida filial da Mes-

bla).  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
40 A denominação oficial é Praça Sáenz Peña. Adotamos, todavia, a grafia popular 

de Saens Peña. 

Sede do Clube da Tijuca, 

1906. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/ant

iquus.petro.rio/photos/pcb.541

943895981862/541939562648

962. 

 

Inauguração 

da nova sede 

do Clube da 

Tijuca. 

Careta, 10 

jan. 1914. 

https://www.facebook.com/antiquus.petro.rio/photos/pcb.541943895981862/541939562648962
https://www.facebook.com/antiquus.petro.rio/photos/pcb.541943895981862/541939562648962
https://www.facebook.com/antiquus.petro.rio/photos/pcb.541943895981862/541939562648962
https://www.facebook.com/antiquus.petro.rio/photos/pcb.541943895981862/541939562648962


Bruno Silva e Victor Melo                                                                              Tijuca Tênis Clube 

 54 

Vale ainda citar o Áureo Clube, criado em 1906, com sede na 

Rua Barão de Mesquita, associação dedicada ao teatro que tinha rela-

ções com o Clube Dramático da Tijuca, fundado em 1903, localizado na 

Rua Conde de Bonfim41 (na década de 1880, houvera outra agremiação 

de mesmo nome no bairro). 

 

 
 

 

  

 

 

Perceba-se que essas últimas agremiações citadas, tal como o 

Tijuca Tênis Clube, indicam a maior ocupação do “meio” do bairro, a 

área da Praça Saens Peña, que se tornaria a principal da localidade. 

 

                                                 
41 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Notação: 42.3.14. Descrição: 

Diversões particulares: pedidos de licenças para ranchos de reis, danças dos 

jardineiros, de índios, batuques e tocatas de pretos e diversos, etc. Datas-limites: 

1833-1908. 112 páginas. p. 102. 

Evento do Instituto de Assistência à Infância 

realizado no pequeno teatro do Áureo Clube. 

Arquivos de Assistência à Infância, set. 1907, p. 56. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Localização de agremiações na Tijuca. 

Plantas das cidades de Rio de Janeiro e 

Nictheroy, Carlos Aenishänslin, 1914, acervo 

da Biblioteca Nacional. 

Em vermelho, Clube Atlético Fluminense, 

Velo-Club e Clube Atlético Tijuca. Em azul, 

Clube de Corridas Vila Isabel. Em laranja, 

Derby Club. Em cinza, Turf Club. Em lilás, 

Hipódromo Nacional, Foot-Ball and Athletic 

Club/Associação Atlética Internacional, 

Haddock Lobo, Oriental, América. Em 

marrom, hotéis que ofereciam a natação, 

Tijuca Futebol Clube e Grupo Musical da 

Tijuca. Em verde, Clube da Tijuca. Em preto, 

Tijuca Tênis Clube. 



Esse número de iniciativas, bem como o perfil dos envolvidos – 

engenheiros, advogados, militares, médicos, farmacêuticos, pequenos 

empreendedores, donos de comércios e fábricas, gente ligada a uma 

elite local reconhecida na cidade – são indícios de que a Tijuca estava 

em transformação, abandonando suas feições rurais e passando por 

um processo de urbanização. Dediquemo-nos, a seguir, a discutir essa 

trajetória histórica do bairro. 
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A Tijuca: entre o rural e o urbano 

 

 A primeira ocupação mais intensa das terras da Tijuca, depois 

que deixaram de ser propriedade dos jesuítas, expulsos do Brasil em 

1759, foi marcada pela agricultura cafeeira, aproveitando-se das boas 

condições do clima, do solo e da distribuição de água42.  

Na primeira metade do século XIX, 

memorialistas, como Pizarro, e viajan-

tes, como Luccock e Chamberlain, regis-

traram essa ocorrência e a crescente ins-

talação de chácaras e fazendas, muitas 

também dedicadas à hor-

ticultura. A região era 

considerada uma das 

mais belas da cidade. 

Destaca-se que já era 

buscada para práticas de 

veraneio e reconhecida 

pela boa qualidade do 

café (GERSON, 2000; 

MACHADO, 2020). 

 

                                                 
42 Vale citar que houvera uma cultura de cana na região, inclusive com a instalação 

de um engenho fundado por Salvador Correa de Sá (VIEIRA FAZENDA, 1921). 

Colheita de café na Tijuca, 

1835, Johann Moritz 

Rugendas. 

Disponível em: 

https://enciclopedia.itaucult

ural.org.br/obra5759/colheit

a-de-cafe-na-tijuca.  

 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5759/colheita-de-cafe-na-tijuca
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5759/colheita-de-cafe-na-tijuca
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5759/colheita-de-cafe-na-tijuca
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No quartel final do 

século XIX, a região co-

meçou a passar por uma 

conversão. Com o declínio 

da cultura cafeeira e da 

horticultura43, desenca-

deou-se um processo de 

urbanização e mudança 

de perfil econômico com a 

instalação de fábricas, no-

tadamente têxteis e de fu-

mo (aproveitando a fartu-

ra de água)44, bem como 

dos já citados hotéis e ca-

sas de saúde.  

 

                                                 
43 Esse declínio se deu em função de intervenções governamentais tomadas no 

intuito de promover o reflorestamento da região tendo em conta preservar os 

mananciais de água que abasteciam a cidade, bem como por a cultura do café ter se 

espalhado pelo interior do estado, na direção do vale do Rio Paraíba (DRUMOND, 

1988). 
44 Entre outras, no século XIX, podemos citar a Meurom e Cia, fabricante de rapé 

(mais tarde Fábrica Borel), a Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro, a Fábrica 

das Chitas. No século XX, há de se citar a Fábrica de Tecidos Bom Pastor, a 

Fábrica de Cigarros Souza Cruz, a Companhia Hanseática (produção de cerveja), 

entre outras. 

 

Fábrica e Chitas, 1905. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atijucadeantiga

mente/photos/largo-da-f%C3%A1brica-

das-chitas-  

Fábrica de Tecidos Bom 

Pastor, Rua Bom Pastor, anos 

1910. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atij

ucadeantigamente/photos/760

235137368602. 

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-f%C3%A1brica-das-chitas-atual-pra%C3%A7a-saens-penatijuca-1905fonte-bernardodurco/574165999308851/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-f%C3%A1brica-das-chitas-atual-pra%C3%A7a-saens-penatijuca-1905fonte-bernardodurco/574165999308851/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/largo-da-f%C3%A1brica-das-chitas-atual-pra%C3%A7a-saens-penatijuca-1905fonte-bernardodurco/574165999308851/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/760235137368602
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/760235137368602
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/760235137368602
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Como causa e consequência desse novo dinamismo econômico e 

social, instalaram-se alternativas de transporte que ligavam a Tijuca 

à região central. Em 1859, entrou em funcionamento a primeira linha, 

responsabilidade da Estrada de Carris de Ferro da Tijuca, bondes com 

tração animal. O elétrico somente chegaria nos anos finais da cen-

túria, quando o bairro já era atendido pela Companhia Ferro-Carril de 

São Cristóvão (WEID, 1994). 

Deve-se ter em conta as limitações geográficas que havia para se 

alcançar a Tijuca vindo do Centro. O Saco de São Diogo, que tomava a 

região do atual trecho inicial da Avenida Presidente Vargas, bem como 

o manguezal que ocupa-

va a área da atual Praça 

da Bandeira, dificulta-

vam o trânsito até o 

bairro. O caminho se da-

va pela Rua de Mata-

cavalos (atual Rua do 

Riachuelo), passando pe-

lo Catumbi e Rio Com-

prido.  

Facilitou o tráfego, o aterro desses 

acidentes geográficos, processo que se 

deu paulatinamente no decorrer do sé-

culo XIX e se intensificou com as re-

formas urbanas do início do XX, espe-

cialmente as intervenções que deram 

origem ao novo porto e à Avenida Fran-

cisco Bicalho. 

 

Na bela e descritiva imagem 

(créditos na parte inferior à 

direita), se pode perceber como 

o Saco de São Diogo (em 

branco) estava entre a região 

central (em amarelo) e a 

Tijuca (em vermelho). 

Disponível em: 

https://www.riodejaneiroaqui.c

om/pt/saco-de-sao-cristovao-e-

saco-do-alferes.html.  

 

https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/saco-de-sao-cristovao-e-saco-do-alferes.html
https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/saco-de-sao-cristovao-e-saco-do-alferes.html
https://www.riodejaneiroaqui.com/pt/saco-de-sao-cristovao-e-saco-do-alferes.html
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A Tijuca pertencia à Freguesia do Engenho Velho, uma das que 

mais ganhou moradores na transição dos séculos XIX e XX (ABREU, 

1987). Em 1903, em função do crescimento de sua importância, tor-

nou-se um Distrito pertencente à zona urbana. Paulatinamente, foi 

aumentando o número e alterando-se o perfil de moradores.  

