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QUANDO A LAGOA ERA SUBÚRBIO: 

OS CLUBES NÁUTICOS,  

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E  

O PROCESSO DE GENTRIFICAÇÃO 

 

A coleção “História do Esporte: olhares e experiências” tem por 

objetivo apresentar estudos inovadores sobre as práticas corporais 

institucionalizadas e práticas de entretenimento. São e-books 

disponibilizados de forma gratuita. Trata-se de uma produção de 

baixo custo que tem por intuito central divulgar investigações que 

por seu formato encontram menor possibilidade de veiculação 

nos meios científicos tradicionais. É permitido o livre uso desde 

que citada a fonte. 

Coord.: Victor Andrade de Melo e João M. C. Malaia dos Santos.  
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Revisão 

Este e-book não passou por revisão profissional. Pedimos desculpas aos leitores pelos 

eventuais problemas encontrados. Caso se deseje contribuir, o erro pode ser comunicado 

por victor.a.melo@uol.com.br. 

 

Foto da capa 

Superior: páreo realizado na Lagoa tendo ao fundo uma das favelas que havia na região. 

Manchete Esportiva, 28 jul. 1956, p. 9. 

Inferior: à esquerda e à frente, o Clube dos Caiçaras; à direita e à frente, a Favela da Ilha 

das Dragas. Entre as duas, o Jardim de Alá, 

Disponível em: http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2017/12/ilha-das-dragas.html 
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Samba da Gávea 

(João Batista de Oliveira e Osvaldo Lobo) 

 

Gravado por Aracy de Almeida em 1940, 

recentemente regravado por Pedro Miranda 

 

 

Falam tanto 

Do Estácio e do Salgueiro 

Dizem até que o pandeiro 

E a cuíca lá tem outro som 

Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom 

 

A Gávea é um paraíso 

E quem quiser conhecer 

Pega o bonde Jockey Clube 

Não paga nada para ver 

À noite chora a cuíca 

Do Humaitá ao Leblon 

Venham ver como o samba aqui da Gávea é bom 
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O programa da regata 

 

Toda regata tem um programa, sem o qual o público não sabe o 

que vai ocorrer, tampouco que tarefas desempenhar dirigentes, ár-

bitros, atletas. O sucesso de um evento náutico começa mesmo pelo 

cuidado com essa preparação prévia. Quem vai remar? Qual distância? 

Quais embarcações? Quantos páreos? 

Assim é também uma investigação. Para apresentar o “pro-

grama de nossa regata”, comecemos pelo entorno, pelo local, pelo espa-

ço – interesses centrais dos esforços de pesquisa, análise e interpre-

tação que deram origem a este livro. 

Ao delinear o perfil do Jardim Botânico nas décadas iniciais do 

século XX, afirma Mariana da Costa (2014, p. 21):  

 

ao contrário da imagem elitista associada ao bairro nos dias de ho-

je, aquele espaço se caracterizava como um dos principais bairros 

operários do Rio de Janeiro (...) devido à presença maciça da força 

de trabalho que se instalava na região, atraída por investimentos 

fabris no final do século XIX. 

 

 Ao investigar as iniciativas recreativas dinamizadas por esses 

operários, a autora percebe que, entre outras práticas, destacava-se o 

interesse pelo futebol. A agremiação mais conhecida da região, o 

Carioca Football Club (a princípio denominado Club Sportivo 

Victorioso), era formada por funcionários da Fábrica de Tecidos 
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Carioca, uma das primeiras a se instalar no Jardim Botânico1. Houve, 

de fato, muitas sociedades esportivas integradas por trabalhadores 

das empresas fabris estabelecidas no Distrito da Gávea. 

 

 

  

 

 

No mesmo momento de fundação do Carioca, segunda metade da 

década de 1900, no mesmo Distrito da Gávea, nas margens da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, surgiram alguns clubes náuticos. Se tivermos em 

conta outras experiências com o remo no Rio de Janeiro em curso 

desde meados do século XIX, especialmente as que ocorriam na Baía 

de Guanabara (MELO, 2001; MELO, 2021a), poderíamos inferir que 

tais agremiações eram integradas por gente das elites ou estratos mé-

dios. Será?    

                                                           
1 Na década de 1930, a agremiação se fundiu com o Gávea Sport Club e foi re-

nomeada para Carioca Sport Club. Essa sociedade participou de importantes ini-

ciativas do futebol carioca, chegando a disputar várias edições da divisão principal 

das ligas mais renomadas. Posteriormente, teve destaque no futebol de salão, mo-

dalidade na qual foi uma das pioneiras e maiores vencedoras dos anos iniciais, cam-

peã da primeira competição nacional. Nos dias de hoje, a única referência que se 

mantém de sua trajetória é um letreiro na fachada de sua última sede, localizada 

na Rua Jardim Botânico, ocupada por uma academia de ginástica. Uma curio-

sidade: algumas fontes indicam que foi seu jogador o célebre e folclórico Neném 

Prancha. 

Arquibancada do estádio do 

Carioca Football Club, 

instalado na Rua Dona 

Castorina (atual Rua 

Pacheco Leão), num terreno 

da Fábrica Carioca (no qual 

hoje se encontra a Rede 

Globo). 

Careta, 24 ago. 1912, p. 30. 
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 Vejamos o perfil da região nos anos iniciais do século XX. Os da-

dos disponíveis se referem não aos bairros, mas sim às Freguesias e 

Distritos, as divisões territoriais da época2. No mapa a seguir, de 1903, 

pode-se notar que a Lagoa Rodrigo de Freitas já não integrava o Dis-

trito da Lagoa, mas sim o da Gávea, onde também se encontrava o 

Jardim Botânico.  

 

 Vamos trabalhar com os dados 

coligidos por Abreu (1987) e Miyasaka 

(2016). Entre 1890 e 1906, a Gávea 

passou de 4.712 para 12.750 moradores, um crescimento de 171%. 

Ainda que seguisse sendo uma das áreas menos habitadas da cidade, 

                                                           
2 Em 1903, a divisão deixou de ser por Freguesias e passou a ser por Distritos. No 

que tange aos bairros, segundo Soares (1990, p. 105), trata-se de “(...) uma noção de 

origem popular, tirada da linguagem corrente. (...). Ela se baseia num sentimento 

coletivo dos habitantes, que têm a consciência de morarem em tal ou qual bairro”. 

Para a autora, seu perfil pode ser prospectado pela paisagem urbana, seu conteúdo 

social e sua função, no caso do Rio de Janeiro sendo também relevante a região on-

de se encontra. A despeito de somente em 1981 terem se definido oficialmente suas 

fronteiras (Decreto nº 3158 de 23 de julho), desde o século XIX são importantes no 

que se refere ao cotidiano e ao forjar de identidades locais. 

Divisão territorial do Rio 

de Janeiro/1903. A seta 

identifica a Lagoa 

Rodrigo de Freitas. 

Disponível em:  

Miyasaka, 2016. 
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tratou-se do segundo maior aumento proporcional, decorrência da ins-

talação de diversas fábricas na região. 

 Em 1920, o número de habitantes parece ter crescido menos, 

passou para 15.270. Todavia, deve-se ter em conta a perda de parte do 

território em função da criação do Distrito de Copacabana3. Importa 

mesmo considerar que, a essa altura, mais da metade da população 

ativa que vivia na Gávea trabalhava no setor industrial, um perfil que 

somente começou a se alterar nos anos 1930, sendo melhor registrado 

no Censo de 1940. 

 

 Facilitou o crescimento popula-

cional do Distrito uma série de inter-

venções, entre as quais a melhoria do 

sistema de transporte público. Há que se ter em conta o impacto de 

obras promovidas na Lagoa por diversos prefeitos, a começar pelas ini-

ciativas de Pereira Passos, passando pelas ações de Paulo de Frontin, 

                                                           
3 Em 1915, uma parte do Distrito da Gávea (inclusive da Lagoa Rodrigo de Freitas) 

passou a integrar o na ocasião criado Distrito de Copacabana. 

Divisão territorial do Rio de 

Janeiro/1920. A seta identifica 

o novo Distrito de Copacabana. 

Disponível em:  

Miyasaka, 2016. 
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destacando-se o que foi entabulado no governo de Carlos Sampaio, com 

a abertura da Avenida Epitácio Pessoa e do canal de ligação com o 

mar4. As motivações centrais sempre aventadas foram o embeleza-

mento e o saneamento, um processo no qual suas margens foram sen-

do aterradas, diminuindo-

se o espelho d´água5. 

 Essas informações 

serão úteis para os intui-

tos deste livro: discutir as 

experiências das socieda-

des náuticas fundadas na 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

nas décadas iniciais do 

século XX, tema que me-

rece nossa investigação a-

tenta por seu potencial 

para permitir lançar o-

lhares sobre outros as-

suntos, entre os quais o 

processo de gentrificação 

pelo qual passou a região da Gávea, Lagoa e Jardim Botânico, nos dias 

de hoje bairros habitados majoritariamente por gente de alto estrato 

econômico. Os dois últimos possuem, de fato, os maiores Índices de 

Desenvolvimento Social da cidade6. 

                                                           
4 Para mais informações sobre as intervenções de Sampaio, ver Kessel (2001). 
5 Para mais informações sobre os aterros da Lagoa, ver Coelho (2016). 
6 Instituto Pereira Passos. Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Índice de De-

senvolvimento Social (IDS) e seus indicadores constituintes, segundo as Áreas de 

Planejamento, Regiões de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros – Mu-

nicípio do Rio de Janeiro – 2010. Disponível em: https://www.data.rio/ 

documents/fa85ddc76a524380ad7fc60e3006ee97/about.  

 

Aterros da Lagoa. 

Disponíveis em: 

https://diariodorio.co

m/historia-da-lagoa-

rodrigo-de-freitas/ 

e 

https://twitter.com/ge

opizzza/status/12560

36506747187200?lan

g=ca 

https://www.data.rio/%20documents/fa85ddc76a524380ad7fc60e3006ee97/about
https://www.data.rio/%20documents/fa85ddc76a524380ad7fc60e3006ee97/about
https://diariodorio.com/historia-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://diariodorio.com/historia-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://diariodorio.com/historia-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://twitter.com/geopizzza/status/1256036506747187200?lang=ca
https://twitter.com/geopizzza/status/1256036506747187200?lang=ca
https://twitter.com/geopizzza/status/1256036506747187200?lang=ca
https://twitter.com/geopizzza/status/1256036506747187200?lang=ca
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Para proceder o debate, con-

siderei dois marcos: a fundação da 

pioneira agremiação local ligada a 

uma fábrica, o Clube de Regatas Jardinense (1905), e a inauguração 

da sede do Clube dos Caiçaras (1935). O primeiro era majoritaria-

mente formado por operários que viviam no Distrito da Gávea, dedi-

cado centralmente ao remo, enquanto o segundo tinha maior número 

de sócios que moravam nos Distritos de Copacabana e Lagoa, gente de 

estratos médio-alto e alto, destacando-se por seu envolvimento com o 

iatismo/vela7. 

                                                           
7 Em 1996, o esporte passou a adotar a denominação de “vela” em substituição a de 

“iatismo”. A entidade mundial que regula a modalidade deixou de chamar-se Inter-
national Yacht Racing Union para tornar-se a International Sailing Federation. 

Um dos intuitos de tal mudança foi afastar a ideia de elitismo que cercava a prática 

(agradeço a Axel Grael pelas informações). 

Mapa da cidade do Rio de 

Janeiro. Bairros. Instituto 

Pereira Passos. 

No canto inferior direito (área 

em destaque), em azul, a 

Gávea; em verde (círculo 

menor), o Jardim Botânico; em 

vermelho, a Lagoa; em laranja, 

o Leblon, Ipanema e Arpoador; 

em rosa, Copacabana; em 

verde (círculo maior), a 

Enseada de Botafogo (Urca, 

Botafogo, Flamengo); em lilás, 

o Centro. 
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 Em estudos anteriores, 

trabalhei a ideia de que os 

clubes esportivos foram agên-

cias importantes na produção do espaço, conceito apreendido da obra 

de Henri Lefebvre (MELO, 2020a; MELO, 2021b; MELO; SANTOS, 

2021; MELO; SILVA, 2021). Na preparação deste livro, em con-

sonância com essa compreensão, adotei a hipótese de que as tra-

jetórias das agremiações náuticas são expressões/indicadores do pro-

cesso de gentrificação 

da Lagoa que foi se de-

lineando no decorrer da 

primeira metade do sé-

culo XX e se cate-

gorizou com a remoção 

das favelas que havia 

às suas margens, enta-

bulada entre os anos 

1950 e 19708. Para que se tenha 

uma noção do impacto dessa in-

tervenção, entre 1968 e 1973, 

 

                                                           
8 Sobre a remoção das favelas da Lagoa Rodrigo de Freitas, ver Valladares (1978), 

Silva (2005), Amoroso e Gonçalves (2014), bem como Pestana (2018). 

Getúlio Vargas em visita ao 

Caiçaras, indicador do prestígio 

do clube. 

Carioca, 25 out. 1941, p. 40. 
 

Em primeiro plano, Líbero Maneco, 

remador do Icaraí. Durante muitos 

anos, por ocasião das regatas, se 

identificava as favelas às margens da 

Lagoa (ao fundo). 

O Mundo Ilustrado, 1 dez. 1953, p. 20. 
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A Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área 

Metropolitana (CHISAM), autarquia do governo federal, em con-

junto com o Governo da Guanabara, executou o maior programa 

de remoção de favelas na história da cidade do Rio de Janeiro, 

tendo removido mais de 175 mil moradores de 62 favelas (remoção 

total ou parcial) (BRUM, 2012, p. 1). 

 

Perceba-se que, na transição dos séculos XIX e XX, ainda que 

oficialmente integrasse a área urbana, o Distrito da Gávea (incluindo 

a Lagoa) era encarado como um subúrbio bucólico e rural. No início da 

centúria, passou a ser representado como região suburbana fabril 

marcada por ser local de moradia de operários. A partir dos anos 1930, 

paulatinamente tornou-se concebido como espaço de habitação para 

setores das elites, integrado à Zona Sul (uma noção que também foi 

melhor se definindo naquele momento9).  

Nesse sentido, essa região do Rio de Janeiro – especialmente os 

bairros do Jardim Botânico e Lagoa, mas também a Gávea – foi uma 

das que se “dessuburbanizaram” – deixaram de ser encaradas como 

subúrbio, enquanto outras se “suburbanizaram”10, como São Cristóvão, 

bairro a princípio considerado de elite, mas que mudou  de perfil com a 

instalação de fábricas11. 

 Esmiuçemos brevemente esse percurso. Nos dias atuais, o que 

separa os bairros Jardim Botânico e Lagoa é um logradouro que existe 

pelo menos desde o século XVI, o Caminho da Lagoa, atual Rua Jar-

dim Botânico. O que motivou sua abertura foi o estabelecimento de 

uma via de acesso de Botafogo aos engenhos que foram se instalando 

na região. Num desses terrenos, em 1808 desapropriado por D. João, 

                                                           
9 Para um debate sobre o tema, ver Cardoso (2009). 
10 Para um debate sobre o tema, ver Melo (2022a). 
11 São Cristóvão também acolheu importantes iniciativas do remo. Para mais infor-

mações, ver Melo (2021a; 2021c). 
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foi inaugurada uma fábrica de pólvora e o Real Horto (atual Instituto 

de Pesquisas Jardim Botânico)12. 

 

 As margens da Lagoa foram ocupadas por plantações de cana. O 

mais extenso e famoso engenho, Nossa Senhora da Conceição da La-

goa, deixou registros até os dias de hoje em função do nome de seu pro-

prietário, Rodrigo de Freitas. No decorrer do século XIX, contudo, com 

a decadência do caráter rural da região, no seu lugar surgiram chá-

caras e casas de campo, posteriormente também hotéis e estabe-

lecimentos de saúde. No final 

da centúria, como vimos, uma 

nova mudança houve com a 

instalação das fábricas. A Gá-

vea foi se tornando uma área 

operária. 

 

                                                           
12 Há muitos estudos sobre a região, alguns inclusive da lavra de importantes 

pesquisadores, como Vivaldo Coaracy e Maurício Abreu. Por seu caráter de síntese, 

sugiro o de Gonzalez, Campos, Lessa e Teixeira (2019). 

Fábrica de Pólvora, Thomas 

Ender, 1817. 

Disponível em: 

https://pt.m.wikipedia.org/wik

i/Ficheiro:Thomas_Ender_F%

C3%A1brica_de_P%C3%B3lv

ora.jpg 

Favela da Catacumba, às margens 

da Lagoa. Sem data. 

Fotografia de José Joaquim de 

Sousa. Acervo do IBGE. 

Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.p

hp/biblioteca-

catalogo?id=417818&view=detalhes. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Thomas_Ender_F%C3%A1brica_de_P%C3%B3lvora.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Thomas_Ender_F%C3%A1brica_de_P%C3%B3lvora.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Thomas_Ender_F%C3%A1brica_de_P%C3%B3lvora.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Thomas_Ender_F%C3%A1brica_de_P%C3%B3lvora.jpg
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=417818&view=detalhes
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=417818&view=detalhes
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=417818&view=detalhes
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Nas décadas de 1930 e 1940, com a redução da atividade fabril e 

o incremento da construção civil na Zona Sul, foram surgindo favelas 

naqueles arredores, comunidades nas quais viviam descendentes de 

escravizados (na área, houvera inclusive quilombos); trabalhadores 

mais pobres que atuavam na lavoura, pesca e obras; migrantes; ope-

rários e ex-operários das fábricas (RODRIGUES, 2012). 