O bairro foi sendo ocupado por famílias de nível socioeconômico 

alto, aproveitando-se dos bons terrenos e construções oriundos da par-

tilha das antigas propriedades rurais. Durante décadas, por lá habi-

taram importantes personagens da economia e da política nacional45.  

Da mesma forma, conforme o centro da cidade assistiu a um pro-

cesso de gentrificação em função das citadas reformas urbanas, na re-

gião também foram morar operários que trabalhavam nas fábricas do 

bairro, bem como gente de camadas populares que passou a viver nas 

encostas dos morros46.  

A propósito, naquele cenário de mudanças, Pereira Passos pro-

moveu algumas intervenções no bairro, dedicando especial atenção à 

Floresta da Tijuca, por meio da ação da Inspetoria de Matas e Jardins, 

bem como à melhoria do caminho de acesso ao Alto da Boavista 

(CARVALHO, 1990). Tinha em conta a beleza da região e seu po-

tencial para atrair turistas para outra área da cidade que não a Zona 

Sul. 

                                                 
45 Gerson (2000) descreve minuciosamente os moradores e endereços da Tijuca. 
46 Segundo Santos (2003, p. 25): “Nos bairros que integram hoje a Grande Tijuca, 

pelo menos duas favelas – Arrelia, no Andaraí, e Salgueiro, na Tijuca – têm o ano 

de ocupação na virada do século XIX. Outras nove, até o ano de 1931, e mais dez, 

até o ano de 1980. Há, ainda, oito favelas com data de ocupação de definição 

imprecisa, mas, possivelmente, com ocupação inicial na primeira metade do século 

XX”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão Territorial do Rio de Janeiro, 1903. O Distrito da Tijuca está identificado em vermelho. 

Fonte: Miyasaka (2016). 



Enquanto alguns bairros mais distantes da região central, nota-

damente aqueles cortados pela linha férrea – a zona suburbana, foram 

adquirindo características próprias, dialogando com certas represen-

tações estereotipadas, considerados como locais menos afeitos aos ide-

ais de civilização e progresso que marcavam as reformulações do espa-

ço urbano em curso (MELO, 2021a), a Tijuca se conectou mais forte-

mente com o que se passava no Centro/Zona Sul, ainda que mesclando 

durante um bom tempo ares mais rurais com iniciativas de urba-

nização, tendências de desenvolvimento de caráter burguês com dinâ-

micas aristocráticas. 

Perceba-se que Lima Barreto, no romance “Vida e Morte de M. 

J. Gonzaga de Sá”, sugeriu que o bairro estava na esfera de influência 

da Zona Sul, não da Zona Suburbana. Quando cita, na boca do perso-

nagem central, o subúrbio da Penha, pondera: “Vocês só conhecem a 

Tijuca e o Botafogo. O Rio tem mais coisas belas”47. 

  

 

Benjamin Costallat também percebia que a Tijuca tinha um per-

fil próprio, distinto do caótico Centro, da moderna Zona Sul e da bucó-

lica região oceânica. A seu ver, era dotadora de um bucolismo próprio, 

                                                 
47 Para um debate sobre esse tema, ver Noronha e Leite (2011). 

Avenida Atlântica, 

Copacabana, 1919, Augusto 

Malta,  

Acervo Light. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/361

248797286760/photos/pb.1000

44840866483.-

2207520000../2806083356136

613/?type=3 

 

https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2806083356136613/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2806083356136613/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2806083356136613/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2806083356136613/?type=3
https://www.facebook.com/361248797286760/photos/pb.100044840866483.-2207520000../2806083356136613/?type=3
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ainda um tanto provinciano, mesmo que com ares de progresso 

(O´DONNELL, 2013). Uma antiga elite que se transformava, mas não 

de todo, mantendo determinados hábitos de um Rio de Janeiro que ra-

pidamente se modificava. 

 De toda maneira, a Tijuca estabeleceu mais relações simbólicas 

e materiais com a zona urbana, mesmo sendo limítrofe a área subur-

bana, ao contrário do Méier que, também limítrofe, mas cortado pela 

linha férrea, manteve mais intensos relacionamentos com os subúrbios 

(MELO; SILVA, 2021). Como bem observa Julia O´Donnell (2013, p. 

136): 

 

(...) o fato de o Tijuca Tennis Club possuir uma coluna fixa no 

periódico praiano de Copacabana se explicava pela presença, 

naquele bairro, de muitas das tradicionais famílias cariocas com 

as quais os cilenses48 comungavam signos de distinção social. Mas 

as estratégias de legitimação de seu discurso aristocrático não se 

restringiam ao universo relacional estabelecido pelos cilenses com 

seus pares. Era também na interação com os “outros” que o 

discurso se construía, fazendo do antagonismo com determinados 

grupos e práticas um importante recurso afirmativo. 

 

 Copacabana e Tijuca, portanto, eram, de alguma forma, com-

plementares: elites mais próximas de um perfil moderno e outras do 

tradicional, propriedades à beira-mar e chácaras, ambas cultivando 

estratégias de status e distinção que procuravam estabelecer uma opo-

sição ao que ocorria nos bairros do subúrbio, nos quais se forjava uma 

elite local que mantinha relações tensas de identificação e repulsa com 

o que havia nas zonas economicamente privilegiadas. O velho Rio e o 

novo Rio em contraste, mas também em consonância com um projeto 

de modernidade que se delineava à moda carioca. 

                                                 
48 Segundo a autora, CIL era a sigla utilizada para denominar Copacabana, 

Ipanema, Leme. 
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Vale citar que a Tijuca conviveu, nas suas fronteiras com o Dis-

trito do Andaraí, com dois bairros projetados – Vila Isabel e Grajaú, 

bem como com outro que se tornaria um polo industrial, o Andaraí. O 

outro limite era o durante muito tempo rural Distrito de Jacarepaguá, 

de mais difícil alcance por estar separado pela grande área da Floresta 

da Tijuca. Havia ainda o ponto de contato com o Distrito da Gávea, 

que passava por um processo de urbanização com o qual guardava 

muitas similaridades. 

 

 
 

Festa em 

homenagem ao 

Tijuca oferecida 

pelo Praia 

Clube, de 

Copacabana, no 

renomado hotel 

Copacabana 

Palace. 

Careta, 21 mai. 

1932, p. 13. 

 

Praça Barão de 

Drumond e Avenida 28 

de Setembro, anos 

1920. 

Disponível em: 

https://www.facebook.c

om/atijucadeantigamen

te/photos/a.5688334431

75440/10644551169466

01/. 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.568833443175440/1064455116946601/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.568833443175440/1064455116946601/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.568833443175440/1064455116946601/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.568833443175440/1064455116946601/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/a.568833443175440/1064455116946601/
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Vejamos que esse perfil de transição entre o rural e o urbano 

pode ser identificado nos dados censitários coligidos por Abreu (1987) 

e Miyasaka (2016). Em 1906, o Distrito da Tijuca possuía 7.708 mo-

radores, só menos do que a Candelária, que possuía uma área bem me-

nor. Na zona urbana, possuía o segundo maior número de traba-

lhadores na agricultura, só perdendo para o fronteiriço Andaraí. Já se 

destacava, contudo, pelo contingente de operários. 

Em 1920, o distrito cresceu pouco, 11.484 moradores, mas mu-

dou bastante a composição populacional: proporcional e compara-

tivamente com as outras regiões da cidade e da zona urbana, reduziu-

se a proporção de habitantes que atuavam na agricultura e aumentou 

a de profissionais liberais. Uma observação importante: em 1940, já 

eram 64.499 moradores, um incremento notável.  

Já citamos na seção anterior que no processo de urbanização da 

Tijuca surgiram agremiações de diferentes perfis. Essas se inseriram 

num cenário em que no bairro melhor se estruturaram os entre-

tenimentos públicos, se delineava uma “indústria dos lazeres”49. Por 

exemplo, foram criados vários cinemas: Pathé Cinematógrafo (1907), 

Royal (1909), Íris (1909), Tijuca (1909, um dos mais duradouros do 

bairro), Central (1909), Velo (1910) e o Haddock Lobo (1910) 

(CARDOSO; VAZ; AIZEN, 2003). 

Muitos cinemas, lanchonetes e lojas iriam ser abertas ao redor 

de um espaço que se tornou referência de lazer do bairro, a Praça Sa-

ens Peña, inaugurada em 1911, no lugar do antigo Largo da Fábrica 

de Chitas. Ajardinada, com coreto onde se apresentavam bandas de 

                                                 
49. De acordo com Lefebvre (2008), a indústria dos lazeres “(...) se estende ao espaço 

desocupado pela agricultura e pela produção industrial clássicas. Para arquitetos e 

urbanistas ela tem um interesse que deve ser explicitado. Os lazeres exigem certas 

qualidades nos espaços” (p. 157).  
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música e peças de teatro infantil, foi um sinal de modernização do 

bairro50.  

 

 

 

 

 

 

Lugar privilegiado do footing de seus moradores, inclusive da-

queles que a procuravam após as atividades religiosas dominicais da 

Igreja Matriz de Santo Afonso Maria de Lignori, inaugurada em 1907 

(CARDOSO; VAZ; AIZEN, 2003), para alguns autores, a Praça Saens 

Peña se tornou o mais importante logradouro do bairro (ABREU, 

1987; GERSON, 2000), relevante indicador do novo momento pelo qual 

passava a Tijuca (FERRAZ, 2009). 

                                                 
50 A Praça chegou a ter 14 cinemas ao seu redor, o que lhe valeu o apelido de 

“Cinelândia da Tijuca” (CARDOSO; VAZ; AIZEN, 2003). Para mais informações, 

ver Ferraz (2009). 

O Cinema Tijuca se 

encontrava onde, na 

imagem, está a loja 

Tijuquinha das frutas. A 

primeira loja à direita é o 

Café Palheta, um dos 

estabelecimentos mais 

importantes da história do 

bairro. Mais adiante, se vê 

os antigos cinemas 

América e Carioca. Todos 

se localizavam na Rua 

Conde de Bonfim, defronte 

à Praça Saens Peña. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/

atijucadeantigamente/pho

tos/cinema-

tijuquinhapra%C3%A7a-

saens-pena-anos-60o-

cinema-tijuquinha-

possuia-679-

lugares/718804501511666/

. 

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/cinema-tijuquinhapra%C3%A7a-saens-pena-anos-60o-cinema-tijuquinha-possuia-679-lugares/718804501511666/
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Num cenário em que o bairro crescia marcado discursivamente 

como local de elite, mas cotidianamente caracterizado pela hetero-

geneidade social, algumas dessas atividades de entretenimento tam-

bém serviam como 

registros de classe, 

induzindo à adoção 

de comportamentos 

que interessavam a 

uma visão ordenada 

do espaço urbano a 

partir de parâmetros 

de civilização e pro-

gresso. De fato, a es-

truturação das diver-

sões públicas é uma 

marca de adesão a ide-

ais de modernidade.  

Notícia de inauguração da Praça Saens Peña. 

Revista da Semana, 6 mai. 1911, p. 6. 

 

Notícia de inauguração da Praça Saens Peña. 

O Malho, 27 mai. 1911, p. 35. 
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 Perceba-se, portanto, o quanto o Tijuca Tênis Clube, no mo-

mento de sua fundação, se ajustava às mudanças em curso no bairro: 

sediado nas redondezas da Praça Saens Peña, era uma agremiação de 

lazer que reunia a elite local que estabelecia conexão com as áreas 

mais nobres do Rio de Janeiro, também delineando as diferenças socie-

tárias internas da região, elegendo como centro de sua dinâmica um 

esporte que movimentava sentidos de status e distinção e bem se ade-

quava às características da área: meio burguês, meio aristocrático, re-

metendo tanto às experiências suburbanas refinadas europeias, 

quanto aos novos usos do campo, uma modernidade com pecu-

liaridades. 
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Um novo clube na Tijuca 

 

 Nos Estatutos, podemos ter uma noção dos intuitos e do perfil 

pensado pelos fundadores do Tijuca Tênis Clube51. Apresentando-se 

como uma associação esportiva, dispunha-se a promover “diversões de 

caráter social”, bem como “toda a sorte de jogos esportivos e exercícios 

atléticos”, fazendo, todavia, a ressalva de que o principal objetivo era 

estimular “o jogo do tênis”52.  

Havia uma diretoria exclusiva para a 

modalidade, enquanto para todas as outras 

havia a Diretoria de Cultura Física, auxiliada 

por subdiretorias dedicadas a cada esporte. 

Um detalhe importante que vamos retomar 

mais adiante: previu-se uma seção de esco-

tismo ligada à subdiretoria de atletismo. 

 

 

                                                 
51 Tivemos acesso ao documento integral de 1925 (Estatutos do Tijuca Tênis Club. 

Aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de 7 de dezembro de 1925. 

Publicados, em resumo, no “Diário Oficial” de 13 do mesmo mês e ano. Registrado, 

no Cartório do 2º Ofício do Registro Especial de Título e Documentos) e extratos de 

alguns anteriores (coletados em periódicos e no Diário Oficial da União). 
52 Nos Estatutos anteriores, esse item era exatamente igual, um indício de que o 

tênis foi mesmo a motivação principal do Tijuca nos seus primeiros tempos de 

funcionamento. O clube, a propósito, conseguiu, em 1919, isenção para a 

importação de material destinado à modalidade (Diário Oficial da União, 25 out. 

1919, p. 25). 

Escudo do Tijuca Tênis 

Clube. 
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 As categorias de sócios deixavam claros os sentidos de status e 

distinção hierarquicamente definidos, destacando-se os beneméritos e 

fundadores, cujos nomes foram apresentados nos Estatutos, gente de 

importância no bairro e na cidade, bem como os efetivos, que tinham 

que adquirir um título de dois contos de réis. Por esse valor, em 1915, 

se podia comprar “um bonito automóvel quase novo”53. Uma mo-

tocicleta Handerson era vendida por 800$00. Como se pode ver, tra-

tava-se de uma quantia considerável. 

 Além disso, havia ressalvas na transferência dos títulos de 

proprietários (concedidos a fundadores e efetivos): “é individual, é 

transmissível hereditariamente ou por alienação, podendo a Diretoria 

autorizar ou vetar essa transferência, tendo em vista a idoneidade do 

pretendente ao tí-

tulo ou os interes-

ses sociais”. 

 

 
 

Tratava-se claramente de um mecanismo de controle adotado 

por muitos clubes, especialmente os da elite (alguns o mantém até os 

dias atuais). Para um sócio desfazer-se do título, a diretoria deveria 

ser comunicada e reservava-se o direito de vetar a transação se jul-

gasse que o comprador não tinha perfil para integrar o corpo de as-

                                                 
53 Auto-Propulsão, 1 mar. 1915, p. 26. 

Diretoria do 

Tijuca. O traje a 

rigor reforça a 

ideia de distinção. 

Fon Fon, 10 jun. 

1925, p. 52. 
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sociados. Além disso, para concretizar a transferência, deveria se pa-

gar 200$000 à agremiação.  

Foi prevista ainda a categoria de sócios contribuintes, cujo valor 

era mais acessível, mas não exatamente baixo: mensalidade de 12$000 

e joia de 50$000. Esses poderiam usufruir das instalações e atividades 

do clube, mas não participar das decisões sobre seus caminhos 

O perfil dos associados – gente ligada aos estratos socio-

econômicos superiores – ficava claro nas diretorias eleitas. Por exem-

plo, em meados de 1916, 

sucedendo o já citado 

Américo Pinho Leonardo 

Pereira, o primeiro pre-

sidente do clube, foi eleito 

Bernardo Gonçalves, “con-

ceituado negociante”54, só-

cio de uma joalheria, re-

sidente em um “palacete à 

Rua Conde de Bomfim”55.   

 

 

 

 

No decorrer de sua história, especialmente nesses momentos ini-

ciais por nós investigados, muitos dirigentes do Tijuca foram lide-

ranças políticas e econômicas, um espelho da agremiação na sua rela-

ção com os mais distintos fóruns sociais. Nas suas ações, percebe-se a 

ideia de que o clube deveria materializar o perfil que vislumbravam 

                                                 
54 ANNIVERSÁRIOS. O Paiz. 11 jun. 1913, p. 5.   
55 FESTAS. O Paiz, 7 dez. 1913, p. 3.  

Diretoria do Tijuca, 1924. 

Fon Fon, 21 jun. 1924, p. 49. 
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para a Tijuca, um bairro que deveria se conectar com as experiências 

do Centro e Zona Sul da cidade. 

 

A preocu-

pação com a boa 

estruturação do 

clube se mani-

festou desde o 

início no que 

tange ao estabe-

lecimento de uma sede adequada para a prática esportiva, mas 

também para a realização de encontros sociais diversos. Investimentos 

significativos foram feitos no decorrer da história da agremiação, a 

princípio prioritariamente na construção de quadras para as partidas 

de tênis. 

 
 

 

 

 

 

 

Sócios do Tijuca 

em baile. 

Careta, 10 dez. 

1921, p. 20. 

 

Sócios do Tijuca 

Tênis Clube. 

Nação Brasileira, 

jul. 1924, p. 25. 
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 No terreno 

da primeira sede, 

na Rua Conde de 

Bonfim, como vi-

mos na introdu-

ção, havia “um 

velho solar, trans-

formado em casa 

de habitação cole-

tiva” (COSTA, 2008, p. 39). Foi ar-

rendado por quinze mil reis (15$000) 

de João Teixeira Mendes, membro do 

conselho fiscal do clube56, capitalista, 

proprietário de uma cocheira esta-

belecida na Rua Barão de Petrópolis 

(Rio Comprido).  