 Milhares moravam nas comunida-

des de baixa renda que se espalhavam 

pela região (Pinto, Catacumba, Pedra do 

Baiano, Sacopã, Piraquê, Ilha das Dra-

gas, Sossego, Paula Machado, entre ou-

tras), dividindo as margens da Lagoa 

com agremiações de perfil de elite que fo-

ram se instalando: Clube dos 

Caiçaras, Clube de Regatas 

do Flamengo, Jockey Club, 

Clube Naval/Piraquê, Socie-

dade Hípica, Paissandu, Mon-

te Líbano.  

No decorrer do tempo, 

interesses imobiliários pre-

ponderaram. A remoção das favelas deu espaço para construções de al-

to padrão socioeconômico, além das citadas agremiações recreativas. 

Importa nesta introdução destacar que quem inaugurou essa ocupação 

da Lagoa para fins esportivos foram as sociedades náuticas fundadas 

nas décadas iniciais do século XX.  

Vejamos o quanto suas trajetórias têm a nos informar sobre esse 

bairro, a região do antigo Distrito da Gávea e a cidade como um todo. 

Favela do Pinto. Ao fundo, 

arquibancadas do estádio de 

futebol do Flamengo. 

Acervo da Biblioteca 

Nacional. 

Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigit

al2/acervo_digital/div_iconogr

afia/icon1355824/icon135582

4.jpg 
 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355824/icon1355824.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355824/icon1355824.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355824/icon1355824.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355824/icon1355824.jpg
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Os primórdios do esporte náutico na Lagoa:  

o “remo operário” 

 

 Já no século XIX, houve iniciativas de promoção do desen-

volvimento da Lagoa Rodrigo de Freitas, de caráter infraestrutural e 

imobiliário. Por exemplo, em 1890, pelos jornais foi comunicada a esco-

lha, em concorrência pública, do plano de reformas apresentado por 

Carlos Gross13 e José Augusto Vieira14, os principais nomes da Com-

panhia de Melhoramentos da Lagoa e Botafogo15.  

A proposta de intervenção era ampla e multifacetada, espe-

rando-se que os lucros viessem da “exploração dos mercados, casas es-

peciais de banhos, hotéis de verão, a estrada elevada, regatas e outros 

melhoramentos próprios de uma cidade lacustre”16. Destaque-se a su-

gestão de uso das águas da Lagoa para a realização de atividades náu-

ticas, já conhecidas no Rio de Janeiro pelas iniciativas promovidas na 

Baía de Guanabara (MELO, 2001; MELO, 2021a). 

                                                           
13 Médico atuante e conhecido, membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia, fun-

cionário do Ministério da Agricultura, tinha envolvimento com negócios diversos, 

como a Empresa Industrial do Grão-Pará. Manteve relações com o Instituto Poli-

técnico Brasileiro, associação que congregava engenheiros nacionais. 
14 Engenheiro, maçom, empreendedor, atuava em setores diversos, entre os quais o 

ferroviário.  
15 O Brazil, 14 dez. 1890, p. 2; Diário de Notícias, 13 jan. 1891, p. 6. 
16 LAGOA Rodrigo de Freitas. O Paiz, 12 mai. 1891, p. 2. 
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Deve-se ter em conta que, a essa altura, as margens da Lagoa já 

eram encaradas como espaço de diversão, notadamente em função da 

instalação de ho-

téis. Um dos pio-

neiros foi o Tivoli, 

aberto em 1833, 

uma “casa de pas-

to e hospedaria”17 

onde se podia pas-

sar “dias agradá-

veis” em função da 

oferta de “diferen-

tes jogos decentes, 

como bilhar, bagatela, gamão, xadrez, 

dama, etc., e um bom piano”. 

No século XIX, tendo em vista o 

clima ameno e a natureza exuberante, 

a região foi também encarada como 

propícia para acolher iniciativas liga-

das à recuperação da saúde. Posterior-

mente, essa compreensão se chocaria 

com o aumento da poluição ocasionado 

pela instalação de fábricas, esse sendo mais um argumento utilizado 

para que se promovessem mudanças que apontaram para um processo 

de gentrificação. 

A noção de que se tratava de um bom espaço para diversão, de 

alguma forma, foi enfatizada, notadamente nas décadas iniciais do sé-

                                                           
17 Jornal do Comércio, 13 jul. 1833, p. 4. 

Vista do Morro Dois Irmãos e 

da Pedra da Gávea, tomada 

da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

na altura da Fonte da 

Saudade. 

Marc Ferrez, c. 1890. 

Acervo do Instituto Moreira 

Salles. 

Domínio público. Disponível 

em: 

https://pt.m.wikipedia.org/wik

i/Ficheiro:Vista_do_morro_Do

is_Irm%C3%A3os_e_da_Pedr

a_da_G%C3%A1vea,_tomada

_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freit

as,_na_altura_da_Fonte_da_S

audade.jpg 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_do_morro_Dois_Irm%C3%A3os_e_da_Pedra_da_G%C3%A1vea,_tomada_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_na_altura_da_Fonte_da_Saudade.jpg
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culo XX, pelos muitos clubes recreativos que foram fundados no Dis-

trito da Gávea, iniciativas de naturezas distintas: dançantes, musi-

cais, dramatúrgicos, carnavalescos, esportivos. Neste livro, citaremos 

uma parte deles. Eram, contudo, em número bem maior, alguns tendo 

deixado poucos registros.  

Por exemplo, gozou de certa notoriedade o Lagoa Sport. Fundado 

em 1920, por famílias de estratos médio e alto, moradores do Distrito 

da Gávea, tinha pretensões de estimular a prática de esportes “refina-

dos” como o críquete e o 

tênis18. Em 1927, todavia, 

se fundiu com o Corco-

vado Football Club, um 

dos muitos da região que 

se dedicavam ao velho es-

porte bretão. 

 

 

Muitas dessas agremiações eram di-

namizadas por trabalhadores das fábricas 

instaladas na região. Costa (2014, p. 13) 

informa que na “última década do século 

                                                           
18 UM NOVO centro de sports. O Paiz, 28 abr. 1920, p. 8. 

 

Sede do Lagoa Sport. 

Imagem apresentada em 

Carioca da Gema, fotolog 

de Roberto Tuminelli que 

não se encontra mais no 

ar (originalmente estava 

disponível em 

http://fotolog.terra.com.br

/carioca_da_gema_2:376). 

 

Equipe do Corcovado 

Football Club. 

O Malho, 10 jul. 1915, p. 20. 
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XIX e duas primeiras décadas do século XX foram criadas pelo menos” 

29 associações dessa natureza. A seu ver, a 

 

grande quantidade de centros recreativos criados (...) sugere a re-

levância que as atividades desenvolvidas nesses espaços de lazer 

passavam a assumir no cotidiano dos operários da cidade, espe-

cialmente em regiões operárias como o Jardim Botânico. 

 

Não era esse, contudo, o per-

fil do pioneiro clube náutico criado 

na Gávea, o Grupo de Regatas La-

goense, sobre o qual não consegui 

muitas informações. Em artigos, 

livros e sites, sugere-se que tenha 

sido fundado em 1904. É possível 

que sim, mas a primeira evidência 

concreta de sua existência que ob-

tive é do ano seguinte, uma multa 

da prefeitura a seu presidente, 

Abílio Maia, por a agremiação ter 

Planta da Cidade do Rio de Janeiro 

contendo todos os melhoramentos 

mandados executar pelo governo da 

União e Prefeitura Municipal (Do 

Guia da Cidade do Rio de Janeiro, 

de Júlio Soares de Andrêa), 1911.  

Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/ac

ervo_digital/div_cartografia/cart170

649/cart170649.jpg 

Em roxo, o início/fim de 

Copacabana. Em amarelo, a atual 

Praia de Ipanema. Em laranja, a 

atual Praia do Leblon. Em azul, o 

traçado do futuro Jardim de Alá. 

Em vermelho, a Praia do Pinto, 

onde se encontrava o Lagoense. Em 

rosa, o Jardim Botânico. Em verde, 

a Fábrica Corcovado. Em cinza, 

local das sedes do Piraquê, 

Jardinense e Lage.  
 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart170649/cart170649.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart170649/cart170649.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart170649/cart170649.jpg
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construído sem licença, nas margens da Lagoa, um barracão para 

guarda de suas embarcações19. Uma indicação importante: o dirigente 

morava na Rua Conde de Baependi, isso é, no Flamengo, em outro Dis-

trito. 

Outra notícia sobre o clube, publicada em 1905, diz respeito a 

um furto sofrido por um dos seus sócios, Francisco de Carvalho. Indi-

ca-se que a agremiação possuía funcionários, o que denota que já tinha 

algum grau de organização20. 

O Lagoense tinha sede na Praia do Pinto, uma região ainda pou-

co habitada que, a partir da década de 1930, começaria a ser ocupada 

pela Favela do Pinto. Naquela área, se instalaria também o Clube de 

Regatas do Flamengo. No lugar da comunidade, depois de sua remo-

ção, seria construído o conjunto habitacional conhecido como Selva de 

Pedra. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
19 PREFEITURA do Distrito Federal. Gazeta de Notícias, 23 mar. 1905, p. 4. 
20 FURTO. A Notícia, 30/31 out. 1905, p. 3 

Sede do Flamengo 

em construção. À 

esquerda e acima, 

a Favela do Pinto. 

À esquerda e 

abaixo, a garagem 

de remo. À direita, 

o estádio. 

O Cruzeiro, 30 set. 

1939, p. 30. 
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Na imagem a seguir, disponível no magnífico blog Saudades do 

Rio, dinamizado por Luiz D., vemos como aquela área foi ocupada por 

clubes. O Lagoense, portanto, foi o pioneiro no que tange ao delinea-

mento desse perfil do espaço. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Quem eram os associados dessa pioneira agremiação náutica? O 

presidente Abílio Maia era dentista do Instituto Policlínico e tinha in-

serção em vários setores da cidade. Também clinicava em consultórios 

no Méier e Engenho Novo, bem como participava de projetos de aten-

dimento social, como a Cooperativa de Socorros Médicos.  

Foi remador do Clube de Regatas de Botafogo, onde também 

atuou como dirigente. No Lagoense, repetiu a dupla função. Vale citar 

Imagem disponível em:  

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/08/gavea-

lagoa-leblon.html 

Em roxo, a ponta do Jockey Clube. Em amarelo, o 

Flamengo. Em azul, a Favela do Pinto. Em verde, o 

Paissandu. Em rosa, a Associação Atlética Banco do Brasil 

(AABB). Em laranja, o Monte Líbano. Em vermelho, o 

Caiçaras. Em marrom, a Praia de Ipanema. 
 

http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/08/gavea-lagoa-leblon.html
http://saudadesdoriodoluizd.blogspot.com/2019/08/gavea-lagoa-leblon.html
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que depois se tornou pre-

sidente de uma importante 

agremiação dos primórdios 

do iatismo, o Centro de Ve-

leiros (MELO, 2022b). Na 

verdade, associara-se antes 

ao Iate Clube Brasileiro. 

Pelo que foi possível 

perceber, da mesma forma 

que o presidente, alguns remadores/ 

associados do Lagoense tinham traje-

tória esportiva anterior. Hugo e Adalberto Vergueiro foram também li-

gados ao Botafogo. Já Genésio Câmara Filho, que manifestava aspi-

rações a uma trajetória literária, e Euclides Machado mantinham re-

lações com o Clube de Natação e Regatas.  

O amanuense Clodoaldo de Moraes trabalhava no gabinete do 

prefeito. Altamiro Diniz ocupava algum posto de importância na Com-

panhia Ferro-Carril Jardim Botânico. É provável que, como Abílio, 

nem todos residissem no Distrito. 

Em 1905, uma nova agremiação sur-

giu na Lagoa: o Clube de Regatas Jardi-

nense, cuja primeira evidência de funcio-

namento encontrei nos periódicos do ano se-

guinte, um expediente da Diretoria Geral 

de Obras e Viação21.  

Mais indícios de seu perfil só obtive 

mesmo em 1907, quando foi realizada uma 

                                                           
21 DIRETORIA Geral de Obras e Viação. Gazeta de Notícias, 9 mai. 1906, p. 5. 

Atividade do Centro de 

Veleiros. A sede se 

encontrava na Urca. 

Careta, 7 mai. 1910, p. 25. 
 

Escudo do Jardinense. 

O Imparcial, 27 jun. 

1921, p. 10. 
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regata das sociedades náuticas da Lagoa – nove páreos de baleeiras de 

2 e 4 remos, bem como de canoas de 4 remos22. 

A crer nos informes dos cronistas, essa que foi a primeira regata 

promovida na Gávea contou “com uma concorrência enorme”23. No 

olhar de um deles, causou surpresa “que a animação e afluência fos-

sem tamanhas”24, sendo mesmo comparável ao que ocorria na Enseada 

de Botafogo por ocasião dos eventos náuticos. Para outro periodista, a 

iniciativa demonstrou que seria possível mudar o perfil da Lagoa, a 

seu ver, até aquela ocasião, envolta “na tristeza de lendas lúgubres”25. 

No decorrer do livro, vamos perceber como foram mudando as repre-

sentações sobre aquele espaço. 

Vejamos se conseguimos saber algo sobre o Jardinense pelos re-

madores que tomaram parte nos páreos. Aníbal e Humberto Tonini 

eram moradores do 

Jardim Botânico e 

partícipes frequentes 

das iniciativas agre-

miativas do bairro 

(teatrais, assistencia-

ais, sociais, recreati-

vas, religiosas, car-

navalescas)26. Eram funcioná-

rios da Fábrica de Tecidos Cor-

covado, assim como outros dois 

                                                           
22 GAZETA dos sports. Gazeta de Notícias, 8 mar. 1907, p. 4. 
23 SPORT náutico. Gazeta de Notícias, 11 mar. 1907, p. 4. 
24 SPORT náutico. Gazeta de Notícias, 11 mar. 1907, p. 4. 
25 ROWING. Jornal do Brasil, 8 mar. 1907, p. 5. 
26 Vale observar que havia uma grande colônia de italianos trabalhando nas fábri-

cas e morando nas vilas operárias da Gávea (CARRIS, 2020). 

Rua Jardim Botânico, Marc Ferrez, 

c. 190? 

Acervo do Instituto Moreira Salles. 

Domínio público. Disponível em: 

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

eiro:Rua_Jardim_Bot%C3%A2nico_

-_2.jpg 
 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rua_Jardim_Bot%C3%A2nico_-_2.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rua_Jardim_Bot%C3%A2nico_-_2.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rua_Jardim_Bot%C3%A2nico_-_2.jpg
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fundadores, Alberto Auler e Targino Xavier da Costa. 

Era também funcionário dessa empresa outro fundador do Jardi-

nense, Manuel Vieira da Fonseca, presidente do clube em 1908, diri-

gente da Sociedade Beneficente da Fábrica Corcovado e do Grupo Car-

navalesco Recreativo Chuveiro de Ouro, um dos mais antigos do Dis-

trito. 

O primeiro presidente do Jardinense foi Eduardo de Bulhões 

Freitas, funcionário da Fábrica de Chapéus Braga Costa, uma das es-

tabelecidas na Gávea. Já o presidente do ano de 1911, Honório de Fi-

gueiredo, era mais um ligado à Fábrica Corcovado. Dirigente da União 

das Sociedade do Remo da Lagoa, esteve envolvido com reivindicações 

operárias, assim como outros diretores do clube, entre os quais Júlio 

da Costa Guimarães27. 

 

 

Trata-se de um perfil usual nos clubes da Gávea, inclusive nas 

agremiações náuticas – lideranças que articulavam seu envolvimento 

                                                           
27 Figueiredo foi, por exemplo, um dos líderes do movimento de reivindicação pela 

construção de residências para os operários (MANIFESTAÇÃO operária. O Paiz, 4 

mai. 1911, p. 2). 

Honório de Figueiredo 

em atividade política. 

O Malho, 27 mai. 1911, 

p. 20. 
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esportivo com o engajamento em causas políticas, especialmente aque-

las relacionadas a melhorias das condições de vida do Distrito e dos 

operários. 

A propósito, o endereço da sede do Jardinense – Rua Jardim Bo-

tânico, n. 443 – era o mesmo da Sociedade Recreativa do Pessoal da 

Fábrica Corcovado28, do Grêmio Dramático José da Cruz29 e do Cine-

ma Corcovado. Tratava-se de um terreno contíguo e de propriedade da 

empresa têxtil. 

Havia uma sensível diferença entre as duas agremiações 

náuticas pioneiras. 

Ao contrário do La-

goense, o Jardinen-

se, formado e dirigi-

do por funcionários 

das fábricas da Gá-

vea, tinha mais ba-

se local, sendo inte-

grado por morado-

res do Distrito. Ve-

jamos outra socie-

dade de remo que surgiu na mesma 

época e participou daquela primeira 

regata da Lagoa de Rodrigo de Frei-

tas: o Piraquê. 

                                                           
28 Essa sociedade acolheu muitos eventos e reuniões dos clubes náuticos e da União 

de Sociedades do Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
29 Foi uma das mais ativas sociedade dramáticas da cidade. Integrada por fun-

cionários da Fábrica Corcovado, foi nomeada em homenagem ao fundador do em-

preendimento fabril. Para um debate sobre as agremiações de teatro amador, ver 

Penna-Franca (2016). 

Primeira regata realizada na 

Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Remadores dos três pioneiros 

clubes: Lagoense, Jardinense e 

Piraquê. 

O Malho, 20 abr. 1907, p. 15. 
 



 

 

 

 

 
Grêmio Dramático José da Cruz. 

Revista da Semana, 7 jun. 1903, p. 7. 
 