Para benefici-

ar o terreno, inclusi-

ve construir a qua-

dra de tênis, foi cria-

da uma “comissão de 

campo”57. Buscaram 

crédito, o tesoureiro, 

o já citado Alvaro 

Vieira Lima, e o diretor de tênis, Luiz Lipi-

ani, filho do comendador J. Lipiani, fun-

                                                 
56 LAWN Tennis. Tijuca Tennis Club. A Noite, 28 jan. 1916, p. 4. 
57 TENNIS. Jornal das Moças, 16 mai. 1916, p. 5. 

 

 

Rua Conde de Bonfim, 

década de 1930. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/a

tijucadeantigamente/photos/

572499402808844. 

Tenistas na primeira 

sede do Tijuca. 

Careta, 21 abr. 1917, 

p. 11. 

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/572499402808844
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/572499402808844
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/572499402808844
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cionário do Banco Franco-Italiano. Ele recém regressara da Suíça, 

onde se formara em Ciências Comerciais e aprendera o “esporte das 

raquetes”58.  

Augusto Duarte Pinto, estudante de medicina e procurador do 

clube, para comprar o arame que cercaria a quadra e construir o muro 

da Rua Conde de Bonfim, conseguiu uma doação do capitalista Fer-

nando Carmo de Oliveira, que logo também virou sócio (COSTA, 

2008). Pelos periódicos, a propósito, vemos que foi rápida a adesão de 

novos associados, em geral gente que morava na Tijuca. 

 

 

 

Cada avanço na estruturação da sede era celebrado. Na festa de 

réveillon de 1917/1918, comemorou-se os “numerosos melhoramentos 

introduzidos (...) pela sua operosa diretoria dentro os quais se des-

tacam os novos courts, rigorosa e caprichosamente construídos”59.  

As novas quadras são expressão da consolidação do interesse pe-

lo tênis e do aumento do número de associados. Progressivamente, o 

                                                 
58 VIAJANTES. Correio da Manhã, 2 mar. 1915, p. 4. 
59 TENNIS: Tijuca Lawn Tennis Club. O Imparcial, 5 jan. 1918, p. 9. 

Rio Trapicheiros, 1929, 

Augusto Malta. Depois de 

canalizado, no seu lugar 

surgiu a atual Avenida Heitor 

Beltrão, homenagem ao líder 

tijucano e presidente do 

Tijuca Tênis Club, cuja sede 

se encontra ao fundo da 

imagem, à direita. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atij

ucadeantigamente/photos/807

641355961313. 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/807641355961313
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/807641355961313
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/807641355961313
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Tijuca se estabeleceria como uma das referências do bairro e da ci-

dade, uma instituição que bem marcava o ethos local – burguês, mas 

com laivos aristocráticos, um agente de urdimento de uma identidade 

tijucana. 

 

 
 

 

  

Sem jamais aderir ao futebol – outro indício do perfil que o clube 

desejou adotar, se afastando do cada vez mais popular ludopédio, 

quando se associou à Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (no-

vo nome da antiga Liga Metropolitana de Esportes Atléticos), em 

1919, a preocupação com as reformas da sede também passou a ter em 

conta seu intuito de participar das iniciativas da entidade, uma forma 

de se inserir no mais prestigioso concerto esportivo citadino.  

Festa no Tijuca. 

Careta, 24 abr. 1926, p. 28. 
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A fim de tomar 

parte no campeonato 

da Liga, não poupou es-

forços para adequar su-

as quadras às exi-

gências regulamenta-

res, “no mínimo seis 

metros de fundo e três 

e meio metros de lado, 

devendo estar em per-

feito estado (...)”60.  

 

 

Havia ainda o desejo de constituir uma boa sede em função dos 

encontros frequentes promovidos com tenistas de outras agremiações 

que possuíam perfil semelhante, ocasiões que usualmente eram encer-

radas com atividades sociais. Em 1918, por exemplo, houve um “ele-

gantíssimo chá” ao som de uma orquestra61. Esse tipo de evento, bem 

como aqueles organizados para os associados e seus familiares con-

graçarem-se entre si, aumentavam o prestígio do Tijuca Tênis.     

 O ano de 1918 foi importante na estruturação do clube: pro-

moveu reformulações dos Estatutos e inaugurou novas instalações na 

sede, “destacando-se o rinque de patinação e o salão de danças (...)”62. 

A essa altura, dirigia o clube, pela segunda vez, Francisco Cândido 

Pereira63, morador do bairro, diretor da Associação dos Empregados do 

Comércio, sócio de algumas empresas comerciais, entre as quais Ao 

                                                 
60 TENNIS. O Imparcial, 1 dez. 1918, p. 9.  
61 TIJUCA Tennis Club. O Imparcial, 20 ago. 1918, p. 13. 
62 TENNIS. O Imparcial, 12 dez. 1918, p. 8.  
63 TENNIS. O Imparcial, 25 dez. 1918, p. 11.  

Tenistas do Tijuca. 

Vida Sportiva, 11 mai. 1918, 

p. 20. 
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Trovador (antiga Casa Sol) e a Pereira, Garcia & C. Tratava-se de 

outro capitalista à frente da agremiação. 

A gestão de Fernando Cândido, 

embora marcada por algumas polêmicas, 

inclusive no que tange ao aumento do 

valor das mensalidades64, foi reconhe-

cida por suas contribuições para o pro-

gresso do clube. No olhar de João Costa 

(2008, p. 42), foi “(...) um administrador 

sóbrio, [que] pagou dívidas deixadas pe-

las obras de ampliação da sede, conse-

guiu o equilíbrio financeiro (...)”. 

 

 

Ao comentar 

as comemorações do 

seu terceiro aniver-

sário, um cronista 

assim se referiu ao 

clube: “(...) o Tijuca 

venceu; hoje tem 

uma condigna insta-

lação e conta entre 

seus consócios com 

uma plêiade de apai-

                                                 
64 TENNIS. O Imparcial, 25 dez. 1919, p. 9; LAWN Tennis. O Paiz, 2 jan. 1920, p. 

8. 

Francisco Cândido Pereira. 

O Imparcial, 16 dez. 1913, p. 

5. 

 

Tenistas na sede do clube. 

Careta, 19 jul. 1919, p. 17. 
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xonados sportmen, que trabalham incessantemente para eleva-lo as 

mais altas regiões do progresso e da gloria”65. A diretoria deve ter co-

memorado esse reconhecimento que ia ao encontro de seus intuitos. 

Os elogios tornaram-se cada vez mais constantes, o re-

conhecimento dos passos seguros que dava a agremiação em sua estru-

turação, algo que repercutia na cidade como um todo, se estendendo às 

boas estimas ao bairro. Em 1922, por ocasião de seu aniversário de 

sete anos, um periodista assim se posicionou sobre a trajetória do 

Tijuca:  

 

(...) é uma demonstração cabal do quanto podem a perseverança, a 

energia e o saber querer (...). Ano a ano foi ampliando as suas 

instalações desportivas e sociais, para bem-estar e satisfação dos 

seus sócios (...) soube sempre manter uma linha de distinção e 

cavalheirismo que lhe são peculiares, fazendo o sport pelo sport 
(...). Com uma organização externa modelar, mantém uma 

orientação toda especial no nosso meio desportivo. Assim é que 

para não diminuir o conforto dos seus associados, o número desses 

é rigorosamente limitado a duzentos. Ainda presentemente a sua 

sede social está passando por amplas e radicais transformações, 

que o tornarão um dos grêmios mais elegantes da nossa capital. 

Instalado no aristocrático bairro da Tijuca, tem nos seus 

associados representantes das mais distintas classes de nossa 

sociedade66.           

 

Nesse ano, inauguraram-se “amplas e higiênicas instalações pa-

ra vestiário”, “um grande salão de festas, ampla varanda, vestiário e 

‘boudoir’ para senhoras, bar e etc.”. Àquela altura, o clube já contava 

com cinco courts de tênis, quadra de basquetebol, salão de dança, rin-

que de patinação, gramado para jogos diversos dotado de aparelhos de 

ginástica e arquibancada67. 

 

                                                 
65 TENNIS. Jornal do Comércio, 11 jun. 1918, p. 5.  
66 TENNIS. O Imparcial, 11 jun. 1922, p. 9. 
67 TENNIS. O Jornal, 20 jul. 1922, p. 12. 



Bruno Silva e Victor Melo                                                                              Tijuca Tênis Clube 

 79 

 
 

 

 

 

No final de 1921, a assembleia dos associados autorizara a di-

retoria a “pegar um empréstimo de até 80:000$000 para ser aplicado 

em reforma da sede”68, com o intuito de “(...) rea-

lizar os grandes melhoramentos projetados”. Pre-

sidido por Antonio Fernandes da Costa Junior, o 

Tijuca Tênis se tornava cada vez mais um impor-

tante espaço de referência: “composto de um 

apreciável número de sócios, nele destacavam-se 

figuras de relevo na sociedade. No esporte era 

considerado um clube especializado (tênis), mas 

visto com muita simpatia” (COSTA, 2008, p. 44).  

Costa Júnior, que atuava no ramo vete-

rinário, funcionário do Ministério da Agricultura 

                                                 
68 TIJUCA Tennis Club. Correio do Amanhã, 3 dez. 1921, p. 6. 

Festa no Tijuca, ocasiões sempre consideradas como 

“elegantes”. 

Fon Fon, 3 mai. 1924, p. 53. 

 

Antônio Fernandes 

da Costa Júnior. 

O Imparcial, 11 de 

jun. 1924. 
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na seção de leite e derivados, também sócio do prestigioso Automóvel 

Clube do Brasil, liderou outra importante iniciativa: a aquisição defi-

nitiva do terreno da sede69.   

O vice-presidente Luciano Ruffier, empresário do setor de ser-

ralheria, foi o responsável por viabilizar a compra do imóvel, recor-

rendo a um empréstimo tomado com sua sogra, Candida Correa Es-

berárd (COSTA, 2008), viúva de Alfredo B. Esberárd, “conhecido in-

dustrial”70. Mais uma vez vemos a rede de articulações (entre capi-

talistas) que havia ao redor da agremiação71. 

  

Um cronista saudou 

que a “majestosa” sede do 

clube, localizada no “melhor 

ponto da rua Conde de Bon-

fim”, graças a “um esforço que só poderá ser traduzido por grande ca-

rinho e ótima administração”, fora “definitivamente” incorporada “ao 

seu patrimônio, assignada anteontem, dia 9, a escritura de sua com-

pra”72. Segundo o periodista, estava avaliada em 600 contos, estando 

dotada de: 

 

                                                 
69 TENNIS. O Paiz, 2 abr. 1925, p. 6.  
70 ENTERROS. Jornal do Brasil, 1 fev. 1922, p. 10.  
71 Na verdade, para viabilizar o negócio, foi fundada a Cooperado Tijuca Tênis 

Club, uma “sociedade por cotas” cujo objetivo era “emprestar ao Tijuca Tênis Clube 

a importância necessária à aquisição do imóvel à Rua Conde de Bonfim, n. 451” 

(Diário Oficial da União, 21 jun. 1925, p. 70).  
72 TENNIS. Correio da Manhã, 11 jun. 1925, p. 8. 

Rua Conde de Bonfim, 1926. 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/atij

ucadeantigamente/photos/569

708093087975  

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/569708093087975
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/569708093087975
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/569708093087975
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cinco magníficos courts de tênis, rinque para basquetebol e 

voleibol, campo para atletismo, sendo a casa de construção 

moderna e com magníficos salões onde são realizados o torneio de 

bilhar, xadrez, damas e ping-pong; ginástica e salão para danças e 

outros divertimentos. 

 

 Como se pode perceber, as instalações não pararam de progre-

dir. Se as reformas da sede tiveram sempre impacto no funcionamento 

e na boa imagem do clube, ainda mais teve a de 1930/1931, encarada 

como sinal definitivo da capacidade de realização e do perfil de elite da 

agremiação, algo que, como de costume, resvalou para elogios ao bair-

ro. O Tijuca e a Tijuca cada vez mais se articulavam no que tange ao 

forjar de representações virtuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várias matérias exaltaram certa narrativa heroica 

da agremiação, algo que foi usual no que tange a outros 

clubes. Na visão dos cronistas, o que era o desejo de di-

versão de alguns jovens se transformara numa sólida 

instituição que demonstrava seus compromissos com o 

 

Portão de 

entrada da 

nova sede 

do Tijuca. 

Fon Fon, 5 

set. 1931, 

p. 27. 
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bairro, a cidade, o país, tornando-se uma referência que abria para 

seus frequentadores as portas para o mundo. Os periódicos ressal-

taram que esse percurso ficava claro no seu progresso material – de 

uma sociedade fundada em um quarto a uma que tinha conseguido 

construir instalações múltiplas, funcionais e ao mesmo tempo elegan-

tes73. 

 

  

 

 

 

 

 

Destaque recebeu a inauguração da piscina, que permitia ao clu-

be ampliar sua atuação tanto na esfera esportiva quanto no âmbito so-

cial, fortalecendo ainda mais a ideia de que era uma sociedade de elite 

predisposta a contribuir com o desenvolvimento físico dos jovens brasi-

leiros. Para o cronista de Fon Fon: “a piscina ampla e branca, medindo 

10m X 25m, e toda revestida de azulejos, a nosso ver, constitui uma 

das grandes tentações do Tijuca”74. 

 

                                                 
73 Ver, por exemplo: UMA FESTA encantadora no Tijuca Tennis Club. A Esquerda, 

31 ago. 1931, p. 2; Fon Fon, 5 set. 1931, p. 27. 
74 Fon Fon, 5 set. 1931, p. 27. 

Inauguração do 

moderno setor médico 

da nova sede do Tijuca. 

O Malho, 19 dez. 1931, 

p. 7. 

 



 
 

 

 

 

 

Inauguração da nova piscina do Tijuca. 

Careta, 3 out. 1931, p. 13. 

 

 

Piscina do Tijuca. 

Fon Fon, 5 set. 1931, p. 27. 

 



Obviamente, o esporte central do clube não ficou esquecido. Na 

verdade, a reforma tinha mesmo prejudicado o andamento do campeo-

nato de tênis do Rio de Janeiro, que se viu privado de algumas de suas 

melhores quadras. Em contrapartida, a nova sede foi saudada pelos 

amantes da modalidade pela qualidade do que passou a ser oferecido. 

 

 

Abordemos mais profundamente essa que foi uma das vocações 

centrais do Tijuca: ser um clube esportivo, especialmente dedicado ao 

tênis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadras de tênis da nova sede. 

Fon Fon, 12 set. 1931, p. 42. 
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Um clube de tênis e ainda mais 

 

Como vimos, por muitos anos a prática do tênis foi o elemento 

motivador e interesse central dos associados e da vida esportiva do Ti-

juca. Para além da prática cotidiana e organização de torneios inter-

nos, ocasiões que mobilizavam grande número de interessados, o clube 

recebeu em sua sede e vi-

sitou outras agremiações 

de perfil semelhante (Flu-

minense, Paissandu, Tênis 

Clube de Petrópolis), bem 

como participou de campeo-

natos e festivais distintos. 

 

 

 

 

 

 

Como o clube não aderiu de pronto à Liga Metropolitana, enti-

dade que, como vimos, tentava melhor estruturar um campeonato ca-

rioca de tênis, a princípio destacaram-se mesmo seus torneios inter-

nos, competições usuais em outras agremiações. O responsável pela di-

retoria da modalidade à época da primeira dessas contendas, realizada 

Tenistas do Tijuca em torneio promovido pelo 

Jornal das Moças, 1916. 

Jornal das Moças, 1 jun. 1916, p. 13. 
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em 1917, era Hugo Sarmento, oriundo do Fluminense e do Automóvel 

Clube, “valente tenista” que com sua “raquete respeitável” fizera su-

cesso em “vários courts europeus”75. 

O torneio logrou boa repercussão na imprensa, sendo mais uma 

das iniciativas que ajudou a divulgar o bom nome do Tijuca pela ci-

dade. O Imparcial, por exemplo, publicou numa primeira página vá-

rias imagens com referências elogiosas ao evento promovido pela “so-

ciedade seleta e elegante”76.  

No ano seguinte, 1918, a competição “(...) contou com mais de 

uma dezena de duplas inscritas”, na visão do cronista um “resultado 

animador, que promete 

magnificas tardes de 

sports no distinto clube 

da rua Conde de Bon-

fim”77. O sucesso foi cres-

cente. 

 

Configurava-se um perfil que sempre as diretorias desejaram, 

marcado pelo cavalheirismo e distinção. Ao anunciar o primeiro tor-

neio, um cronista observou que a “ bela sede se achava profusamente 

ornamentada”, destinada à “numerosa e seleta sociedade (...) composta 

principalmente de famílias residentes no distinto bairro da Tijuca”78.  

                                                 
75 LAWN-TENNIS. O Imparcial, 25 abr. 1915, p. 11.  
76 O TORNEIO “Initium” do Tijuca Tennis Club. O Imparcial, 13 mar. 1917, p. 1. 
77 TENNIS. O Imparcial. 10 de abr. 1918, p. 11.  
78 TENNIS. O Imparcial, 13 mar. 1917, p. 10.  

Torneio Início masculino, 

1920. 

Careta, 1 mai. 1920, p. 22. 
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Como ocorria em outras iniciativas ligadas ao tênis, as mulheres 

tinham seu espaço garantido e mesmo louvado: “O elemento feminino, 

que foi numeroso, tornou particularmente encantadora a festa do Ti-

juca, emprestando-lhe a graça e distinção que lhe são peculiares”79. 

Talvez esse envolvimento intenso e central com o “esporte das ra-

quetes” ajude a entender o fato de que no clube, desde o início, hou-

vesse a valorização da participação das mulheres nas mais diferentes 

esferas. 

                                                 
79 TIJUCA Tennis Club. O Imparcial, 18 abr. 1917, p. 11. 

Capa de O Imparcial com 

destaque para o Torneio Início 

do Tijuca Tênis Clube, 13 mar. 

1917, p. 1. 



   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenistas do Tijuca. 

Careta, 21 abr. 1917, p. 11. 