Há várias indicações de que o Clube de Regatas Piraquê foi fun-

dado em 1906, inclusive no sítio da agremiação30 que ainda se mantém 

ativa até os dias atuais, instalada em um box no Estádio de Remo. In-

dícios concretos de seu funcionamento, contudo, só obtive em função de 

sua participação na referida regata.  

Com sede na Rua Jardim Botânico, n. 525, nas redondezas do 

Jardinense, seus primeiros presidentes foram Álvaro Alberto Pereira e 

Manoel Carneiro Júnior. Entre os seus fundadores se encontravam 

Amazonas de Lacerda, Hyppolito Pereira, Israel Coutinho, Francisco 

Machado31. Encontrei dificuldades para traçar o perfil dos diretores e 

remadores – poucas evidências ou grande número de homônimos. 

Aparentemente, tratava-se de gente que vivia na Gávea, mas não ti-

nha relação com as fábricas. Não é difícil que fossem ligados ao co-

mércio. 

De fato, ao contrário das agremiações mais antigas que par-

ticipavam das ações náuticas na Baía de Guanabara, há bem menos 

evidências dos momentos iniciais das primeiras sociedades de remo 

instaladas na Lagoa Rodrigo de Freitas, talvez até mesmo porque o es-

paço era ainda encarado como um subúrbio marcado pela presença de 

fábricas e moradia de gente de estratos populares e médios baixos.  

A mesma falta de informações há sobre os primórdios do Clube 

de Regatas Lage, cujos primeiros indícios de funcionamento que en-

contrei são do ano de 190832, sua participação em evento náutico pro-

movido pelo Piraquê33 e na Festa de São Pedro organizada na Praia do 

Pinto, ocasião na qual se destacou por ter ganho um concurso de bar-
                                                           
30 https://www.crpiraque.com.br/index.php.  
31 O 25º ANIVERSÁRIO do Club de Regatas Piraquê. Correio da Manhã, 9 out. 

1931, p. 9. 
32 Em algumas matérias, confirma-se a informação de que o Lage foi mesmo fun-

dado em 1908 (por exemplo: ROWING. O Imparcial, 23 jun. 1908, p. 12). 
33 GAZETA dos sports. Gazeta de Notícias, 20 out. 1908, p. 4. 

https://www.crpiraque.com.br/index.php
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cos ornamentados e por 

um salvamento de um 

naufrágio no qual toma-

ram parte alguns de 

seus remadores34. 

O nome da agre-

miação foi uma homena-

gem à família Lage, pre-

sença frequente em suas atividades, espe-

cialmente Alfredo Lage, que se tornou pa-

trono do clube e apoiador da estruturação 

do remo na Lagoa. Lembremos que outro membro da família, Henri-

que Lage, foi grande incentivador do desenvolvimento tanto da indús-

tria quanto da navegação brasileira.  

 

A família tinha uma longa tradição no 

bairro, interrompida durante algum tempo 

nos anos 1910, mas retomada na década se-

guinte. A chácara do comendador Antônio 

Martins Lage foi uma das mais importantes da região (RODRIGUES, 

2012) (trata-se do atual Parque Lage). De fato, o campo de esportes da 

agremiação náutica foi instalado nessa propriedade enquanto sua sede 

                                                           
34 FESTA de S. Pedro na Praia do Pinto. Jornal do Brasil, 4 jul. 1908, p. 11. 

Alfredo Lage. 

Domínio Público.  

Disponível em: 

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

edo_Ferreira_Lage#/media/Fichei

ro:Alfredoferreiralage.jpg 

Festa de São Pedro na 

Praia do Pinto. 

Revista da Semana, 18 

jul. 1909, p. 13. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ferreira_Lage#/media/Ficheiro:Alfredoferreiralage.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ferreira_Lage#/media/Ficheiro:Alfredoferreiralage.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ferreira_Lage#/media/Ficheiro:Alfredoferreiralage.jpg
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de remo, como no caso do Jardinense, se encontrava num terreno da 

Fábrica Corcovado, na Rua Jardim Botânico, n. 433. 

 

 

 

 

 

 

 

Era funcionário dessa empresa o primeiro presidente do Lage, o 

contramestre Manuel Garcia do Amaral, um cargo importante, o res-

ponsável por dirigir os operários de um determinado setor. Era uma li-

derança entre seus pares, tendo sido secretário da Sociedade Bene-

ficente da Fábrica. Entre os remadores, havia outros trabalhadores fa-

bris. Raymundo Francisco Garcia, por exemplo, era também diretor da 

Sociedade Recreativa do Pessoal da Fábrica Corcovado e de uma agre-

miação musical do Jardim Botânico, a Estudantina Guarany. 

Vista da Lagoa Rodrigo de Freitas, com a Fábrica Corcovado ao 

fundo, Marc Ferrez, 1895. 

Acervo Instituto Moreira Salles. 

Domínio público.  

Disponível em: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_da_Lagoa_Rodrigo_d

e_Freitas,_com_a_Companhia_de_Fia%C3%A7%C3%A3o_e_Tecelag

em_Corcovado_ao_fundo_-_2.jpg 

Antes dos aterros, a Fábrica se localizava à beira da Lagoa (não 

havia ainda a Borges de Medeiros e a Epitácio Pessoa). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_com_a_Companhia_de_Fia%C3%A7%C3%A3o_e_Tecelagem_Corcovado_ao_fundo_-_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_com_a_Companhia_de_Fia%C3%A7%C3%A3o_e_Tecelagem_Corcovado_ao_fundo_-_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_da_Lagoa_Rodrigo_de_Freitas,_com_a_Companhia_de_Fia%C3%A7%C3%A3o_e_Tecelagem_Corcovado_ao_fundo_-_2.jpg
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É clara a relação da Fábrica Corcovado com as iniciativas náuti-

cas. Um dos maiores empreendimentos fabris do Distrito da Gávea35, 

foi uma empresa marcada pela 

busca constante da inovação tec-

nológica e por manter com seus 

operários uma relação assisten-

cialista, oferecendo escola, creche, 

armazém, farmácia, moradias e 

estímulo a atividades recreativas, 

entre as quais à criação de agre-

miações (FREITAS FILHO; MAR-

TINS, 1999; COSTA, 2014; PI-

RES, 2018).  

Na segunda metade dos 

anos 1900, a Corcovado já possuía 

1200 operários. Vale ter em conta o que sugere Rodrigues (2012, p. 

345) para pensarmos o apoio dado às sociedades esportivas, entre as 

quais as náuticas: 

 

O lazer da região também ganha força, mais uma vez em função 

da política de modernização das fábricas. Os proprietários dos em-

preendimentos fabris preocupados com o avanço do movimento 

anarquista e com as dificuldades de obtenção de mão-de-obra qua-

lificada criaram em torno das fábricas elementos de atração da po-

pulação operária, financiando muitas vezes a construção de esco-

las, mas principalmente de clubes que pudessem dar vazão aos de-

sejos dos operários e os concentrassem na região da fábrica. Com 

isso, achavam que poderia haver menor contato com ideias de 

emancipação e greves. As fábricas adquiriam uma configuração de 

instituições totais, capazes de atender às necessidades dos ope-

                                                           
35 Os outros eram a Carioca e a São Félix, os três de caráter têxtil, Na Gávea, des-

tacava-se ainda a Chapéus Braga Costa, o Laboratório Park-Davis, o Laboratório 

Moura Brasil e a Indústria Química Merrel, “último estabelecimento industrial a 

fechar suas portas no bairro” (FRAIHA; LOBO, 2000). 

Pic-nic na Fábrica Corcovado. 

Fon Fon, 29 abr. 1911, p. 22. 
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rários sem que eles tivessem que se ausentar dos locais de mora-

dia. Isso produzia um sentimento coletivo de amor à fábrica que, 

além de incentivar o trabalho e a produção, ainda limitava a pre-

sença de ideias que contaminassem a mente dos trabalhadores. 

 

Como vimos no caso do Jardinense, isso não significou que rema-

dores, dirigentes e associados dos clubes náuticos fossem alheios às 

questões políticas. Veremos mais à frente que entre eles vários estive-

ram engajados em reivindicações diversas, com perfis distintos. Por 

vezes, as agremiações oficialmente tomaram parte em iniciativas des-

sa natureza. 

Nos anos finais da década de 

1900, na Lagoa, havia, portanto, 

uma agremiação que 

contava com gente de 

outros bairros, outra 

de moradores do Dis-

trito não ligados às 

fábricas e duas dirigi-

das por habitantes lo-

cais que eram funcio-

nários dessas em-

presas, contando com o apoio da Fábrica Corcovado. Foi mesmo, em 

pouco tempo, um rápido crescimento do número de sociedades náu-

ticas que passaram a promover frequentes regatas, ocasiões que usual-

mente atraíam bom público, bem como importantes personagens dos 

arredores, inclusive lideranças operárias36. Se comparados aos outros 

clubes de remo da cidade, eram mesmo peculiares, pelo menos a prin-

cípio, aqueles que se instalaram na Gávea. 

                                                           
36 Ver, por exemplo: CLUB de Regatas Piraquê. O Malho, 24 out. 1908, p. 36. 

Fábrica Carioca. 

Disponível em: 

http://cidadedorio.com/fabrica-

de-tecidos-carioca-uma-parte-

da-historia-do-rio-de-janeiro/ 
 

http://cidadedorio.com/fabrica-de-tecidos-carioca-uma-parte-da-historia-do-rio-de-janeiro/
http://cidadedorio.com/fabrica-de-tecidos-carioca-uma-parte-da-historia-do-rio-de-janeiro/
http://cidadedorio.com/fabrica-de-tecidos-carioca-uma-parte-da-historia-do-rio-de-janeiro/
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Vale destacar que durante um tempo houve notável trânsito de 

associados entre as agremiações. Lembremos que era um número res-

trito de remadores/dirigentes que viviam próximos e possuíam muitos 

elos, de bairro ou de profissão, por vezes de ambos. Talvez isso ajude a 

explicar o alto grau de organização das regatas, equiparadas por al-

guns cronistas com as promovidas pela já poderosa Federação Bra-

sileira das Sociedades 

de Remo, que reunia os 

clubes mais renomados 

do esporte náutico do 

Rio de Janeiro37. 

 

Não chega a ser surpreendente, portanto, que, em 1909, depois 

de alguns meses de debates38, tenha sido criada, por três das agre-

miações locais, a União das Sociedades do Remo da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, Vale destacar que o pioneiro Lagoense, que participara da pri-

meira regata promovida em conjunto com o Jardinense e o Piraquê, 

não tomou parte dessa iniciativa, dando mesmo a impressão que se ex-

tinguira.  

Na verdade, havia ao menos alguma intenção de mantê-lo ativo 

ou recuperar seu funcionamento, como podemos perceber numa convo-

catória para uma assembleia que elegeria nova diretoria, veiculada em 

                                                           
37 Para mais informações sobre a Federação Brasileira, ver Melo (2001) e Santana 

(2021). 
38 A ideia surgira, de fato, no ano anterior (A Imprensa, 1 out. 1908, p. 4). 

Campeonato promovido 

pela Federação Brasileira 

das Sociedades de Remo. 

Revista da Semana, 5 set. 

1909, p. 15. 
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191039. Assinou a nota, como secretário, Pedro Estupinhan, morador 

do Jardim Botânico. Efetivamente, no Almanak Laemmert de 1911, 

ainda seguia divulgado o clube e seu endereço (Praia do Pinto, n. 42). 

 Não se aplica, portanto, a versão que 

circulou em alguns jornais de que o Lage foi 

uma continuidade do Lagoense. Talvez essa 

impressão tenha se dado por alguma coinci-

dência de remadores. De toda forma, não ve-

mos participação da pioneira agremiação nas 

regatas promovidas pela União e clubes as-

sociados.  

O primeiro presidente da União foi Al-

berto Paula Costa. Integravam a diretoria Manoel Carneiro Junior, 

Herbert Taylor, Júlio Pereira Franco e José Vieira da Motta40. A sede 

foi instalada na Rua Jardim Botânico, n. 448, num terreno da Fábrica 

Corcovado. 

Alberto Paula Costa foi um dos fun-

dadores, atletas e dirigentes do Clube de 

Regatas Boqueirão do Passeio e do Iate 

Clube Brasileiro. Era um sportman que go-

zava de grande reconhecimento na cidade. 

Já Herbert Taylor era funcionário e lide-

rança na Fábrica Corcovado. Esteve também 

envolvido com as atividades dramatúrgicas e 

outras iniciativas agremiativas assistenciais 

e recreativas da empresa. Aparentemente, a 

                                                           
39 CLUB de Regatas Lagoense. Jornal do Brasil, 26 mar. 1910, p. 8. 
40 UNIÃO das Sociedades do Remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Rio Sportivo, 17 

abr. 1909, p. 3. 

Convocatória do 

Lagoense. 

Jornal do Brasil, 26 

mar. 1910, p. 8. 

Escudo da União das 

Sociedades do Remo da 

Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

O Imparcial, 27 jun. 

1921, p. 10. 
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princípio, a composição da diretoria da União integrou esses dois per-

fis, sempre mantendo espaço para os trabalhadores fabris. 

Os eventos da União contavam usualmente com a presença de 

representantes das fábricas da Lagoa, notadamente da Corcovado e da 

Carioca. Esse foi o caso de sua primeira re-

gata, que parece ter sido um sucesso, elo-

giada enfaticamente em alguns jornais: “A 

animação que se notou demonstra o 

grau de aceitação que teve a útil ini-

ciativa de fundação dos centros de ca-

noagem naquela localidade”41. Entre os 

presentes se encontrava Francisco Sá, 

Ministro da Indústria, um sinal de que 

havia ao menos simpatia dos poderes 

governamentais com a iniciativa. 

Para outro cronista, enquanto 

nas águas da Lagoa destacava-se o pú-

blico que assistia às provas das muitas 

embarcações das agremiações, “em terra, imensa multidão de espec-

tadores estendia-se ao cais, e, assim, as arquibancadas e varandim ofi-

cial, repletos de gentis moças, davam o encanto ao recanto da nossa ci-

dade, transformando em flores a bela reunião do bairro do Jardim Bo-

tânico”42. O pavilhão de convidados foi montado nas redondezas da Fá-

brica Corcovado. A animação foi garantida pela Sociedade Recreativa 

Musical da Companhia Carioca. 

 

                                                           
41 AS REGATAS de hontem. Correio da Manhã, 30 ago. 1909, p. 3. 
42 ROWING. A Imprensa, 30 ago. 1909, p. 3. 

Anúncio da primeira regata 

da União. 

Correio da Manhã, 29 ago. 

1909, p. 6. 
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Perceba-se a imagem forjada. O Dis-

trito da Gávea, ainda mais conhecido por 

ser localidade afastada, marcada pelo caráter fabril, começava a se in-

tegrar à dinâmica citadina, a fazer parte do que havia de mais fa-

shionable, do qual as regatas eram um indício, um indicador de adesão 

a ideais de civilização e progresso. A presença de mulheres, as mais co-

nhecidas nominadas nas matérias, foi considerado um sinal alvis-

sareiro de que a Lagoa começava a adotar um novo perfil. A União e os 

clubes foram constantemente elogiados pelo “ar elegante” que assumia 

a região nos dias de eventos náuticos43. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
43 Ver, por exemplo: ROWING. Jornal do Brasil, 31 ago. 1909, p. 12. 

Fábrica de Tecidos Carioca. 

Revista da Semana, 10 mar. 

1901, p. 1. 
 

Público em regata promovida na Lagoa. 

Careta, 28 dez. 1912, p. 20. 
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Essa nova dinâmica da Lagoa, ocasionada não somente pelos 

clubes náuticos, como também pelas atividades de agremiações 

diversas, teve algum grau de relação com o aumento do número de mo-

radores da região, bem como com a estruturação de novos grupos de 

poder na cidade. Os Distritos da Gávea e Copacabana passaram a ser 

mais habitados por gente de diferentes perfis socioeconômicos. 

 

 

Nesse sentido, va-

le prospectar a natureza 

da relação da União 

com a Federação Brasi-

leira. A criação da enti-

dade da Lagoa, para um 

cronista, se deu por os 

clubes locais não cum-

prirem as exigências do 

Código de Regatas da 

mais antiga liga44. De 

toda forma, não se tratou de uma dissidência. A novel iniciativa 

manteve contatos amistosos e adotou moldes semelhantes de atuação. 

Note-se que a regata inaugural da União contou com a presença 

de representantes de diversas sociedades náuticas fluminenses (Na-

tação e Regatas, Gragoatá, Boqueirão do Passeio, entre outras), mais 

                                                           
44 ROWING. Jornal do Brasil, 2 out. 1910, p. 13. 

Regata promovida 

pelo Jardinense. 

Revista da Semana, 

9 jan. 1910, p. 16. 
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um sinal de que se alinhou à Federação Brasileira e às representações 

mais correntes na cidade acerca do esporte náutico, algo que vinha se 

consolidando há mais de 50 anos, tendo a Enseada de Botafogo como 

sítio principal (MELO, 2021a).  

 

Vejamos um indício interessan-

te, a logomarca do Rio Sportivo, um 

periódico dedicado exclusivamente ao esporte. Perceba-se no canto in-

ferior direito um remador enquadrado pelo Pão de Açúcar. Essa era a 

imagem mais comum do remo no Rio de Janeiro. A partir de então, 

surgia um novo espaço para a modalidade: a Lagoa45.  