 

 

Tenistas do Tijuca. 

Careta, 14 ago. 1920, p. 22. 

 



A despeito do sucesso dessas iniciativas, a diretoria não perdia 

de vista o cenário citadino mais amplo. Talvez tenha, durante algum 

tempo, afastado o clube da Liga Metropolitana o fato de que estava em 

processo de estruturação. Além disso, a entidade enfrentava dificul-

dades na organização da modalidade, motivo de críticas diversas por 

parte da imprensa, co-

mo vimos. Para os cro-

nistas, se o tênis não 

apresentava “resulta-

dos pecuniários”, em 

contrapartida, “(...) dá-

los, porém, na alçada 

esportiva que são os da 

ordem principal aos intuitos da socie-

dade e para o que foi ela fundada”80. 

O campeonato da Liga de 1918 não 

foi realizado por terem se inscrito so-

mente três clubes81. No ano seguinte, deu-se a saudada filiação à Liga 

Metropolitana de Desportos Terrestres do “novel e poderoso grêmio te-

nista da Rua Conde de Bonfim”82, já considerado “um dos nossos mais 

conceituados centros de esporte dessa capital”83. A partir de então, 

percebe-se uma potencialização da vida esportiva da agremiação não 

somente no tênis – começou a também participar das competições de 

atletismo, basquetebol e motociclismo promovidas pela entidade. 

 

                                                 
80 TENNIS. Correio da Manhã, 23 abr. 1918, p. 4. 
81 LIGA Metropolitana de Desportos Terrestres. Jornal do Comércio, 8 fev. 1918, p. 

6.  
82 O TIJUCA Tennis Club (…). O Imparcial, 19 set. 1919, p. 7.  
83 LAWN-TENNIS. O Paiz, 12 set. 1919, p. 9. 

Tenistas masculinos e 

femininos em 

confraternização. 

Careta, 18 jun. 1921, p. 27. 
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Sem abandonar suas antigas iniciativas – como os torneios in-

ternos, o Tijuca Tênis tornou-se uma agremiação que circulava mais 

pela cidade, encontrando outros clubes que não estavam na sua esfera 

inicial de relação, inclusive das redondezas, como o América e o Sport 

Club Mangueira, e de prestígio na cidade, como o Botafogo e o Fla-

mengo. 

 Essa participação em iniciativas que envolviam mais clubes e 

outros esportes difundiu ainda mais o nome do Tijuca, fortalecendo a 

ideia de que se apresentava como uma das agremiações mais im-

portantes e bem estruturadas do Rio de Janeiro, algo que enaltecia o 

próprio bairro, não raramente apresentado, como vimos, como um dos 

“mais aristocráticos da cidade”: 

 

Todos que conhecem nossa vida esportiva sabem que é preciso de 

tenacidade e de força de vontade para levar avante a organização 

de um clube, instalá-lo e desenvolve-lo, sem contar com outros 

elementos que não a contribuição de seus associados. (...). Se pode 

considerar um vitorioso (...) quer no ponto de vista de suas 

instalações, quer no ponto de vista desportivo (...)84. 

 

                                                 
84 LAWN-TENNIS. O Imparcial, 10 jun. 1920, p. 9. 

Tenistas do Tijuca. 

Vida Sportiva, 26 abr. 1919, p. 14. 
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Essa nova vinculação trazia, todavia, novas responsabilidades 

para a agremiação. Em 1920, por exemplo, foi multada pela Liga pelo 

descumprimento de seus regulamentos85, deixando de participar de al-

gumas partidas do campeonato de tênis86. Essas punições aplicadas 

pela Metropolitana foram recorrentes, inclusive em razão do clube não 

enviar os seus representantes para as assembleias gerais87.  

 

 

 

 

 

Além disso, aumentaram os custos com material, transporte e 

preparação da sede, um debate que incidia sobre os sempre polêmicos 

aumentos de mensalidades. A diretoria tinha que decidir em conjunto 

com os sócios se o Tijuca seria um importante clube de bairro ou se 

ambicionaria ser mais citadino, bem como os impactos dessa escolha. 

É relevante considerar que, no âmbito do tênis, o Tijuca assu-

miu, junto com o Fluminense, o protagonismo no campeonato organi-

zado pela Liga. Tratando-se de um clube bem mais novo do que o das 

Laranjeiras, seu desempenho era considerado surpreendente: “Não da-

remos muito tempo que o Tijuca, se continuar com as mesmas dispo-

sições que animam a atual direção daquele simpático clube, possa 

                                                 
85 LIGA Metropolitana de Desportos Terrestres. O Imparcial, 11 set. 1920, p. 10.  
86 PAPEIS despachados pelo sr. presidente. O Imparcial, 19 set. 1920, p. 14.  
87 LIGA Metropolitana de Desportos Terrestres. O Paiz, 18 fev. 1923, p. 11. 

 

Atletas de atletismo em 

torneio interno do Tijuca. 

Fon Fon, 26 jun. 1926, p. 41. 
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apresentar-se como um sério e perigoso concorrente nos torneios da 

cidade”88. 

 

Perceba-se que, em 

1924, quando ocor-

reu uma dissidência 

na Liga Metropoli-

tana, promovida pelos clubes mais prestigiosos que desejavam exercer 

maior controle sobre o esporte do Rio de Janeiro, estabelecendo novos 

mecanismos de status e distinção (SANTOS, 2010), o Tijuca rapida-

mente se filiou à nova entidade, a Associação Metropolitana de Espor-

tes Atléticos89, deixando claras suas vinculações pretendidas: o grupo 

mais poderoso de agremiações.  

Nessa nova asso-

ciação, tornou-se habi-

tuée dos campeonatos 

de tênis e basquetebol, 

integrando o rol das so-

ciedades esportivas de 

elite do Rio de Janeiro. 

De fato, era reconheci-

do, junto com o Fluminense, como possuidor 

das melhores quadras da cidade. 

                                                 
88 CAMPEONATO Inter-clubs de Tennis. O Paiz, 14 out. 1923, p. 13. 
89 PEDIDOS de Filiação a AMEA. O Paiz, 16 mar. 1924. 

Festa de inauguração de 

novas instalações. 

Careta, 21 jun. 1924, p. 32. 

 

Equipe de basquetebol. 

Revista da Semana, 2 jun. 

1923, p. 13. 
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A essa altura, a agremiação tijucana tinha uma intensa vida es-

portiva, participando de competições de vários esportes, bem como or-

ganizando frequentes con-

tendas internas de tênis, 

voleibol, ping-pong, atle-

tismo, basquetebol (essas 

duas últimas modalidades 

já praticadas desde os pri-

meiros anos do clube)90. 

 

 

A ampliação das esferas de participação não trouxe somente elo-

gios ao clube. Teve, por exemplo, que administrar os comportamentos 

por vezes exaltados dos torcedores, algo que feria o sentido de distin-

ção que pretendia a diretoria forjar. Em um jogo de basquete realizado 

na sede do América, contra a equipe do Andaraí, um adepto tijucano 

faleceu em função de conflitos nas arquibancadas, um caso ruidoso que 

levou o Tijuca às páginas policiais91. 

De toda forma, no que tange à boa imagem do clube, a ampliação 

da participação esportiva trouxe muitos ganhos. A inauguração da no-

va sede, em 1931, fortaleceu ainda mais a representação de que se tra-

tava de uma das agremiações que mais dava atenção ao esporte, om-

breando com as melhores do Rio de Janeiro. Assim, por exemplo, se 

posicionou um cronista, uma vez mais citando positivamente o bairro: 

 

                                                 
90 BASKET-BALL. O Imparcial, 19 mai. 1916, p. 9. 
91 O JURY sensacional de hontem. A Esquerda, 14 jul. 1931, p. 4. 

Equipe feminina de voleibol. 

Careta, 16 abr. 1932, p. 12. 
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O Tijuca Tênis Clube não era um “clube qualquer”, porque 

traduzia um excelente sentimento de coletividade, um estímulo 

aos sentimentos de cordial camaradagem e tinha ainda como 

objetivo a educação física, saneando nossa raça, tudo isto num 

ambiente de arte cultural, no bairro mais lindo do Rio de 

Janeiro92. 

 

 

Em muitos es-

portes, progressiva-

mente o Tijuca lo-

graria destaque. No 

tênis, seguiria sendo 

um dos protago-

nistas, participando 

ativamente da cria-

ção da federação carioca da mo-

dalidade, fundada em 193193. Em 

função de suas contribuições, foi considerado sócio benemérito da enti-

dade já na assembleia inicial94. 

Essa intensa atuação esportiva era uma faceta importante da 

agremiação, mas não a única. O clube, que chegou a ser reconhecido 

como o “glorioso centro esportivo-mundano da populosa Tijuca”95, 

também se destacava por sua animada vida social. 

                                                 
92 UMA FESTA encantadora no Tijuca Tennis Club. A Esquerda, 31 ago. 1931, p. 2. 
93 VAMOS ter finalmente a Federação de Tennis. Jornal dos Sports, 14 mai. 1931, 

p. 1. 
94 FOI fundada a Federação de Tennis do Rio de Janeiro. Jornal dos Sports, 12 ago. 