Os eventos promovidos pelos clubes da União se tornaram pro-

gressivamente reconhecidos na cidade, inclusive em função da divul-

gação e elogios constantes nos periódicos. Ao dinamizarem o meio so-

cial do Distrito, atraíram incentivos das mais diversas ordens. Perce-

ba-se as empresas apoiadoras que nominaram páreos na regata anual 

                                                           
45 Futuramente, cada qual com sua peculiaridade, Ramos e Sepetiba também aco-

lheriam competições náuticas (MELO, 2020a; MELO, 2020b; MELO, 2021d). 

Logomarca de Rio Sportivo. 

Rio Sportivo, 12 abr. 1909, p. 1. 
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de 1910: Corcovado, Carioca, São Félix, Comércio da Gávea, Com-

panhia Jardim Botânico46.  

 

 

 
 

 

 

 

Para além da 

promoção constante de 

regatas, os clubes náu-

ticos da Gávea pas-

saram a participar das 

mais diversas ativida-

des citadinas a fim de 

se tornarem conhecidas e ajudarem a consolidar a União. Por exem-

plo, se fizeram representar em eventos festivos e celebrativos, como 

nas homenagens dedicadas a Júlio Furtado, que se tornara um dos 

mais reconhecidos homens públicos a incentivar os esportes, espe-

cialmente o remo47. A diretoria da entidade da Lagoa decidiu, inclu-

                                                           
46 GAZETA dos sports. Gazeta de Notícia, 6 out. 1910, p. 7. 
47 O médico Júlio Furtado foi Inspetor de Matas, Jardins, Arborização e Caça de 

1895 a 1931, tendo sido um dos mais ativos partícipes das reformas urbanas lide-

radas por Pereira Passos. Vale citar que presidiu o Clube de Regatas do Flamengo, 

em 1899. Para mais informações, ver Dicionário de Verbetes AGCRJ, disponível em 

http://expagcrj.rio.rj.gov.br/furtado-julio-goncalves/.  

 

Regata promovida 

pelo Jardinense. 

Revista da 

Semana, 9 jan. 

1910, p. 16. 

 

http://expagcrj.rio.rj.gov.br/furtado-julio-goncalves/
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sive, a exemplo do que antes fizera a Federação Brasileira, conceder-

lhe o título de Presidente Honorário48.  

 Deve-se registrar que, em 1912, por algum problema interno, 

houve um breve tempo de inatividade da União. Talvez tenha se tra-

tado de um desdobramento de uma discordância relativa ao resultado 

de um páreo realiza-

do na regata anual 

de 1911, um conflito 

que se desencadeou 

entre o Piraquê e o 

Jardinense, uma po-

lêmica que se prolon-

gou por meses49 e a-

tingiu diretamente o antigo celebrado 

presidente, Alberto de Paula Costa50.  

Em 1913, uma nova diretoria foi 

eleita, retomando a União o protagonis-

mo anterior51. Assumiu a presidência o 

já citado Aníbal Tonini, na ocasião sócio e remador do Lage, antigo 

vice de Alberto de Paula Costa52. Uma liderança operária da Fábrica 

Corcovado tornou-se dirigente máximo do esporte náutico da Lagoa. 

                                                           
48 UNIÃO das Sociedades do Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Gazeta de Notí-

cias, 4 jun. 1911, p. 7. 
49 Ver, por exemplo: ROWING. O Paiz, 28 ago. 1911, p. 7; ROWING. Gazeta de No-

tícias, 30 jul. 1912, p. 5; SPORTS. Correio da Manhã, 7 ago. 1912, p. 5. Curio-

samente, os dois posicionamentos tratam a União como uma entidade extinta. 
50 ROWING. Correio da Manhã, 5 ago. 1912, p. 5. 
51 UNIÃO das Sociedades do Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. O Imparcial, 10 

fev. 1913, p. 6. 
52 Vale citar que Tonini tinha intenso envolvimento com as atividades 

dramatúrgicas, apresentando-se constantemente nos eventos promovidos pelo Grê-

mio Dramático José Cruz. 

Diretorias do Jardinense e do 

Lage por ocasião de regata. 

Revista da Semana, 28 dez. 

1912, p. 18. 
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A peculiaridade dos clubes náuticos da Lagoa era mesmo sua 

formação societária, sua ligação com o ambiente fabril. No olhar de um 

cronista,  

 

Para o crescido número de operários 

que residem por aquelas bandas, tor-

na-se um acontecimento notável, aten-

dendo-se que fazem parte da plêiade 

de rowers que procuram a Lagoa Ro-

drigo de Freitas para campo de seus 

prélios, muitos rapazes operários das 

Fábricas ali situadas53. 

 

 Não surpreende, por tal perfil, como já 

citamos, que algumas agremiações tenham 

tomado parte em atividades políticas, es-

pecialmente aquelas ligadas aos movi-

mentos dos operários, como o primeiro ani-

versário da Confederação Brasileira do 

Trabalho. Nessa ocasião, o Lage foi agra-

                                                           
53 ROWING. A Imprensa, 1 out. 1913, p. 1. 

Nessa imagem de uma 

comissão de operários 

ligados a reivindicações 

para melhorias da 

alimentação, vemos dois 

líderes que foram 

dirigentes do remo: Aníbal 

Tonini (de pé, ao centro) e 

Honório Figueiredo (de pé, 

a direita). 

O Malho, 9 ago. 1913, p. 45. 

Regata na Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

O Juquinha, 1 jan. 1913, p. 8. 
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ciado, por suas contribuições às causas dos trabalhadores, com o 

bronze “Le Travail”, oferecido por Paulo de Frontin54. 

 A Confederação Brasileira do Trabalho surgiu como desdo-

bramento do Quarto Congresso Operário Brasileiro com o intuito de 

articular as reivindicações da categoria. Era, contudo, uma iniciativa 

de caráter assistencialista e reformista, apoiada por Hermes da Fon-

seca e pelo deputado federal Mário Hermes (OLIVEIRA, 2021). 

Um indício relevante da vinculação com tal grupo pode ser 

identificado em 1911. Num 

préstito organizado para ho-

menagear o aniversário do 

presidente da República, to-

maram parte quase 40 asso-

ciações operárias. Do evento, 

participaram a União e os clu-

bes náuticos da Lagoa55.  

 

 
 

 

Vale citar outra ocor-

rência ligada aos projetos da 

presidência da República. 

Na inauguração da Vila Or-

sina da Fonseca, um conjun-

to habitacional para operá-

                                                           
54 CONFEDERAÇÃO Brasileira do Trabalho. Correio da Noite, 1 dez. 1913, p. 1. 
55 A Notícia, 12/13 mai. 1911, p. 2. 

Embarcação Moema do 

Piraquê, uma das mais 

vitoriosas das regatas 

promovidas na Lagoa. 

Fon Fon, 11 out. 1913, p. 47. 
 

Vila Orsina da Fonseca. 

A Noite, 15 nov. 1913, p. 1. 
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rios que atuavam nas fábricas situadas no Jardim Botânico, foi promo-

vida uma festa veneziana na qual tomaram parte o Piraquê, o Lage e o 

Jardinense, bem como uma nova agremiação de curta duração que 

surgiu na região, o Block Sportivo Ipanema56. 

Outros temas políticos cercaram as iniciativas dos clubes locais. 

Um exemplo interessante é a vinculação do Piraquê com alguns fatos 

de Portugal, provavelmente em função de sua formação societária. Em 

1913, vários membros da colônia portuguesa no Rio de Janeiro esta-

belecidos, ligados à causa da república naquele país (proclamada em 

1910), homenagearam a agremiação 

com um estandarte pela iniciativa de 

inclusão de um páreo denominado Ber-

nardino Machado57. 

Ao mesmo tempo em que se forta-

leceram as relações dos clubes náuticos 

locais com as causas e fatos do Distrito 

da Gávea, tornaram-

se mais intensos seus 

contatos com outras 

regiões, especialmen-

te com Ipanema. Não 

só os novos morado-

res desse bairro pas-

saram a tomar parte 

                                                           
56 VILLA Orsina da Fonseca. O Imparcial, 14 nov. 1913, p. 3. O Block Sportivo foi 

um dos primeiros clubes de Ipanema. Multiesportivo, liderado pelo Coronel Joa-

quim Gerarque Murta, propunha-se também a organizar regatas na Lagoa Rodrigo 

de Freitas (O Imparcial, 4 ago. 1913, p. 9), algo que não parece ter ocorrido. 
57 ROWING. O Paiz, 7 out. 1913, p. 9. Nascido no Rio de Janeiro, Bernardino foi 

uma importante liderança republicana portuguesa, tendo chegado à presidência 

entre 1915 e 1917. Em 1912 e 1913, atuou como embaixador de Portugal no Brasil. 

Avenida Vieira 

Souto/Ipanema. Ao fundo, à 

direita, a Lagoa. 1911. 

Augusto Malta. 

Acervo da Biblioteca 

Nacional. 

Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigit

al2/acervo_digital/div_iconogr

afia/icon1355823/icon1355823

.jpg. 
 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355823/icon1355823.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355823/icon1355823.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355823/icon1355823.jpg
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1355823/icon1355823.jpg
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nas regatas da Lagoa, como se começou a promover encontros e fes-

tividades em conjunto com as agremiações por lá estabelecidas58. 

 Deve-se ter em conta que o bairro surgira há pouco tempo. Em 

1894, iniciou-se a construção da Vila Ipanema, capitaneado por José 

Antonio Moreira Filho, o Barão de Ipanema. Lugar ainda de difícil al-

cance, o número de moradores começou a crescer nos anos iniciais do 

século XX com a chegada da luz elétrica e a instalação da primeira 

linha de bonde para a região (DEODATO, 2017; QUEIROZ, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A estruturação de um sistema de 

transporte público foi também funda-

mental para o desenvolvimento da Gá-

vea, inclusive para o sucesso das inicia-

tivas esportivas, entre as quais as rega-

tas. Foi um elemento-chave para que 

mais gente de outros bairros pudesse comparecer aos eventos.  

Nesse Distrito, em 1868, foi inaugurado o primeiro trecho de 

bonde da Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico (à época ainda 

denominada Botanical Garden), percurso que foi se ampliando e diver-

                                                           
58 Ver, por exemplo: NOTAS Sociaes. O Imparcial, 11 dez. 1913, p. 7. 

Projeto da Companhia 

Construtora de Ipanema, 

contendo também o Leblon, 

Copacabana e a Lagoa. 

Disponível em: 

https://bafafa.com.br/turismo/

historias-do-rio/antigo-areal-

ipanema-foi-vendida-por-

lotes-em-42-quarteiroes 

https://bafafa.com.br/turismo/historias-do-rio/antigo-areal-ipanema-foi-vendida-por-lotes-em-42-quarteiroes
https://bafafa.com.br/turismo/historias-do-rio/antigo-areal-ipanema-foi-vendida-por-lotes-em-42-quarteiroes
https://bafafa.com.br/turismo/historias-do-rio/antigo-areal-ipanema-foi-vendida-por-lotes-em-42-quarteiroes
https://bafafa.com.br/turismo/historias-do-rio/antigo-areal-ipanema-foi-vendida-por-lotes-em-42-quarteiroes
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sificando no decorrer dos anos59. Santos (2012, p. 72), todavia, lembra 

que, na segunda década do século XX, ainda persistiam limitações que 

levavam os clubes a buscar soluções criativas para que o público che-

gasse a seus eventos, como fazia o Carioca ao fretar um ônibus que 

ligava “o campo ao ponto 

mais próximo dos bondes 

do bairro, já com o ingres-

so de arquibancada incluí-

do”. 

 

Como ocorreu no Distrito da Gávea, algumas décadas mais seri-

am necessárias para que Ipanema abandonasse o ar de cidade do inte-

rior e adquirisse o caráter metropolitano que nos dias de hoje a marca. 

De toda forma, no decorrer da primeira metade do século XX, o bairro 

foi assumindo um perfil societário de estratos médio-alto e alto. Se-

gundo Márcia Pimentel (2013, s.p.):  

 

alguns nomes ilustres passaram a morar em Ipanema, entre eles o 

senador João Leopoldo de Modesto Leal, um dos homens mais ri-

cos da República, dono de grandes áreas de terra na cidade do Rio 

de Janeiro e acionista de algumas empresas de bonde, entre elas a 

Companhia de Carris Jardim Botânico. Outros moradores pio-

neiros foram o médico José Cardoso de Moura Brasil, o banqueiro 

                                                           
59 Uma excelente descrição da evolução dessa linha pode ser encontrada no sitio 

“Transporte Público: Carril Carioca”, disponível em 

http://memoria711.blogspot.com/2018/04/jardim-botanico.html.  

Projeto da estação de Olaria 

(Gávea)/Companhia Jardim 

Botânico. 

Disponível em: 

http://memoria711.blogspot.co

m/2018/04/jardim-

botanico.html 
 

http://memoria711.blogspot.com/2018/04/jardim-botanico.html
http://memoria711.blogspot.com/2018/04/jardim-botanico.html
http://memoria711.blogspot.com/2018/04/jardim-botanico.html
http://memoria711.blogspot.com/2018/04/jardim-botanico.html
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José de Chaves Faria e o senador Antônio Ferreira Viana, esses 

dois últimos também acionista e advogado da empresa de bonde.  

 

Para Andrea Queiroz (2020, p. 622), “havia uma condição am-

bígua nessa representação sobre Ipanema, porque se atribuíram, ao 

mesmo tempo, elementos tipicamente associados às cidades pequenas 

(...) com aspectos van-

guardistas das cida-

des cosmopolitas”. Algo 

semelhante iria ocor-

rer na Lagoa, com o di-

ferencial de que por lá 

havia as fábricas.  

 

Sugerimos que, em 1913, pode-se 

perceber que lograram sucesso os primei-

ros passos da estruturação da prática do remo na Lagoa Rodrigo de 

Freitas. Já tinha as regatas como opção o Distrito que crescia com 

uma formação socioeconômica heterogênea – operários, gente de estra-

to médio que chegava e antigas elites que seguiam habitando algumas 

chácaras que futuramente dariam espaço para edificações. Os eventos 

náuticos, na visão de um cronista, se estabeleceram como “um encanto 

para todos aqueles que moram para os lados do Jardim Botânico, Gá-

vea e mesmo Botafogo”60.  

 

                                                           
60 ROWING. A Imprensa, 1 out. 1913, p. 1. 

Praias de Ipanema e 

Copacabana com Lagoa do 

lado esquerdo. Ao fundo o Pão 

de Açúcar. 

Instituto de Expansão 

Comercial, 193? 

Acervo BNDigital do Brasil. 
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Já tendo dado os primeiros passos, a prática do remo no Distrito 

da Gávea estava a caminho da consolidação, um processo que também 

seria marcado pela mudança de perfil das agremiações e do espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquibancadas de regata 

promovida em 1913. 

Fon Fon, 11 out. 1913, p. 47. 
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Consolidando o remo na Lagoa:  

extrapolando o Distrito 

  

Em 1913, um cronista celebrou que, “depois de um interregno de 

vida difícil”61, retomava com determinação seu funcionamento a União 

das Sociedades do Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tal retorno foi 

marcado por uma articulação ainda maior com as ações da Federação 

Brasileira de Socieda-

des de Remo.  

Sem deixar de 

manter sua autonomia, 

inclusive no que tange 

à organização de seus 

eventos, os clubes da 

Lagoa começaram a tomar parte nas 

regatas promovidas pela Federação 

Brasileira na Enseada de Botafogo, 

em páreos exclusivos a eles dedicados. 

Em 1914, isso ocorreu pela primeira vez, contando com a participação 

do Jardinense e do Piraquê. 

  Essa presença nas regatas da mais antiga e prestigiosa entidade 

de remo é um dos sinais da maior integração dos clubes náuticos da 

Lagoa com as iniciativas esportivas da cidade. A União passou a ser 
                                                           
61 ROWING. Jornal do Brasil, 5 out. 1913, p. 16. 

Pavilhão de Regatas (Enseada de 

Botafogo) por ocasião da 

primeira regata da Federação 

Brasileira na qual tomaram 

parte clubes da Lagoa. 

O Malho, 15 ago. 1914, p. 21. 
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reconhecida como legítima representante do Distrito da Gávea, convi-

dada inclusive para participar de ações mais ambiciosas, como a fun-

dação do Comitê Olímpico Brasileiro e da Federação Brasileira de Es-

portes, iniciativas da renomada Liga Metropolitana de Esportes Atlé-

ticos62. De fato, suas atividades passaram a ser mais noticiadas. Por 

exemplo, as cerimônias de batismo de embarcações, ocasiões sempre 

festivas para as agremiações, receberam maior destaque por parte da 

imprensa. 

 

 Os clubes náu-

ticos da Lagoa pas-

saram a ser reconhe-

cidos como partícipes 

de um movimento nacional de regeneração da juventude por meio do 

esporte. De sua parte, as agremiações explicitaram essa adesão, ado-

tando novos discursos e fazendo questão de se fazer presente não so-

mente mais em eventos esportivos do bairro ou ligados aos traba-

lhadores das fábricas, ainda que não abandonassem essa vinculação.  

Nos periódicos, reconhecia-se que uma de suas notáveis con-

tribuições era exatamente se engajar na educação dos “humildes ope-

rários”63 do Distrito da Gávea. Não surpreende que a União, a exemplo 

do que ocorria com a Federação Brasileira, tenha recebido subsídios 

governamentais a fim de incentivar seu bom funcionamento. Em 1916, 

                                                           
62 O COMITÉ Olympico Internacional. Gazeta de Notícias, 3 jun. 1014. 
63 CLUB de Regatas Jardinense. Jornal do Brasil, 22 jan. 1914, p. 11. 

Cerimônia de batismo 

no Jardinense. 

Careta, 24 jan.  

1914, p. 35. 
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enquanto a mais antiga entidade recebeu 12 contos de réis, a repre-

sentante da Lagoa foi agraciada com 2 contos64. Bem menos, é ver-

dade, até porque aglutinava menor número de clubes. De toda forma, 

tratou-se de um importante 

reconhecimento de sua atua-

ção. 

 Além disso, as regatas 

do Jardinense, Piraquê e 

Lage tornaram-se reconheci-

das como mais uma das ati-

vidades que contribuíam 

com o frenesi urbano que ca-

da vez mais marcava o cenário citadi-

no carioca. O nome do Lagoense não 

aparece em nenhum momento. Nos periódicos, nada vemos de sua mo-

vimentação. Estava mesmo extinto. 

 

 

 

                                                           
64 COLECÇÃO de leis municipais e vetos, 1916, p. 118. 

Reunião realizada no 

Jardinense. 

O Malho, 31 jan. 1914, p. 21. 
 

Cenas de regata na Lagoa na qual tomaram parte 

o Jardinense, o Piraquê e o Lage. 

Fon Fon, 27 jun. 1914, p. 47. 
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A crer no relato dos cronistas, na segunda metade dos anos 

1910, uma novidade perceptível nas regatas do Distrito da Gávea foi o 

maior afluxo de moradores de outras regiões para “apreciar as belas 

provas náuticas da rapaziada residente naquele populoso bairro quase 

todo constituído de laboriosos operários das grandes fábricas ali exis-

tentes”65. Chamou a atenção dos periodistas o crescimento do público 

que acompanhava os páreos tanto das mar-

gens da Lagoa quanto de pavilhões mon-

tados para receber associados e persona-

lidades mais impor-

tantes66. Não poucas 

vezes se observou que 

os arredores não con-

seguiam dar conta de 

tamanho número de 

interessados. 

 

 

                                                           
65 ROWING. A Imprensa, 22 jun. 1914, p. 3. 
66 A montagem dos pavilhões era uma despesa significativa na organização das re-

gatas. Em geral, temos poucos dados sobre tais custos. Conseguimos uma infor-

mação referente a 1920, quando a União contratou Manoel Fonseca da Silva para a 

tarefa por 150$000 (O Paiz, 21 mai. 1920, p. 6). Esse era o gasto médio mensal com 

alimentação de uma família de três pessoas (Tabela com valores de 1915 a 1935 

publicada no Jornal do Comércio, 2 jan. 1936, p. 5). 

Pavilhão montado para 

regata na Lagoa. 

Careta, 15 out. 1910,  

p. 21. 
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Há muitas imagens do público aglomerado para assistir aos pá-

reos. As regatas ocorriam entre a Praia do Pinto e as redondezas da 

Fábrica Corcovado. Nos dias de hoje – lembremos que na época não 

havia o aterro onde se encontra o Jockey Club –, seria aproxima-

damente uma região que vai do Clube Naval até o Clube dos Caiçaras. 

Deve-se considerar que as margens eram menores do que as atuais. 

  

Outras novidades marcaram essas regatas da 

segunda fase de existência da União. Uma delas, já observável nos e-

ventos da Baía de Guanabara desde o século XIX (MELO, 2021a), foi a 

promoção de provas femininas. Em 1916, numa competição organizada 

pelo Lage, guarnições do Piraquê e do Jardinense disputaram um pá-

reo de 500 metros para yoles a 4 remos, denominado Madame Leite 

Imagens de 

regata 

promovida na 

Lagoa. 

Destaque para o 

grande público 

que assistiu ao 

evento. 

O Malho, 27 

jun. 1914, p. 22. 
 

Regata na Lagoa. 

Revista da Semana, 

27 jun. 1914, p. 34. 
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Ribeiro, uma homenagem à mulher de Carlos Leite Ribeiro (político de 

renome), personagem conhecida das altas rodas sociais do Rio de Ja-

neiro.  

 Ainda tendo homens como patrões, pro-

vavelmente em função de preocupações com a 

segurança, deve-se destacar os nomes dessas 

pioneiras: Laura Rosa, Maria Martins, Felícia 

Nolasco, Albertina Garcia, Joanna Luna, Elisa 

de Menezes, Hermínia da Silva, Hercília Fer-

reira67. Quem eram essas mulheres? 

Sobre algumas conseguimos evidências. 

Laura Rosa era conhecida dos círculos sociais, 

demonstrando pendores literários68. Numa crô-

nica em que se citou as mulheres de destaque na 

cidade, foi apresentada como “a mais apaixonada”69. Felícia Nolasco 

era atriz amadora e sócia do Grêmio 

Dramático José da Cruz. Era antiga há-

bituée das atividades do Jardinense, o 

mesmo que ocorria com Albertina Garcia 

que, pelo que foi possível 

perceber, morava numa 

casa pertencente à Fábri-

ca Corcovado. Hermínia 

da Silva e Hercília Ferre-

ira aparentemente man-

tinham alguma relação 

                                                           
67 AS REGATAS na Lagoa Rodrigo de Freitas. Jornal do Brasil, 24 out. 1916, p. 10. 
68 Jornal das Moças, ano III, n. 79, p. 13. 
69 Futuro das Moças, 30 jan. 1918, p. 29. 

Madame Leite 

Ribeiro. 

Jornal Illustrado, 

jun. 1912, p. 20. 
 

Vencedores de páreo 

disputado na mesma regata 

na qual houve a primeira 

prova feminina da Lagoa. 

A Noite, 22 out. 1916, p. 3. 
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com o teatro (não conseguimos confirmar dado o grande número de ho-

mônimas). Todas eram, portanto, jovens que já possuíam uma vida pú-

blica mais ativa. 

Os eventos da Lagoa cada vez 

mais se assemelhavam e eram com-

parados aos promovidos na Enseada 

de Botafogo pela Federa-

ção Brasileira. Ao mesmo 

tempo em que se integra-

vam mais à cidade, as so-

ciedades náuticas da Gávea não dei-

xaram de amiúde se articular com 

as iniciativas locais, com destaque, 

no âmbito esportivo, para as rela-

ções estabelecidas com o principal clube da região: o Carioca. Nos seus 

festivais esportivos, participavam até mesmo das provas de outros es-

portes, como das corridas a pé que usualmente integravam a progra-

mação70.  

Um cronista bem percebeu a posição ambígua das agremiações 

da Lagoa – mais integradas, todavia ainda distantes, quase uma me-

táfora do próprio bairro que crescia, passava por mudanças, mas ainda 

era considerado longínquo. Ao comentar as regatas de 1919, esse pe-

riodista observou: 

 

Será, pois, mais uma homenagem que prestarão nosso rowers, 

afastados, por circunstâncias várias, do convívio dos grandes clu-

bes de regatas que forma a Federação de Remo. É a homenagem 

                                                           
70 Ver, por exemplo: O CARIOCA Football Club vai realizar uma grande festa es-

portiva. Correio da Manhã, 25 out. 1914, p. 3. 

Anúncio de festival esportivo 

do Carioca. 

Correio da Manhã, 25 out. 

1914, p. 3. 
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dos nossos operários à grande causa que abraçamos – o desen-

volvimento dos esportes náuticos sem distinção de classe71. 

 

De fato, em muitas ocasiões, as iniciativas do remo na Lagoa 

promovidas foram elogiadas por serem marcadas pela “não distinção 

de classe”. Contudo, em maior ou menor grau, de forma ora mais ora 

menos velada, isso tam-

bém era motivo de res-

trição ao seu envolvi-

mento nas iniciativas 

mais reconhecidas do 

esporte náutico na cida-

de. Não surpreende, as-

sim, a articulação com 

as realizações do bairro, 

uma estratégia de auto-

valorização e fortaleci-

mento local. 

Há que se ter em conta que as atividades das agremiações náu-

ticas não se restringiam às provas esportivas. Bailes e eventos sociais 

diversos faziam parte de sua programação, ocasiões em que compare-

ciam e se confraternizavam associados de diversas sociedades recreati-

vas da Gávea.  

Na mesma medida, associados das agremiações náuticas eram 

presença constante nas iniciativas dessas sociedades. Havia, portanto, 

um quadro de articulação local marcado não poucas vezes pelo cruza-

mento com as reivindicações e questões que interessavam aos operá-

rios, ainda que não se deva desconsiderar a já citada tentativa de con-

                                                           
71 ROWING. O Paiz, 9 nov. 1919, p. 12. 

Pavilhão em regata 

promovida na Lagoa. 

Careta, 15 out. 1910, p. 21. 
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trole e cooptação entabulada por parte dos dirigentes das fábricas, 

sempre a apoiar, participar e vigiar as atividades dos clubes.  

Ainda assim, como antes, as sociedades náuticas seguiram par-

ticipando e acolhendo reuniões de natureza política. Por exemplo, em 

1918, na sede do Piraquê – o clube menos submetido ao controle dos 

dirigentes das empresas têxteis, foi criada a União dos Operários em 

Fábricas de Tecidos, cujo intuito anunciado era resistir ao “calvário 

que o estado capitalista nos impôs”72. Ao contrário de outras ocasiões 

ligadas às agremiações de remo, marcadas por tentativas de cooptação 

da categoria, tratou-se de uma iniciativa claramente de luta e oposi-

ção, inspirada inclusive na experiência da “Rússia heroica” que passa-

va por um processo revolucionário cujo eco se espalhou pelo mundo. 

 

As agremiações náuticas também seguiram partícipes ativas dos 

movimentos que interessavam ao desenvolvimento local. Um exemplo 

relevante é seu envolvimento na recepção ao prefeito Prado Junior, 

realizada na Gávea em 1919, ocasião em que o alcaide procurou de-

monstrar sua atenção às reivindicações das lideranças e moradores73. 

Com toda essa dinâmica, as atividades das sociedades náuticas 

continuaram a ser pelos jornais reconhecidas como responsáveis por 
                                                           
72 UNIÃO dos Operários em Fábricas de Tecidos. A Razão, 27 jan. 1918, p. 6. 
73 O PREFEITO visita o bairro da Gávea. A Razão, 6 abr. 1919, p. 3. 

Comemoração 

do quinto 

aniversário 

da União dos 

Operários em 

Fábricas de 

Tecidos. 

O Malho, 12 

ago. 1922,  

p. 25. 
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transformar o perfil da “plácida e esquecida Lagoa”74, em geral con-

siderada bela e pitoresca, mas carecendo de maior movimentação ao 

seu redor. Não era mais somente um lugar de trabalho para pesca-

dores que dela tiravam seu sustento. Os clubes de remo, com seus 

eventos considerados elegantes, apresentaram um novo uso do espaço, 

começaram a produzir um novo padrão de ocupação. Como sugeriu um 

cronista sobre um dia de regata: 

 

As cercanias da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Gávea, vão povoar-

se hoje à tarde daquela alegria buliçosa dos dias de regata (...). Às 

adjacências afluirão as famílias. O número considerável de afi-

cionados, de decididos amantes do sport náutico, estará au grand 
complet, firme e insuperável no seu entusiasmo vibrante e espon-

tâneo75. 

 

  

 

Vale citar 

que, em 1914, 

outra agremia-

ção também es-

tabeleceu um “uso elegante” da Lagoa, o Revólver Club, cujo estande 

se encontrava na Fonte da Saudade. Suas atividades reuniam gente 

importante e conhecida da cidade, num momento em que essa mo-

dalidade começou a receber destaque por se cruzar com as preo-

cupações com a segurança nacional (MELO; SANTOS JUNIOR, 2020; 

MELO; ALMEIDA, 2022). Perceba-se, contudo, que suas iniciativas 

                                                           
74 ROWING. Jornal do Brasil, 25 out. 1914, p. 10. 
75 ROWING, Jornal do Brasil, 22 out. 1916, p. 12. 

Imagens de campeonato 

promovido pelo Revólver 

Club. 

 Fon Fon, 14 jul. 1917, p. 27. 
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não usavam as águas lacustres, tampouco atraíam grande público. As 

regatas davam uma impressão mais ampla de ocupação. 

Em 1917, assumiu a presidência da União um personagem que 

parece ter sido muito importante na potencialização de sua atuação: 

Manoel Fernandes. Morador da Gávea há décadas, destacava-se por 

suas articulações com as instituições do Distrito, reconhecido por sua 

“dedicação em prol das sociedades recreativas e 

esportivas do bairro”76. Durante anos foi um dos 

sportman mais louvados por suas contribuições 

ao progresso local. 

Seus aniversários eram verdadeiras cele-

brações das principais lideranças da Gávea, a-

nunciados nos jornais com a enunciação de todos 

os presentes77. A propósito, Manoel 

Fernandes mantinha também rela-

ções com o Clube Internacional de 

Regatas, agremiação ligada à Federação Brasileira. Era um persona-

gem que extrapolava as fronteiras do Distrito. 

Esse trânsito e reconhecimento foi importante na articulação 

das ações das agremiações náuticas. Por exemplo, em 1917, explicitou-

se uma relação que já existia em função das vinculações individuais: 

alguns grupos dramáticos do bairro promoveram um espetáculo em be-

nefício da União, evento realizado no teatro do Clube Ginástico Por-

tuguês78. 

De outro lado, foi uma das responsáveis por articular a filiação à 

União de uma agremiação de Niterói, o Sport Club Fluminense. As re-

                                                           
76 EM AÇÃO de graças. Jornal do Brasil, 24 abr. 1915, p. 6. 
77 O ANIVERSÁRIO do presidente da União...O Imparcial, 20 abr. 1917, p. 11. 
78 ROWING. A Rua, 14 jul. 1917, p. 4. 

Manoel Fernandes. 

Jornal do Brasil, 18 abr. 1920, p. 9. 
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gatas promovidas naquela cidade contavam com a participação das 

agremiações da Lagoa79, ampliando o espaço de atuação da enti-

dade80. 

Fundado em 1916, o Sport Club Fluminense foi 

uma das últimas sociedades de remo a surgir em Nite-

rói, instalada na Ponta D´Areia, à beira-mar. Mesmo 

com pouca atividade, existe até os dias de hoje com o 

nome de Clube Flu-

minense de Natação e 

Regatas, afastado do 

litoral em função dos 

aterros que foram re-

alizados na região 

(MELO, 2020c)81. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 ROWING. A Noite, 9 jun. 1917, p. 5; ROWING. A Razão, 11 jun. 1917, p. 6. 
80 Duas outras agremiações de Niterói eram ligadas desde os primórdios à Fe-

deração Brasileira – o Gragoatá e o Icaraí (MELO, 2020c). 
81 Tratei desse tema num post publicado no blog “Histórias do Sport”. Disponível 

em: https://historiadoesporte.wordpress.com/2018/11/02/dois-fluminenses-em-

niteroi/. 

Regata do 

Sport Club 

Fluminense, 

Centro de 

Niterói. 

Careta, 7 

ago. 1920,  

p. 26. 
 

Sócios do Sport Club 

Fluminense na Ponta 

D´Areia. 

Fon Fon, 9 ago. 1924, p. 66. 
 

https://historiadoesporte.wordpress.com/2018/11/02/dois-fluminenses-em-niteroi/
https://historiadoesporte.wordpress.com/2018/11/02/dois-fluminenses-em-niteroi/
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Um diferencial dessa agremiação é ter nascido com caráter mul-

tiesportivo, inclusive envolvida com o futebol, modalidade que, a partir 

de certo momento, também foi praticada pelos clubes náuticos da La-

goa. Já em 1914, vemos o anúncio de um time do Jardinense partici-

pando de um jogo com o Guarany, disputado no campo deste, localiza-

do no Humaitá82. 

Havia, a princípio, uma curiosa separação. A Fábrica Carioca es-

timulava mais o velho esporte bretão enquanto a Corcovado mais o 

remo. De toda forma, como vimos, os associados se frequentavam. As 

três agremiações náuticas, por exemplo, estiveram presentes, em 

1912, na cerimônia de inauguração do estádio do Carioca Football 

Club, localizado na Rua Dona Castorina83. 

Assim sendo, não chega a ser surpreendente que, em 1919, a 

União tenha criado uma seção terrestre, dando início a seu campeo-

nato de futebol. A decisão foi saudada como um sinal de que melhor se 

estruturava a vida esportiva do Distrito da Gávea. No olhar de um cro-

nista: 

 

Existindo nesse populoso bairro inúmeros clubes de futebol regu-

larmente instalados e dirigidos, é bem provável que a União se de-

sobrigue de sua missão com grandes resultados e consiga no estí-

mulo que vem de criar, cooperar para o progresso desse lindo e 

simbólico esporte terrestre84. 

 

Há que se ter em conta que, na transição das décadas de 1910 e 

1920, o futebol já se encontrava bastante espraiado por todas as zonas 

do Rio de Janeiro, organizado em muitas diferentes ligas (SANTOS, 

                                                           
82 FOOTBALL. O Imparcial, 21 mai. 1914, p. 8. 
83 CARIOCA Football Club. Jornal do Brasil, 24 mai. 1912, p. 11. 
84 O FOOTBALL na Gávea. O Imparcial, 14 jan. 1919, p. 4. 
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2010)85. No Distrito da Gávea e arredores, houvera e havia muitas 

agremiações dedicadas ao ludopédio, como é o caso do já muitas vezes 

citado Carioca e do Gávea Football Club. A União, assim, se somava à 

efervescência que marcava o já mais popular esporte da cidade. 

 

Para participar do cam-

peonato organizado pela Uni-

ão, as sociedades de remo do 

Distrito da Gávea instituíram 

seus departamentos de espor-

tes terrestres. Lembremos que 

outras agremiações da cidade 

já tinham passado por esse movimento de diversificação, caso de dois 

clubes de regatas que futuramente se instalariam também na Lagoa, o 

Vasco e o Flamengo. 