1931, p. 1. 
95 LAWN-TENNIS. Jornal do Brasil. 24 jun. 1924.  

Tenistas do Tijuca. 

Nação Brasileira, jul. 1924, p. 38. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebração de aniversário da Federação de Tênis 

do Rio de Janeiro, realizada no Tijuca Tênis, 

sinal de seu prestígio. 

Fon Fon, 20 ago. 1932, p. 34. 



 

 

 

 

A Tijuca e o Tijuca em festa 

 

Desde os primeiros momentos do Tijuca Tênis Clube, se arti-

cularam iniciativas esportivas com as de caráter mais social, parte 

também do intuito de forjar a agremiação como representante das li-

deranças locais que se conectavam com outras esferas da cidade, espe-

cialmente as elites da Zona Sul e Centro. Para o ano de 1919, por 

exemplo, assim se apresentou um resumo da programação: 

 

 (...) em abril. “Torneio Initium” (handicap). Jogos de duplas e 

cavalheiros. Em maio e junho – “Torneio Anual do Club” 

(handicap), jogos de inglês para as senhoras e para cavalheiros, de 

duplas de cavalheiros e de duplas mistas – Em agosto. 

“Campeonato Anual do Club”, jogos de simples para senhoras e 

cavalheiros. (...) realizar-se-ão muitos outros jogos interclubes, 

dentre os quais se destaca a “Taça Leonardo Pereira” [ex-

presidente do clube]. (...) A sua parte social não lhe será inferior. 

Além de uma festa mensal (...) haverá a já ansiosamente esperada 

inauguração do seu excelente rinque de patinação e do seu novo 

salão de danças96.   

 

As sucessivas reformas da sede tinham em vista aperfeiçoar a 

estrutura esportiva, mas também tudo o que se relacionasse a um 

maior conforto dos seus associados, membros “de distintíssimas famí-

lias do nosso meio social”97. Vislumbrava-se a oferta de boas condições 

para um uso cotidiano das instalações. 

 

                                                 
96 TENNIS. O Imparcial, 27 fev. 1918, p. 8.  
97 TENNIS. Correio da Manhã, 11 jun. 1919, p. 6.  
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Para orgulho da diretoria, um evento 

do clube chegou a virar um pequeno docu-

mentário apresentado no prestigioso Cine 

Odeon: “O Tijuca Tênis clube festeja o iní-

cio da atual estação esportiva. Sócios e só-

cias em pic-nic – Em palestras, no jardim, à espera que o sol diminua 

sua intensidade de calor – Dupla em Combate – Peripécias do jogo”98.  

A despeito de suas intenções citadinas mais ambiciosas, a agre-

miação não deixava de ser um clube do bairro: “as reuniões do Tijuca 

Tênis Clube marcam sempre noites de triunfo nos anais da fidalga so-

ciedade”99. Dada a forte identificação que se estabeleceu, não sur-

preende que alguns associados tenham emprestado dinheiro à agre-

miação, alguns sendo pagos com títulos de sócios proprietários 

(COSTA, 2008).  

                                                 
98 O TIJUCA Tennis Club (...). Correio da Manhã, 29 abr. 1919, p. 9.  
99 LAWN-TENNIS. Jornal do Brasil, 26 nov. 1925, p. 16.  

Baile comemorativo. 

Destaca-se o título “Sport 

e Dança”. “O prazer do 

esporte não exclui o da 

dança”. 

Universal, 17 jun. 1925, p. 

25. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cenas do cotidiano do clube. 

Vida Sportiva, 26 abr. 1919. 

 



Na década de 1920, a propósito, as diretorias passaram a vis-

lumbrar o aumento do número de associados, chegando, para tal, a di-

minuir o valor da joia e da mensalidade100. Em 1925, já beirava os 600 

sócios101, três vezes mais do que os 200 previstos anteriormente nos 

Estatutos. 

 

 
 

Assim, tão relevante quanto as 

competições eram os festejos diversos, 

ligados às efemérides do clube, inte-

grantes de um calendário próprio de festas (frequentes reuniões dan-

çantes, por vezes até semanais), celebrativos de ocasiões importantes 

para os associados ou promovidos por ocasião de datas comemorativas 

como réveillon e carnaval, tendo os bailes momescos deixado muitos 

registros positivos. Havia atividades destinadas às mais diversas 

faixas etárias. 

                                                 
100 TENNIS. O Imparcial. 11 de mar. 1924, p. 12. 
101 TENNIS. Correio da Manhã. 11 de jun. 1925, p. 08. 

Festa de Reis no Tijuca. 

Careta, 17 jan. 1920, p. 25. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baile de carnaval no Tijuca. 

Ilustração Moderna, 28 fev. 1925, p. 25. 

 

Crianças em festa no Tijuca. 

Fon Fon, 15 jan. 1927, p. 54. 

 



Alguns eventos eram mais a rigor (exigindo 

smoking, casaca ou branco dos homens), outros mais 

informais. Em muitos se apresentavam e animavam 

os frequentadores importantes bandas da cidade, in-

clusive grupos de jazz, àquela altura já encarado 

como sinal de refinamento. Elegância era uma mar-

ca dessas ocasiões, algo que chegou a ser registrado 

nos periódicos que tratavam de moda. Um cronista 

comentou que “nas lindas tarde do Tijuca Tênis 

Clube, vemos os primeiros vestidos de crepe”, uma 

novidade à época102. 

 

Essas iniciativas faziam parte do fortalecimento da sociedade ci-

vil local, possibilidades de promover encontros entre os membros das 

elites e seus familiares, con-

figurando também uma boa 

representação para o bairro. 

Eram reconhecidas pela im-

prensa carioca como oca-

siões insignes, notáveis 

“acontecimentos do munda-

nismo carioca”103.  

 

 
 

                                                 
102 DA PHANTASIA. Vida Doméstica, ago. 1929, p. 138. 
103 ULTIMA hora desportiva. O Imparcial, 21 set. 1923, p. 8. 

Imagem que ilustra a matéria sobre os vestidos de 

crepe, sendo citado o Tijuca. 

Vida Doméstica, ago. 1929, p. 138. 
 

Festa dançante no Tijuca. 

Careta, 4 set. 1920, p. 24. 
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As festas de aniversários do clube eram uma expressão da arti-

culação dos seus intuitos. Em geral, eram eventos de dia inteiro inte-

grando atividades esportivas (provas de diversas modalidades), ceri-

mônias solenes e bailes por vezes realizados em outros salões nobres 

da cidade, como, por exemplo, no Clube Ginástico Português ou na As-

sociação de Empregados do Comércio. Eram ocasiões nas quais se cele-

brava a confraternização dos associados, mas também certa iden-

tidade de bairro a partir do que era concebido por suas lideranças. 

Também se deve destacar a organização de festivais artísticos, 

notadamente de música, teatro e dança, concebidos para contribuir 

com a formação dos associados, para além da diversão. Essas ações 

ajudaram a inserir a Tijuca no circuito cultural da cidade, sendo mais 

uma das iniciativas que explicitaram as vinculações buscadas pelo 

clube e sua decorrência no forjar de um perfil para o bairro104.

                                                 
104 Vale destacar que, nos dias atuais, dentro do Tijuca existe o Teatro Henriqueta 

Brieba. 

Baile de 

aniversário. 

Fon Fon, 21 

jun. 1924, p. 

49. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cenas de um festival desportivo no Tijuca Tênis 

Clube. 

Fon Fon, 21 jun. 1924, p. 33. 



 

  

 

 

A sede do clube se tornou mesmo um dos centros de difusão mu-

sical da cidade, especialmente de ritmos brasileiros. Ficaram famosas 

as “Noites de Violão”, espetáculos que usualmente recebiam refe-

rências elogiosas na imprensa105. O Tijuca chegou a ter grupos que lo-

graram sucesso em suas apresentações pelos teatros e clubes do Rio de 

Janeiro.  

A despeito de seu perfil elitista, essa característica sendo mesmo 

concebida como uma contribuição para o bairro, a diretoria procurou 

engajar o clube em atividades que mais diretamente tinham em conta 

a população da Tijuca, como vimos, uma região marcada pela con-

vivência de diversos estratos sociais.  

 

 

                                                 
105 Ver, por exemplo: NOITE do violão da modinha. O Cruzeiro, 8 dez. 1928, p. 32. 

Atividade artística no Tijuca. 

Fon Fon, 1 jun. 1929, p. 37. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Apresentação musical “Noite Brasileira” no 

Tijuca. 

O Violão, dez. 1928, p. 27. 

Grupo das Patativas, formado por associadas do 

Tijuca. 

Careta, 16 mai. 1931, p. 17. 