As partidas do campeonato da União eram disputadas nos 

campos do Carioca e das equipes inscritas. Participaram da contenda 

não somente as agremiações náuticas, como também outras que 

aderiram, como o Jardim Football Club, o Manguinhos Football Club, 

o Luzitano Football Club, o Sport Club Humayta, o Sport Club 

Sumaré e o Luzíadas Football Club86. 

                                                           
85 Em 1919, além do campeonato da União, pelos jornais se anunciavam os jogos da 

Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (três divisões que reuniam os 

principais clubes da cidade, entre os quais o Carioca), Liga Suburbana (duas di-

visões), Aliança Esportiva Municipal, Liga Militar, Liga Comercial de Desportos 

Atléticos, Associação Atlética Suburbana, Liga Esportiva Fluminense, Associação 

Brasileira de Esportes Terrestres, Liga Bancária. Havia ainda o Torneio Engenho 

Velho, reunindo equipes da região da Tijuca, bem como contendas de diversos 

portes promovidas pelas agremiações. 
86 CAMPEONATO DA Liga Rodrigo de Freitas. Gazeta Suburbana, 5 jul. 1919, p. 5. 

Sede do Carioca. 

O Malho, 18 abr. 1925, p. 37. 
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Imagens de equipes filiadas à União que disputaram um  

torneio promovido pelo Lage. 

Vida Sportiva, 26 abr. 1919, p. 16. 
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A União, que já alargara sua 

esfera de atuação para Niterói, che-

gava a outras regiões da cidade do 

Rio de Janeiro. O Jardim, o Humay-

tá, o Luzitano e o Sumaré eram das 

redondezas – Jardim Botânico, Hu-

maitá e Botafogo (os dois últimos). O 

Manguinhos tinha campo de esportes no Ins-

tituto Oswaldo Cruz, nas redondezas da Esta-

ção Amorim da Leopoldina. O Luzíadas era 

uma agremiação do Catete. 

A União passou a fazer chamadas para novos clubes interes-

sados em se filiar, difundindo também as condições de aceitação: ter 

estatutos aprovados pela polícia; ter sede social e campo; enviar dese-

nho de uniforme e pavilhão; pagar 50$000 de joias e 20$000 mensal-

mente87.  

O valor não era tão baixo. Na mesma edição do jornal acima cita-

do, vemos que uma saca de café estava sendo vendida no Porto de San-

tos por 13$000. 20$000 era o preço de um calçado da Casa Sportman: 

“Para que se tenha uma ideia, com o custo de um sapato seria possível 

comprar 20 quilos de carne fresca ou cerca de 40 quilos de pães88” 

(MELO; SANTOS, 2020, p. 509). Não era tão fácil para os clubes con-

seguir a filiação. 

Se a vinculação com o futebol ampliou os horizontes de atuação e 

visibilidade da União, também trouxe novos conflitos, relacionados à 

dinâmica de um esporte que sempre foi marcado por mais tensões, 

                                                           
87 UNIÃO das Sociedades do Remo da Lagoa. A Época, 25 mar. 1919, p. 5. 
88 Tabela com valores de 1915 a 1935 publicada no Jornal do Comércio, 2 jan. 1936, 

p. 5. 

Equipe de futebol do 

Manguinhos. 

Sport Ilustrado, 29 

jan. 1921, p. 13. 
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dentro e fora dos campos. Um exemplo foram as brigas que houve en-

tre o Jardinense e o Luzitano, resultando na desfiliação do segundo da 

entidade da Lagoa89. A polêmica foi intensa, chegando aos jornais ecos 

dos debates que colocaram em oposição até mesmo os representantes 

das sociedades náuticas90. 

Uma questão nos parece relevante, mas 

fica sem uma convicta resposta por falta de 

evidências: os remadores e futebolistas per-

tenciam ao mesmo grupo? Como os jogadores 

do ludopédio eram apresentados apenas pelo 

nome, não temos como fazer qualquer afirma-

ção peremptória. Aparentemente, ainda que 

existam coincidências, eram grupos distintos 

que frequentavam os clubes náuticos, sinal de 

que crescera sua base associativa. 

De fato, o aumento populacional e a 

mudança paulatina do perfil dos moradores 

incidiram claramente sobre a trajetória das agremiações náuticas da 

Lagoa Rodrigo de Freitas. Na mesma medida, são indicadores de que 

se alteravam as características do espaço. 

No próximo capítulo, nos debruçaremos sobre tais desdobra-

mentos. 

 

 

 

 

                                                           
89 O Paiz, 19 out. 1919, p. 9. 
90 EM TORNO da retirada do Luzitano. O Paiz, 26 out. 1919, p. 9; EM TORNO da 

retirada do Luzitano. O Paiz, 29 out. 1919, p. 8. 

Classificação do 

campeonato da União. 

O Paiz, 25 jul. 1919, 

p. 7. 
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Tensões no remo da Lagoa:  

novos protagonistas 

 

 Nos anos iniciais da década de 1920, tudo parecia seguir bem 

com as iniciativas náuticas organizadas na Lagoa. A União se conso-

lidara sob a direção do sempre elogiado Manoel Fernandes e os clubes 

apresentavam uma vida muito ativa, tanto no que tange ao cotidiano 

esportivo e social quanto no tocante à promoção de regatas que conti-

nuavam a atrair a população local e gente de outros bairros. 

Os clubes náuticos da Lagoa também tomavam parte em regatas 

distintas, como as promovidas pela Liga de Esportes da Marinha91 e o 

evento internacional realizado por ocasião das celebrações do cente-

nário da independência, em 1922, parte dos Jogos Olímpicos Latino-

Americanos92. Além disso, cada vez mais disputavam páreos na En-

seada de Botafogo, chancelados pela Federação Brasileira de Socie-

dades de Remo. 

Perceba-se que a Lagoa e os arredores ainda eram pouco habita-

dos, mas já se apresentava uma malha urbana mais densa. No mapa a 

seguir, se pode ver a nova conformação do espaço na transição dos 

anos 1920/1930. 

                                                           
91 Segundo Karina Cancella (2013, p. 2): “A fundação de Ligas Esportivas no inte-

rior das Forças Armadas (FFAA) marcou um período de significativas aproximações 

entre o esporte e tais instituições”. Sua atuação, contudo, extrapolou os meios 

militares e teve interfaces com iniciativas do campo esportivo em geral. 
92 Para mais informações sobre os Jogos, ver Santos e Melo (2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta da cidade do Rio de Janeiro com a indicação das ruas, praças, avenidas, jardins, monumentos e edifícios públicos, 1930? 

Acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Disponível em: 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/27190 

Em amarelo, o futuro Estádio do Flamengo, na antiga Praia do Pinto, onde se instalara o pioneiro Lagoense. Em vermelho, o prado 

do Jockey Club, construído num aterro. Em verde, a Rua Dona Castorina e, em rosa, a Lopes Quintas, logradouros onde estavam 

sediadas algumas agremiações. Em azul, a Fábrica Corcovado; nos arredores se encontravam as sedes do Jardinense, Lage e 

Piraquê. Em marrom, a Chácara Lage. Em lilás, o Retiro da Saudade. Em laranja, as Praias de Ipanema (na época chamada de 

Arpoador) e do Leblon. Em cinza, a Praia de Copacabana. 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/27190


O desligamento do Sport Club Fluminense – que em 1920 se 

transferiu da União para a Federação Brasileira – não chegou a abalar 

a trajetória do esporte náutico da Lagoa. Jardinense, Lage e Piraquê 

animavam a cena esportiva. No início da década, não há sinais de fun-

cionamento do pioneiro Lagoense. 

 

 Nas agremiações náuticas, se-

guiam atuando alguns personagens 

conhecidos do Distrito. Por exemplo, em 1920, a presidência do Jardi-

nense foi assumida por Adriano Alves da Costa, também dirigente do 

Carioca e da União, bem como da Associação dos Operários da Com-

panhia de Fiação e Tecidos Corcovado, uma entidade de caráter assis-

tencial, aparentemente alinhada aos interesses governamentais.  

Nas palavras de um deputado presente na cerimônia de funda-

ção, a Associação seria dedicada àqueles que “pleiteassem seus direi-

tos, mas não se deixassem pelas mãos elementos que só procuravam 

desgraçar o proletariado honesto e trabalhador”93. Perceba-se que en-

tre os intuitos da iniciativa se encontravam o de “tornar cordiais as re-

lações entre patrões e empregados”, bem como o de “proporcionar di-

vertimentos saudáveis”. 

                                                           
93 EM PROL do operariado. Jornal do Brasil, 18 jul. 1920, p. 9. 

Regata na Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

Careta, 3 jul. 1920, p. 14. 
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 No Lage, assumiu a presidência um antigo personagem muito 

respeitado, um dos fundadores da agremiação, Claudemiro Ribeiro, 

também dirigente da União e de outras iniciativas associativas da Gá-

vea, tal como o clube Chuveiro de Ouro. Vale destacar que fora um dos 

amadores que integrou as iniciativas do Grêmio Dramático José da 

Cruz. 

 

 Note-se que, naquele início de 

década, as duas agremiações seguiam 

mantendo conexão com as fábricas da 

Lagoa, dirigidas por gente que partici-

pava das múltiplas iniciativas ligadas 

ao operariado, majoritariamente naquelas com perfil mais assisten-

cialista e colaboracionista. O Piraquê parecia menos ativo, mas, em 

Cerimônia de instalação da 

Associação dos Operários da 

Companhia de Fiação e 

Tecidos Corcovado, realizada 

no Club dos Pavorosos 

(Jardim Botânico). 

Jornal do Brasil, 18 jul. 1920, 

p. 9. 

Associados do clube Chuveiro 

de Ouro na sede da 

agremiação, localizada na 

Rua Lopes Quintas, Jardim 

Botânico. 

Jornal das Moças, 8 nov. 

1928, p. 28. 
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poucos anos, como veremos, protagonizaria movimentos determinan-

tes nos rumos do esporte náutico da Gávea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nos anos iniciais da década de 1920, seguiu sendo disputado o 

campeonato de futebol da União, mantendo-se ativos os departamen-

tos de esportes terrestres das agremiações náuticas, cujas equipes, in-

clusive, participaram mais ativamente de competições e partidas orga-

nizadas em bairros diversos, especialmente com clubes ligados a ou-

tras fábricas do Rio de Janeiro. 

 

 
 

Regata de 1920. 

O Malho, 30 out. 1920, p. 24. 
 

Sport Club Pimenta de Mello. 

O Malho, 18 out. 1924, p. 36. 
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Na contenda da União, no-

vas agremiações tomaram parte: 

Real Grandeza Football Club 

(com sede em Botafogo), Aliança 

Football Club (sediado em Laran-

jeiras, ligado à Fábrica Aliança), 

União Sportiva Luso Brasileiro, Sport 

Club Pimenta de Mello (localizado no 

Santo Cristo), Praia Vermelha Football Club (da Urca), Meridional 

Football Club (Copacabana), Oceano Football Club (Leblon/ 

Ipanema/Lagoa), Exposição Football Club. 

Mesmo sendo mais modesto e não gozando do mesmo prestígio 

da competição organizada pela Liga Metropolitana, o campeonato da 

União chegou a merecer referências elogiosas. Um cronista opinou: 

 

Nesta nossa Sebastianópolis esportiva, há uma espécie de liga de 

futebol pouco conhecida sustentada pelo esforço e a dedicação de 

seus fundadores, que não goza do bafejo oficial (...). Sem reclamos 

e espalhafatos, mas que acaba de nos dar um exemplo claríssimo 

de verdadeira associação esportiva que pugnando pela grandeza 

da cultura física do Brasil, vela pela saúde e mesmo pelo bem-

estar daqueles que (...) a formam – é a União das Sociedades do 

Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas94. 

 

Uma iniciativa merece destaque – a União, junto com duas ou-

tras entidades de menor representação, Aliança Esportiva Municipal e 

Associação Atlética Suburbana, criaram a chamada Tríplice Aliança, 

cujo objetivo era integrar suas iniciativas e constituir alternativas de 

auxílio mútuo95.  

                                                           
94 ALI e aqui. Gazeta de Notícias, 15 jun. 1920, p. 8. 
95 FUNDAÇÃO da Tríplice Aliança. Jornal do Brasil, 29 mai. 1920, p. 10. 

Oceano Football Club. 

Beira-Mar, 5 ago. 1923, p. 5. 
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Não conseguimos saber 

se houve efetividade na propos-

ta, mas foi um sinal de que ha-

via divergências que se acen-

tuavam no meio esportivo ca-

rioca que não parava de cres-

cer, se espraiar e se diversificar. De toda 

forma, pode-se observar entre os clubes 

associados a tais ligas um maior trânsito e promoção de eventos em co-

mum, inclusive disputas entre os vitoriosos dos campeonatos especí-

ficos de futebol. 

 Como antes e como usual 

nas contendas de futebol, ocor-

reram conflitos nos jogos 

do campeonato da União. 

Por exemplo, numa dis-

puta entre o Oceano e o 

Exposição, “houve no fi-

nal da partida um enor-

me sururu”96. Esses em-

bates não se restringiram ao ludopédio. A despeito dos sucessos das re-

gatas da União, tensões diversas também marcaram a trajetória das 

agremiações náuticas. 

Em 1921, o Piraquê deixou de participar de algumas provas e re-

gatas em função de um conflito bastante ruidoso que envolveu alguns 

                                                           
96 CINEMAS e desportos. Beira-Mar, 17 jun. 1923, p. 4. 

Diretoria da União em 1924. 

O Malho, 19 jul. 1924, p. 30. 
 

Remadores que tomaram parte de 

regata promovida na Lagoa em 1924. 

Fon Fon, 19 jul. 1924, p. 48. 
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de seus diretores, acusados de desonestidades diversas que extra-

polavam mesmo o cenário esportivo97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1925, problemas ocorreram no Jardinense, sendo acusados 

dirigentes por desvio de dinheiro e medalhas98. O caso se tornou pú-

blico, envolvendo a polícia. Dois 

ex-presidentes da agremiação, 

Adriano Alves da Costa e Rey-

naldo Rodrigues, tornaram-se 

suspeitos de algo que feria to-

dos os anunciados ideais 

civilizatórios do esporte 

náutico. 

                                                           
97 ROWING. O Imparcial, 17 nov. 1921, p. 10. 
98 OS GATUNOS em ação. O Jornal, 12 set. 1925, p. 12. 

Regata de 1921, na qual o 

Piraquê não participou. 

O Imparcial (Suplemento 

Esportivo), 5 nov. 1921, p. 9. 
 

Barcos que disputaram 

regata de 1924. 

Fon Fon, 19 jul. 1924, p. 48. 
 

Embarcação do Jardinense. 

Careta, 3 jul. 1920, p. 14. 
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No âmbito esportivo stricto sensu, as tensões se acentuaram em 

1925. Por discordâncias relativas aos resultados de uma regata, o Pi-

raquê uma vez mais se afastou da União, uma decisão que teve reper-

cussões diversas. Uma delas, de natureza jurídica. Quando o Conselho 

Municipal concedeu o título de utilidade pública às agremiações náu-

ticas da Lagoa, a sociedade divergente ficou de fora, somente a pos-

teriori agraciada por um projeto à parte99. A propósito, vale ter em 

conta que uma das justificativas utilizadas para tal concessão aos clu-

bes de remo da Gávea reforçava uma antiga representação: 

 

Considerando que as sociedades que lhes são filiadas (...) tem qua-

se por totalidade de sócios os numerosos operários das indústrias 

locais, a quem essas mesmas sociedades ministram torneios espor-

tivos devidamente regulamentados que lhes proporciona os indis-

pensáveis exercícios náuticos e terrestres100. 

 

Outro desdobramento é que o Pira-

quê estabeleceu relações com algumas a-

gremiações que passaram a mais intensa-

mente se articular com as iniciativas náu-

ticas da Lagoa, en-

tre as quais o Au-

dax e o Gonthan101. 

O primeiro teve 

uma trajetória cu-

riosa. Criado a par-

tir de uma diver-

gência do Iate Clu-

                                                           
99 Jornal do Brasil, 22 set. 1926, p. 15. 
100 Jornal do Comércio, 23 set. 1926, p. 9. 
101 A COMPETIÇÃO promovida pelo C. R. Piraquê. O Jornal, 29 jun. 1926, p. 10. 

Festival Náutico do Audax 

promovido na Urca. 

O Malho, 27 mar. 1920, p. 

22. 
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be Brasileiro, foi um dos dinamizadores da Liga Náutica de Veleiros, 

uma entidade que buscou congregar os esforços de sociedades espor-

tivas dedicadas à vela (MELO, 2022b). 

O Audax, todavia, dedicou-se a muitas modalidades e disputou 

contendas nos mais diferentes espaços do Rio de Janeiro e de Niterói, 

cidade para a qual, aliás, se transferiu em 1923 (MELO, 2020c, 

2022b), ainda mantendo durante algum tempo sua sede na Urca.  

Já o Gonthan foi fundado em 1926 e de pronto se ligou às ações 

esportivas da Lagoa. Aparentemente tinha sede na Ilha do Gover-

nador, mas os dados não são claros. Teve, a princípio, uma vida curta, 

ainda que ativa, retomada no final da década com outro perfil. 

Em 1926, o Piraquê, o Audax e o Gonthan criaram a Liga Náu-

tica da Lagoa Rodrigo de Freitas102, uma entidade que tinha relação 

com a Liga Náutica de Veleiros103 e contou também com o Club Náuti-

co (sediado em Ipanema), o Gávea Sport Club (uma antiga agremiação 

do bairro antes não envolvida com o remo), o Sport Club Oceano (da 

Ilha do Governador) e o Clube Náutico de Ramos104.  

A fundação da Liga Náutica foi um indicador de que as diver-

gências se avolumavam na Gávea, que passava a contar com duas en-

tidades representativas. Mais ainda, de que agremiações de outros 

bairros começavam a promover competições na Lagoa, junto com uma 

local que sempre foi mais afastada das iniciativas das fábricas (o Pi-

                                                           
102 REMO. A Noite, 29 jul. 1926, p. 7. 
103 Algumas evidências parecem indicar que a antiga Liga Náutica de Veleiros, cria-

da em 1918, se transformou na Liga Náutica da Lagoa, adquirindo novo perfil. Ver, 

por exemplo: REMO. Jornal do Comércio, 15 nov. 1926, p. 7. Nos estatutos, in-

forma-se que era o “nome adotado pela Liga Náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

fundada em 28 de março de 1918, sob a denominação de Liga Náutica de Veleiros” 

(Diário Oficial da União (DOU) de 26 de janeiro de 1929, página 108 da Seção 1). 
104 Como já citamos, Ramos foi outro local de desenvolvimento do remo no Rio de 

Janeiro. Muitos foram os clubes criados nos bairros ao redor da Praia de Maria 

Angu/Ramos, onde a Liga Náutica chegou a promover regatas. Para mais infor-

mações, ver Melo (2020a; 2021d). 



Victor Melo                                                                                                                         Clubes náuticos da Lagoa 

 74 

raquê) e outra que não participara das ações da União (o Gávea Sport 

Club).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulatinamente, modificavam-se as características dos remado-

res e dirigentes. Aliás, também mudaram os adjetivos acerca da Lagoa 

veiculados nos jornais: passou a ser mais usualmente chamada de 

“aristocrático bairro da Gávea”105. De toda forma, ambas entidades – a 

União e a Liga, movimentaram ainda mais a região, sendo agentes re-

levantes no delineamento de um perfil para o espaço. 

 

 

 

 

                                                           
105 ROWING – NATAÇÃO. O Paiz, 20 nov. 1926, p. 8. 

Baile na 

sede do 

Gávea 

Sport Club. 

Revista da 

Semana, 14 

jan. 1928,  

p. 26. 
 

Regata na Lagoa. 

O Malho, 3 jul. 1926, p. 26. 
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Com sede na Rua da Constituição (Centro) e base operacional no 

Piraquê, a Liga Náutica teve como primeiro presidente efetivo Arman-

do Magno da Silva, oficial administrativo do Ministério da Guerra, 

antigo sportman muito ativo ligado ao Audax, também cronista 

esportivo. Note-se que não era morador da Gávea, tampouco alguém 

engajado nas iniciativas locais. 

A Liga Náutica organizou regatas até mesmo na Enseada de Bo-

tafogo. Desde os primeiros momentos promoveu também competições 

de outros esportes aquáticos, como a natação e o polo aquático, reali-

zadas tanto na piscina que fora construída na Urca para as compe-

tições de 1922 quanto na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 

Tendo em vista especialmente 

a realização de contendas dessas 

modalidades, as agremiações náuti-

cas pediram à prefeitura autoriza-

ção para utilizar uma nova instala-

ção que surgira às margens da Lagoa em uma das obras de saneamen-

to e embelezamento – o Retiro da Saudade. Assim esperava um cronis-

ta, demarcando as mudanças no espaço: 

Piscina construída na Urca 

para os Jogos de 1922, local 

onde foram disputadas as 

provas de natação, saltos 

ornamentais e polo aquático. 

Trata-se do atual Quadrado 

da Urca. 

Revista da Semana, 23 set. 

1922, p. 29. 
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Estamos a ver que o sr. Prefeito aquiescerá, uma vez que se visa 

não só a utilização do lindo prédio como a movimentação e o pro-

gresso do maravilhoso recanto carioca. E a Lagoa, que se osten-

tava outrora num ermo inóspito e que hoje se vê rodeada de ave-

nidas, refletirá em futuro bem próximo, na quietude de suas á-

guas, a silhueta das vivendas erguidas à sua margem106. 

 

 

 A Federação Brasileira de Socie-

dades de Remo chegou a promover, nes-

se espaço, entre 1926 e 1928, alguns campeonatos de polo aquático. Ti-

nha-se em conta que 

as condições da Baía 

de Guanabara se de-

terioravam. A des-

peito da beleza da 

Lagoa, a dificuldade 

de acesso e a falta 

de instalações ade-

quadas acabaram por dificultar 

a presença do público107. Assim 

                                                           
106 A FEDERAÇÃO do Remo e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Revista da Semana, 18 

dez. 1926, p. 27. 
107 AGUA-VIVA. Diário Carioca, 22 dez. 1928, p. 9. 

Retiro da Saudade. 

Revista da Semana, 11 dez. 

1926, p.16. 
 

Jogo de polo aquático disputado na 

Lagoa. Ao fundo o Retiro da 

Saudade. 

Para Todos, 25 dez. 1926, p. 42. 
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sendo, tratou-se de uma experiência breve, retomada, contudo, nos 

anos 1930. 

 

 

 

Naquela década, o Retiro da Saudade seria utilizado pela Confe-

deração Brasileira de Desportos108 para promover provas de remo e 

mesmo acolher equipes por ocasião de treinamentos e competições. Foi 

efetivamente um espaço relevante no desenvolvimento esportivo da 

Lagoa e da cidade como um todo. 

Frente ao surgimento de uma nova entidade representativa na 

Lagoa, motivado pelo Lage, a União pretendeu aperfeiçoar as compe-

tições de remo e ampliar o escopo de modalidades com as quais se en-

volvia, não somente as aquáticas (como a natação e o polo), como tam-

bém algumas terrestres (esgrima, tiro, atletismo). Anunciou ainda o 

intuito de retomar a organização do campeonato de futebol que fora 

suspenso alguns anos antes109.  

Lembremos que o Lage era muito ligado à Fábrica Corcovado. 

Aparentemente, reagia à chegada de novos personagens num espaço 

                                                           
108 Criada em 1916, dando sequência à experiência da Federação Brasileira de 

Sports, a Confederação Brasileira de Desportos tornou-se responsável por dirigir o 

campo esportivo nacional. 
109 ROWING. O Paiz, 10 set. 1926, p. 9. 

Jogo de polo 

aquático 

disputado na 

Lagoa. Ao fundo 

o Retiro da 

Saudade. 

Revista da 

Semana, 17 dez. 

1927, p. 34. 
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em que reinara. Era o único dos clubes pioneiros da Lagoa que nunca 

abandonara ou tivera maiores conflitos com a União, entidade na qual, 

a bem da verdade, sempre desempenhou papel protagonista. 

Nesse embate entre a União e a Liga Náutica, ambas procura-

ram se aproximar da Federação Brasileira. Foi mais eficaz a primeira, 

que mobilizou sua antiga re-

lação com a prestigiosa enti-

dade110. Se antes seus clubes 

associados participavam de 

regatas na Enseada de Bota-

fogo, a partir de então, com 

frequência, algumas socieda-

des ligadas à Federação Bra-

sileira começaram a disputar 

páreos na Lagoa111, entre os quais o Fla-

mengo, o Vasco e o Botafogo, agremia-

ções que no futuro constituiriam sedes 

no bairro, a do segundo uma das mais belas da cidade.  

 Não era uma decisão simples. A Confederação Brasileira de Des-

portos reconhecia uma representante por estado. No caso do Distrito 

Federal, essa era a Federação Brasileira de Sociedades de Remo. Devi-

do a tal condição, somente com uma licença especial poderiam seus re-

madores tomarem parte nos eventos da União ou da Liga. O momento 

era tenso no campo esportivo nacional. A insatisfação dos clubes era 

                                                           
110 Em 1927, a União e a Federação Brasileira assinaram uma “convenção”, um a-

cordo de colaboração em que se reconheciam mutuamente como legítimas represen-

tantes e se comprometiam a se apoiar, excluindo outros grupos de suas iniciativas 

(SPORTS aquáticos. O Jornal, 13 mar. 1927, p. 18). 
111 Ver, por exemplo: A REGATA de encerramento da temporada de remo...O 

Imparcial, 31 out. 1926, p. 10. 

Sede náutica do Vasco, 

inaugurada em 1950. 

Sport Ilustrado, 31 ago. 1950, 

p. 15. 
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generalizada, sendo aventada a criação da Federação Náutica Bra-

sileira, à busca de maior autonomia112. 

 

Uma observa-

ção: mesmo com a 

frequência mútua, 

os clubes associados 

a cada entidade não se enfrentavam nas regatas. Havia páreos especí-

ficos para as agremiações de cada liga. De toda forma, isso era um si-

nal de prestígio para a União, que continuava gozando de respei-

tabilidade em vários âmbitos.  Mais ainda, vemos aqui os primórdios 

de uma aproximação que transformaria a história do remo no bairro e 

na cidade. Cada vez mais novos personagens passariam a frequentar a 

Lagoa, algo que era indicador e contributo para a mudança de sua re-

presentação de subúrbio operário. 

                                                           
112 SPORTS aquáticos. O Jornal, 14 ago. 1927, p. 12; JÁ se cogita francamente a 

fundação...O Imparcial, 17 jul. 1927, p. 10; SPORTS aquáticos. O Jornal, 14 ago. 

1927, p. 12. 

Regata na Lagoa. 

Revista da Semana, 3 

jul. 1926, p. 17. 
 

Regata na Lagoa. 

Revista da Semana, 3 jul. 

1926, p. 17. 
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A propósito, em 1927, o Flamengo comunicou que pretendia pro-

mover um evento na Gávea e não na Enseada de Botafogo113. Nessa 

mesma reunião, Gastão Ladeira114 propôs “que a regata de agosto fos-

se levada a efeito na Lagoa Rodrigo de Freitas, o que era mesmo o de-

sejo da quase totalidade dos remadores cariocas”115. 

Trata-se de um 

claro indício de que 

uma mudança esta-

va em curso. Paula-

tinamente cresceu a 

disposição de alguns clubes de participar de páreos na Lagoa116. De ou-

tro lado, as sociedades náuticas de Niterói e do Centro se posicionaram 

contrários a tal possibilidade pelas dificuldades operacionais que en-

frentariam para que continuassem a tomar parte nas regatas117. 

A Lagoa começou também a acolher competições de outras enti-

dades, inclusive algumas de caráter nacional. A partir de 1928, por e-

xemplo, foi por lá realizado o Campeonato Brasileiro de Remo118, or-

ganizado pela Confederação Brasileira de Desportos, contando, de iní-

cio, com equipes do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do 

Sul e Sergipe. 

                                                           
113 REMO. O Imparcial, 13 jul. 1927, p. 10. 
114 Curiosamente, Ladeira era dirigente do Boqueirão, um dos clubes que mais se 

prejudicou com a futura transferência do remo para a Lagoa já que não conseguiu 

estabelecer uma sede no bairro. 
115 Ver também: O LOCAL para nossas regatas. O Jornal, 13 jul. 1928, p. 14. 
116 Ver, por exemplo: SPORTS aquáticos. O Jornal, 17 jul. 1928, p. 14. 
117 O LOCAL para nossas regatas. O Jornal, 14 jul. 1928, p. 14. 
118 PREPARATIVOS para os campeonatos nacionais de remo. Diário Carioca, 30 

nov.1928, p. 9; OS CAMPEONATOS Nacionais de Remo...Crítica, 23 mai.1929, p. 4. 

Sede do Clube de Regatas 

Icaraí/Niterói. 

Vida Sportiva, 21 dez. 1918, 

p. 17. 



 

 

 

 

Regata na Lagoa Rodrigo de Freitas 

Revista da Semana, 3 jul. 1926, p. 17, 



 

Enquanto isso ocorria, em 1927, com 

uma regata de 20 páreos que contou 

com a presença de clubes prestigiosos 

da cidade, a União deu um sinal de força. Um cronista sugeriu que foi 

“o mais formal desmentido que terão aqueles que, por despeito ou cre-

tinismo, propalavam”119 sua falência.  

 

A propósito, no ano anterior, 

considerando as obras realizadas pe-

la prefeitura na Lagoa e o fato de 

que o local se transformara em um 

importante centro de desenvolvimento do remo, “um dos exercícios 

mais salutares para a robustez da nossa mocidade”120, o intendente 

                                                           
119 REMO. A Rua, 30 out. 1926, p. 4. 

Campeonato Brasileiro de 

Remo, 1928. 

O Paiz, 10/11 dez. 1928, p. 10. 
 

Regata promovida pela União 

em 1927, contando com a 

participação de clubes da 

Federação Brasileira. 

O Malho, 6 nov. 1927, p. 28. 
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(vereador) Lourenço Mega solicitara a construção de uma arquiban-

cada permanente, a exemplo da que existia na Enseada de Botafogo 

desde 1906, o Pavilhão de Regatas (que, aliás, àquela altura, se encon-

trava em mau estado de preservação e não ficaria mais muitos anos 

em pé). 

 

Entre as agremiações mais antigas da La-

goa, a tensão subia. Dois temas se constituíram 

em polêmicas ferozes: a permissão para que não fi-

liados aos clubes tomassem parte nas competições 

de remo, natação e polo aquático, bem como o re-

torno do Piraquê à União. No cotidiano das as-

sociações náuticas, os grupos se dividiam. Isso era 

perceptível no caso do Lage, considerado por al-

guns cronistas como “a mais importante de todas 

as sociedades esportivas operárias das que exis-

tem naquele bairro”121. 

 

                                                                                                                                                                          
120 ROWING. O Imparcial, 23 jul. 1926, p. 28. 
121 REMO. Correio da Manhã, 15 abr. 1927, p. 9. 

 

 

 

 

Regata realizada 

na Enseada de 

Botafogo. Vista 

lateral do 

Pavilhão de 

Regatas. 

Revista O Que Há 

a Fazer, 26 jun. 

1930, p. 30. 
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Esse é um perfil já bastante enfatizado neste livro, mas que me-

rece ser ainda mais ressaltado pelo grande número de referências que 

encontrei. Em 1927, por exemplo, foi apresentada uma emenda ao or-

çamento municipal para conceder 20:000$000 ao Lage para que cons-

truísse uma sede definitiva, com o argumento de que era: 

 

uma sociedade na qual os operários das indústrias locais en-

contravam uma verdadeira escola de educação física e moral para 

suas horas de folga (...). Um clube de operários e para operários, e 

sendo de e para operários, é preciso frisar-se bem que a grande 

maioria senão a totalidade de seus sócios são operários das fábri-

cas de tecidos existentes na Gávea122. 

 

                                                           
122 Jornal do Comércio, 6 jan. 1927, p. 28. 

Regata 

promovida pelo 

Piraquê. 

Revista da 

Semana, 2 abr. 

1927, p. 24. 
 

Regata promovida pelo 

Piraquê. 

O Malho, 2 abr. 1927,  

p. 24. 
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Em algumas oca-

siões, a União foi apre-

sentada mesmo como 

representante dos operá-

rios, uma vitória da cate-

goria por sua trajetória 

de sucesso, por suas con-

tribuições para a “educa-

ção física que só ela no nosso país mi-

nistra à classe laboriosa que moureja 

nas oficinas”123. 

Efetivamente, essa parecia ser também uma característica de 

parte do público que comparecia aos eventos náuticos da Lagoa. Em 

mais de uma ocasião, isso foi registrado nas falas de dirigentes das a-

gremiações locais. Por exemplo, numa reunião da União, quando dis-

cutiu-se o tamanho do programa de uma competição, uma das preo-

cupações aventadas foi o fato de que, no seu entender, as regatas 

“eram as únicas festas gratuitas à população da Gávea e Jardim Botâ-

nico”124, não sendo adequado, portanto, “reduzir tanto a única festa a 

que o proletariado pode concorrer sem maiores exigências”. 

Em 1926, Mathias Mena Filho assumiu a presidência do Lage. 

Era um antigo remador e dirigente, também associado ao Carioca 

Football Club, um personagem conhecido no Distrito da Gávea, como 

sempre o fora a característica dos diretores da agremiação. Tratou-se, 

contudo, de uma eleição muito disputada, na qual participaram quatro 

chapas, duas a favor de uma maior integração com os novos per-

                                                           
123 REMO. Correio da Manhã, 23 out. 1927, p. 25. 
124 A ÚLTIMA reunião do conselho da União...Correio da Manhã, 14 ago. 1927, p. 

24. 

 

Regata do Piraquê. 

Careta, 2 abr. 1927, p. 36. 
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sonagens do remo da Lagoa, duas defensoras da “manutenção do sta-

tus quo atual, de intransigência absoluta com os adversários”125. Se-

gundo um cronista, a “nova direção era vinculada a essa última cor-

rente, sua vitória foi um sinal de que assim pensava boa parte dos as-

sociados”.  

 

 

 Em 1927, a presidência do Lage foi assumida por Albino da Silva 

Moreira, que continuou mantendo a defesa de que o Piraquê não deve-

ria ser aceito de volta ao seio da União, tarefa para a qual se envolvera 

como mediadora até mesmo a Federação Brasileira. Funcionário do 

Ministério da Guerra, o antigo remador ocupara diversos cargos na di-

retoria da agremiação e da União. Era uma liderança do Distrito. 

 No ano seguinte, as tensões se acirraram. Uma das novidades foi 

a volta à ativa de um antigo personagem. No mesmo momento em que 

o Jardinense deixou de participar das regatas da União, em protesto 

pela não aprovação do retorno do Piraquê, ressurgiu o Lagoense, dessa 

vez com sede na Praça Arthur Bernardes, atual Praça Santos Dumont.  

                                                           
125 ROWING. O Paiz, 23 dez. 1926, p. 9. 

Regata de 1927. 