 

 

 

 

 

 

 

A agremiação participava amiúde de ações de caráter bene-

ficente que visavam o desenvolvimento do bairro ou atenuar os proble-

mas sociais106. Por exemplo, em 1924, sediou um festival organizado 

pela Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Tijuca em benefício das 

“obras de sua capela e do Dispensário dos Pobres”107. Em muitos anos 

acolheu ou promoveu o “Natal dos Pobres”, ocasiões nas quais se dis-

tribuíam alimentos e brinquedos aos mais necessitados. 

No evento de 1924, no olhar de um cronista, “a sede do Tijuca 

Tênis Clube ficou repleta de pessoas cujos corações sensíveis ouvem 

sempre o brado da caridade”108. Um detalhe importante: essas in-

formações foram publicadas na coluna “Noticiário Elegante”. Perceba-

se que esse tipo de envolvimento também conformava uma repre-

                                                 
106 TIJUCA Tennis Club. Jornal do Brasil, 19 nov. 1924, p. 38.  
107 BENEFÍCIO. Ilustração Moderna, 29 nov. 1924, p. 34. 
108 BENEFÍCIO. Ilustração Moderna, 29 nov. 1924, p. 34. 

 

“Natal dos 

Pobres” 

promovido 

pelo Tijuca. 

Careta, 24 

dez. 1932, p. 

32. 
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sentação que interessava às diretorias e principais lideranças da agre-

miação e do bairro. 

 

 
 

 

O Tijuca também tomava parte e 

apoiava algumas atividades escolares, 

especialmente iniciativas esportivas109. 

No que tange aos mais jovens, outra relevante intervenção, a exemplo 

do que houve em muitos outros clubes (HEROLD; MELO, 2018), uma 

demonstração de seus compromissos com o progresso da cidade e do 

país, foi a criação, em 1915, de uma patrulha de escoteiros, ação pre-

vista em seus Estatutos, como vimos. 

Liderada por Fernando Soledad, militar e “inspetor sanitário”110, 

a iniciativa foi considerada pelos cronistas como um louvável e pa-

triótico empreendimento111. Tratou-se, na verdade, da primeira agre-

miação esportiva do Rio de Janeiro a organizar um núcleo de 

                                                 
109 FESTAS. O Imparcial, 18 nov. 1924, p. 18.  
110 CONSELHO Municipal. O Paiz, 12 jun. 1915, p. 2.   
111 LAWN Tennis. Correio do Amanhã, 20 dez. 1915, p. 5; O Tico-Tico, 22 dez. 1915, 

p.12 

Baile em benefício da Matriz 

de Nossa Senhora da 

Conceição da Tijuca. 

Ilustração Moderna, 29 nov. 

1924, p. 24. 
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escotismo. Não conseguimos saber mais sobre seu funcionamento, apa-

rentemente houve uma interrupção ainda na década de 1910. 

Em 1927, voltou a funcionar no Tijuca um núcleo de esco-

teiros112. Moacyr do Rego Valença, antigo subchefe do grupo do Amé-

rica, era o dirigente do que se apresentou como “um grupo de elite e 

também dirigido por um chefe de elite”113.  

 

 

 

A iniciativa já nasceu muito es-

truturada, sua cerimônia inaugural 

sendo prestigiada por outras tropas e 

personalidades, inclusive por Brasil do Amaral, presidente da Fede-

ração dos Escoteiros Católicos do Brasil. Destaca-se o envolvimento de 

membros de famílias importantes do bairro, como os Beltrão114. 

 

                                                 
112 O Tico-Tico, 3 ago. 1927, p.14 
113 GRUPO do Tijuca Tennis. O Tico-Tico, 13 jul. 1927, p. 13. Valença, um 

importante líder do movimento no Rio de Janeiro, depois se tornou responsável por 

uma seção dedicada ao escotismo publicada em A Manhã. 
114 MOVIMENTO terrestre. A Voz do Mar, ago. 1927, p. 39. 

Cerimônia cívica de grupos de 

escoteiros de clubes do Rio de 

Janeiro. 

Revista da Semana, 13 out. 

1923, p. 28. 
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O grupo do Tijuca Tênis, ainda que pequeno (apenas uma pa-

trulha), passou a ser mais uma atração do clube, participando mesmo 

de muitos eventos. Um exemplo interessante foi a programação de en-

cerramento do ano de 1927. Além do baile a rigor e atividades es-

portivas, houve uma distribuição de brinquedos às crianças pobres do 

bairro e uma demonstração escoteira115. 

Mais do que tudo, a iniciativa foi mais uma demonstração do 

perfil e da seriedade dos compromissos assumidos pela agremiação 

que tão bem passou a representar o bairro da Tijuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 NOTICIÁRIO elegante. Revista da Semana, 10 dez. 1927, p. 24. 
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Considerações finais 

 

Situado no distinto bairro que lhe empresta o nome, criado pela 

iniciativa de um grupo de valorosos e tenazes desportistas, tem 

lutado continuamente pelo seu progresso material e por suas 

glórias esportivas. E hoje é um vencedor. E mais valiosa é sua 

vitória quando se considera que ela é consagrada particularmente 

ao fidalgo desporto da “raquet”, que não produz renda de jogos116. 

 

 O texto da epígrafe foi publicado em 1921. Se considerarmos a 

afirmação abaixo, de 1938, podemos perceber que o Tijuca Tênis Clube 

logrou sucesso no seu processo de estruturação e consolidação: 

 

O Tijuca Tênis Clube é inegavelmente a maior organização tenista 

do Brasil, possuindo para mais de 300 praticantes do fidalgo 

esporte, que se distribuem pelas suas 15 quadras de tênis, em 

alguns momentos ainda em número pequeno para atender a todos 

os seus sócios tenistas117. 

 

 A essa altura, o Tijuca já era um dos clubes mais influentes do 

tênis brasileiro, por alguns encarado mesmo como um dos principais 

responsáveis pela criação de uma confederação brasileira própria118. 

Na cidade e no bairro, tal representação não era menor, destacando-se 

como uma das lideranças do movimento esportivo. 

 

                                                 
116 O ANIVERSÁRIO do Tijuca Tennis Club. O Imparcial, suplemento esportivo, 4 

mai. 1921, p. 12. 
117 NOTAS tenísticas. Sport Ilustrado, 3 mai. 1938, p. 9. 
118 TENNIS. Sport Ilustrado, 3 mai. 1938, p. 9. 
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 O clube, que na 

sua denominação fa-

zia referência ao bair-

ro no qual sempre foi 

sediado, foi fundado quando a Tijuca consolidava um perfil: passava 

por um processo de urbanização e modernização, mas ainda guardava 

algumas características rurais; tornava-se ocupada por uma elite ur-

bana, mas com características distintas daquela que vivia na Zona 

Sul, com o qual mantinha relações. 

 A escolha do tênis pode ter sido uma coincidência na medida que 

se deveu a um gosto desenvolvido por alguns jovens em viagem à Eu-

ropa, mas também foi algo que bem calhou a um perfil de bairro que 

parecia desejado por algumas lideranças locais que rapidamente fo-

ram aderindo ao clube, tornando-o uma importante referência de 

status e distinção local, bem como uma ponte de conexão com outras 

experiências das elites citadinas, não da zona suburbana, com a qual a 

agremiação nunca manteve maior contato, mas sim das mais ricas 

Zona Sul e Centro, motivação principal nas suas relações. 

 Os investimentos constantes nas suas instalações, na pre-

paração de uma programação diversa e elegante (tanto eventos espor-

tivos quanto sociais), bem como na articulação com as ações mais pres-

 

Sede do Tijuca, década de 

1950. 

https://www.facebook.com/atij

ucadeantigamente/photos/175

8162547575851. 

 

https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/1758162547575851
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/1758162547575851
https://www.facebook.com/atijucadeantigamente/photos/1758162547575851
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tigiosas do campo esportivo do Rio de Janeiro, são expressões da busca 

de materialização das intencionalidades da agremiação, algo que re-

percutiu nas próprias representações do bairro. Na mesma medida, 

atividades beneficentes e iniciativas como o grupo de escotismo ti-

nham em conta fortalecer sua boa imagem e aumentar o alcance de 

sua influência. 

 

 
 

 

  

A produção do espaço bairro Tijuca e cidade do Rio de Janeiro 

necessitava de agências que intervissem para viabilizar a reprodução 

do que era concebido pelas lideranças, atuassem para tentar garantir 

que o espaço concebido e o espaço percebido se articulassem com o es-

paço vivido. O Tijuca Tênis Clube, nesse sentido, foi produto e pro-

dutor do espaço, ainda que seus intuitos não fossem totalmente logra-

dos, na medida que suas ações não alcançavam uniformemente o con-

junto da população, sequer todos seus associados.  

Baile inaugural da nova sede. 

Careta, 12 set. 1931, p. 15. 
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A representação do espaço não se ajusta exatamente aos espaços 

de representação. De toda forma, há que se reconhecer a importância 

das ações de uma agremiação que, mais de 100 anos depois de sua 

criação, segue considerada representativa no Rio de Janeiro, bem 

como fortemente relacionada à Tijuca. O epíteto “Clube Cidade” parece 

sim apropriado, mas isso sem jamais deixar de ter sido um “Clube 

Bairro”. 
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