O Malho, 16 jul. 1927, p. 33. 
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Esse logradouro é um 

retrato das mudanças do 

bairro. Antes, nas redon-

dezas se encontrava a Vila 

Orsina da Fonseca. Com a 

instalação do Jockey Club, 

em 1926, a área foi recon-

figurada para servir aos 

propósitos da nova ativi-

dade. Logo, a antiga habitação de operá-

rios foi destruída. A Praça se transformou 

em algo completamente distinto (BAR-

RETO; FERRAZ, 2021)126. Uma vez mais 

vemos o esporte interferir na produção do 

espaço. 

 Vale também citar a chegada à Lagoa, 

em 1941, da Sociedade Hípica Brasileira, 

uma fusão de duas antigas agremiações, o 

Centro Hípico Brasileiro e o Clube Esportivo 

de Equitação. De um lado, isso reforçou o 

caráter ainda bucólico 

da região. De outro, 

trouxe novos frequen-

tadores de estrato so-

cial em geral mais 

elevado.  

                                                           
126 Sobre a inauguração da Praça, em conjunto com instalações do Jockey, ver: 

UMA NOVA maravilha da cidade. O Imparcial, 6 jul. 1926, p. 1. 

Hipódromo da Gávea, com 

Praça Arthur Bernardes ao 

fundo/1926. 

Disponível em: 

https://rioquepassou.com.br/

2004/07/09/historia-do-

jockey-xiii/ 

 

Competição na 

Sociedade Hípica 

Brasileira. 

Careta, 26 abr. 1941,  

p. 19. 
 

https://rioquepassou.com.br/2004/07/09/historia-do-jockey-xiii/
https://rioquepassou.com.br/2004/07/09/historia-do-jockey-xiii/
https://rioquepassou.com.br/2004/07/09/historia-do-jockey-xiii/
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A modalidade se integrou plenamente ao 

espaço onde permanece até os dias atuais. O 

Flamengo, clube que se instalou na Lagoa em 

meados da década de 1930, chegou a ter uma 

seção hípica. Era usual que seus associados, 

bem como os da Sociedade Hípica, 

desfilassem com seus cavalos pelas 

ruas do Distrito e arredores, inclusive 

Leblon e Ipanema. 

Voltemos ao remo. Pa-

ra alguns cronistas, o res-

surgimento do Lagoense foi 

uma “artificialidade”, uma 

estratégia entabulada por 

alguns diretores da União 

para que a entidade não deixasse 

de existir com a saída do Jardi-

nense. A sede inicial do clube, inclusive, foi a casa de Othon Bastos, di-

rigente do Lage que lutou pelo não retorno do Piraquê127. Esse perso-

nagem, pelos jornais, foi considerado o grande responsável pelo acirrar 

dos conflitos entre as agremiações náuticas, pela “cisão na Lagoa Ro-

drigo de Freitas”128, acusação que sempre refutou129.  

Assumiram a presidência do Lagoense conhecidos personagens 

da Gávea, o já citado Claudemiro Ribeiro e Alfredo David Filho, fun-

cionário público, notório carnavalesco do clube Chuveiro de Ouro. 

                                                           
127 REMO. A Manhã, 19 set. 1928, p. 4; REMO. O Jornal, 10 ago. 1928, p. 11. 
128 REMO. A Manhã, 20 set. 1928, p. 5. 
129 REMO. Correio da Manhã, 5 jun. 1928, p. 8. 

Anúncio de início da prática 

da equitação no Flamengo. 

O Imparcial, 30 set. 1936. 
 

Praticantes do hipismo em 

passeio pela Lagoa. 

Careta, 26 abr. 1941, p. 19. 
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Além disso, sua sede foi transferida para a mesma do Lage, no terreno 

da Fábrica Corcovado. 

 

Depois de dé-

cadas sob a direção 

de Manoel Fernan-

des, que renunciou frente aos conflitos que houve entre os clubes lo-

cais, especialmente entre o Jardinense e o Lage, a presidência da 

União foi assumida por Romeu de Miranda e Silva, amanuense, 

funcionário do Ministério da Viação, associado do Automóvel Club do 

Brasil envolvido com a organi-

zação de provas automobilísti-

cas, também sócio e dirigente do 

Gávea Sport Club, bem como 

partícipe de várias iniciativas 

agremiativas do Distrito. 

Manoel Fernandes já ti-

nha idade avançada, estava do-

ente e, na representação dos 

cronistas, não tinha mais con-

dições de presidir a União, abrindo 

espaço para conflitos diversos130. 

Perceba-se que Romeu era, como 

                                                           
130 SERÁ feita a cisão na União da Lagoa Rodrigo de Freitas? A Manhã, 16 set. 

1928, p. 8. 

Baile do Chuveiro de 

Ouro. 

O Malho, 5 abr. 1913, 

p. 31. 
 

Romeu Miranda e Silva, 

também diretor do Automóvel 

Club. 

Automóvel-Club, jun. 1935,  

p. 21. 
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os dirigentes do passado, um personagem conhecido no Distrito, toda-

via sem ligação com as fábricas e possuidor de um perfil societário 

mais de classe média. Esse foi um pa-

drão de liderança e remador que cada 

vez mais se tornou comum nas agre-

miações da Gávea. 

 

 

 

 

Com a “cisão” dos clubes da La-

goa, na União ficaram o velho Lage e 

o recém-criado Lagoense. Já o Pira-

quê e o Jardinense, em conjunto com 

o Gávea e o Audax, criaram uma nova entidade, a Federação Náutica 

da Lagoa Rodrigo de Freitas131, que se apresentou como continuação 

da antiga Liga Náutica. As tensões não ama-

inaram, notadamente no que se refere à sub-

venção governamental, à participação de não 

amadores e ao convênio com a Federação 

Brasileira132. 

À presidência da Federação Náutica foi 

indicado Seraphim Viegas, associado do Pira-

quê, mas acabou assumindo Eduardo Motta, 

ligado ao Audax.  

O primeiro fora também remador e di-

rigente do Jardinense, bem como um dos di-

                                                           
131 REMO. A Manhã, 20 set. 1928, p. 5. 
132 REMO. A Manhã, 22 set. 1928, p. 5. 

Charge de Romeu Miranda e Silva. 

Automóvel-Club, 15 fev. 1936, p. 7. 
 

Seraphim Viegas. 

A Manhã, 12 out. 

1928, p. 5. 
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retores da União que lutou para ampliar o corpo de associados e de 

participantes das competições, já percebendo as mudanças societárias 

em curso na Lagoa. O segundo era um cronista esportivo renomado 

que tinha, contudo, menor ligação com o Distrito. Tornou-se conhecido 

pelo número de agremiações com as quais se envolveu, algo que che-

gou a ser ironizado pelos jornais133. 

Também ligado ao Audax, depois assumiu como presidente da 

Federação Náutica o já citado Armando Magno da Silva. Vale ainda 

destacar outro dirigente muito ativo, Alfredo Steffan Junior, securi-

tário (funcionário da Sul América Seguros), associado do Gávea Sport 

Club. Foi diretor da União dos Empregados do Comércio (importante 

sindicato da categoria fundado em 1908) e de muitas iniciativas agre-

miativas – esportivas, sociais e carnavalescas (como o Corcovado Foot-

ball Club, o Club Reserva Naval e o bloco Mamma na Burra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigo remador ligado ao Jardi-

nense, também associado ao Carioca 

Football/Sport Club, Steffan Junior foi, 

alguns anos depois, um importante di-

                                                           
133 Ver, por exemplo: AGUA-RAZ. Diário Carioca, 27 set. 1928, p. 8. 

Baile do Gávea Sport Club 

realizado na União dos 

Empregados do Comércio. 

Para Todos, 21 jan. 1928, 

p. 43. 
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rigente da Liga Carioca de Basquetebol, atuando intensamente para 

dirimir os conflitos entre os clubes. Não era um operário, mas era mo-

rador e liderança da Gávea. 

Interessa-nos perceber os impactos que tal cisão ocasionou na re-

gião. A Lagoa, mais do que nunca, se tornou movimentada com cele-

bradas regatas de duas entidades que envolviam cinco agremiações lo-

cais (as três mais antigas, o Lagoense renascido e o Gávea) e mais al-

gumas de outros bairros (seja o Audax, filiado à Federação Náutica, 

seja aquelas ligadas à Federação Brasileira que participavam de even-

tos promovidos pela União). 

A Federação Náutica era mais vinculada a setores médios que 

crescentemente ocupavam o Distrito da Gávea. A União, especialmen-

te o Lage, seguia sendo elogiada por difundir “o atletismo náutico no 

seio do proletariado e das classes menos favorecidas”134. Vale destacar 

a representação acerca do Jardinense, reconhecido por, no passado, ter 

sido um clube no qual os operários podiam “encontrar um meio de edu-

cação física”135, mas passara por uma sensível mudança de perfil. 

No que tan-

ge ao aspecto es-

portivo, as duas 

entidades enfren-

taram fragilida-

des. A União tentou seguir com os campeo-

natos de outras modalidades. Mas como, por 

exemplo, manter a contenda de polo aquático 

somente com duas equipes? Já a Federação 

                                                           
134 SPORTS aquáticos. O Jornal, 15 jul. 1928, p. 12. 
135 REMO. O Jornal, 15 jan. 1928, p. 8. 

Décio da Costa Tavares, 

remador do Jardinense, 

um dos mais conhecidos e 

vitoriosos da Lagoa. 

A Manhã, 8 dez. 1928,  

p. 8. 
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Náutica promoveu algumas inovações por motivação de suas agremia-

ções associadas. Em 1928, por exemplo, organizou uma prova de bar-

cos a motores, da qual participaram competidores do Audax e do Gá-

vea136. 

A despeito de seus esforços, a Federação Náutica estava despro-

vida da participação do Lage, uma importante referência da região, 

além de não contar com o apoio da Federação Brasileira e das agre-

miações mais fortes do Rio de Janeiro. Até mesmo por isso, procurou 

se aproximar da Confederação Brasileira de Desportos que, como vi-

mos, estava em conflito com várias entidades do país, inclusive com a 

da Capital Federal, e realizava seus campeonatos na Lagoa137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De outro lado, as duas entidades an-

gariavam apoios importantes, como o de 

Max Janke, proprietário de um estaleiro naval em Niterói, um dos 

mais procurados construtores de barcos de remo do Brasil. Ele presen-

teou o Jardinense e o Lagoense com embarcações, seguramente tendo 

em conta fazer circular seus produtos naquele espaço que adquirira 

                                                           
136 A REGATA da Federação Náutica...A Manhã, 27 nov. 1928, p. 8. 
137 Para um panorama de tais ações de aproximação, ver: ROWING. O Paiz, 22 mai. 

1929, p. 8. 

Atletas do Jardinense por 

ocasião da comemoração de 

seu aniversário. 

A Manhã, 27 jan. 1929,  

p. 10. 
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maior dinâmica, como já o fizera antes com as agremiações ligadas à 

Federação Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfim, o período em tela foi marcado por diversificação dos gru-

pos envolvidos com o remo da Lagoa, bem como por diferentes confli-

tos, duas ocorrências que de alguma forma se articularam. Um dos as-

pectos no qual ficou clara essa nova dinâmica foi o funcionamento das 

ligas.  

Se a princípio, a União congregou todos os esforços, em função 

das divergências surgiram a Liga Náutica e a Federação Náutica, am-

bas buscando, a princípio sem sucesso, relações com a mais antiga e 

poderosa Federação Brasileira. Ao mesmo tempo, todas passaram a 

ter que lidar com novas iniciativas de estruturação e organização do 

esporte nacional, algo que se materializara a partir da criação da Con-

federação Brasileira de Desportos. 

 

Embarcações do estaleiro de Max 

Janke em regata realizada na 

Enseada de Botafogo. 

Revista da Semana, 20 ago. 1927,  

p. 30. 
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A diversificação das 

regatas, ligas e clu-

bes promotores de 

eventos chamou a a-

tenção de outros 

grupos que passa-

ram mais amiúde a considerar 

para promoção dos eventos náu-

ticos a “Lagoa das Garças”, ter-

mo que, na transição dos anos 1920-1930, começou a circular e depois 

de um tempo não foi mais utilizado138. 

Na década de 1930, esse processo teve sequência com o aumento 

do protagonismo de novos personagens que chegavam à Lagoa e a 

redução da influência de antigas lideranças. É o que discutiremos no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Segundo Gonçalves (2004), no início da década de 1930, órgãos da prefeitura 

chegaram a aventar, sem sucesso, a adoção desse nome como oficial para a Lagoa 

Rodrigo de Freitas. 

Regata da Federação Náutica na 

Lagoa. 

Jornal das Moças, 11 ago. 1932, p. 14. 
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A caminho da gentrificação:  

todos os caminhos levam à Lagoa 

 

 Se no decorrer dos anos 1920, a Lagoa se tornou mais movimen-

tada e frequentada por diferentes grupos sociais que não os operários, 

na década seguinte esse processo se intensificou. Antigos personagens 

ainda seguiam vivendo e liderando iniciativas diversas de desenvolvi-

mento do Distrito da Gávea, mas cada vez mais novos protagonistas 

interferiram em sua dinâmica e no forjar de representações sobre o 

espaço. 

 Os dados coligidos por Abreu (1987) demonstram o crescimento 

da região investigada. Em 1940, o Distrito da Gávea já possuía 55.592 

moradores, chegando a 88.409 em 1950. Como vamos tratar de uma 

maior integração com o entorno, valerá citar a população do Distrito 

da Lagoa (1940 – 54.992; 1950 – 59.460) e de Copacabana (74.133 e 

129.249).  

Na Gávea, em 1940, os operários seguiam sendo a categoria 

mais numerosa (5.997), todavia não mais absoluta se somados outros 

grupos (entre os quais comércio – 3.095, administração pública e defe-

sa – 2.950, serviços e atividades sociais – 4.240). 

 Essas mudanças podem ser claramente perceptíveis no funciona-

mento das agremiações náuticas, tanto das mais antigas, as que há 

mais tempo estavam instaladas na Lagoa, quanto das novas, as que fo-
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ram chegando, complexificando e sendo indicadores da complexifi-

cação das experiências locais.  

 

Concretamente, 

a Lagoa já não era um 

lugar menor no tocan-

te à promoção de e-

ventos náuticos, dividindo a atenção com a Enseada de Botafogo, que 

perdia notoriedade com o aumento da poluição da Baía de Guanabara 

e a degradação do Pavilhão de Regatas, em 1931 interditado por falta 

de condições de segurança139.  

Supostamente, seriam realizadas obras para sua recuperação, 

intervenções que nunca fo-

ram encaminhadas. Em 

1932, o Pavilhão foi des-

montado, deixando o remo 

carente de um de seus 

espaços mais importantes. 

A prefeitura prometeu a 

construção de uma nova 

tribuna, desencadeando-se um debate 

sobre o local mais adequado para tal: 

manter na Praia de Botafogo ou levar 

                                                           
139 A GRANDE regata dos campeonatos. Jornal dos Sports, 15 ago. 1931, p. 1. 

Guarnição do 

Jardinense em regata 

disputada na Lagoa. 

Diário de Notícias, 29 

jun. 1931, p. 3. 
 

Pavilhão provisório montado 

por ocasião de regata 

promovida na Lagoa. 

Revista da Semana, 4 set. 

1937, p. 20. 
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para outro bairro, destacando-se a preferência de alguns pela Lagoa140. 

Com o fim do Pavilhão de Regatas, a Praia de Santa Luzia recu-

perou durante pouco tempo sua importância no que tange aos eventos 

náuticos, bem como ainda mantiveram alguma relevância as enseadas 

de Icaraí e São Domingos, em Niterói. No caso da primeira, deve-se ter 

em conta que estavam em situação difícil os clubes da Federação Bra-

sileira que por lá tinham sede (Natação e Regatas, Vasco, Boqueirão e 

Internacional) em função das múltiplas intervenções urbanas que os 

deixaram quase sem saída para o mar141. Futuramente, seriam trans-

feridos para onde até os dias de hoje se encontram, nas redondezas do 

Aeroporto Santos Dumont. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
140 Ver, por exemplo: ONDE deve ser construído o pavilhão de regatas. Jornal dos 

Sports, 26 set. 1931, p. 1. 
141 REVIVE uma velha questão...Diário de Notícias, 14 abr. 1932, p. 9. 

 

Duas imagens da 

Praia de Santa Luzia, 

importante local de 

regatas, onde se 

instalaram muitos 

clubes náuticos. A 

primeira, é do século 

XIX, a segunda, é dos 

anos 1930. Em ambas, 

a Igreja de Santa 

Luzia está no centro, 

à direita. Note-se o 

afastamento do mar. 

Revista da Semana, 6 

mai. 1933, p. 21/22. 
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No início da década de 1930, uma ocorrência abalou mais ainda 

a União que, como vimos, ficara restrita a dois clubes, um dos quais 

criado no momento em que o Jardinense e o Piraquê se desligaram e 

fundaram a Federação Náutica: o Lagoense. Pois bem, surpreen-

dentemente para alguns, este co-

municou sua adesão à novel li-

ga142. Trata-se de uma expressão 

do acirramento das tensões entre 

as lideranças da Lagoa e do en-

fraquecimento do grupo mais tra-

dicional que se mantinha ligado 

ao Lage, a agremiação que pos-

suía forte conexão com a Fábrica 

Corcovado.  

 

 
 

 

 Os dirigentes da 

União/Lage ainda consegui-

ram uma nova filiação, a do 

Clube de Regatas Guanaba-

rense, instalado na sede do 

Lage, aparentemente mais 

uma criação “artificial” para 

que a entidade não encer-

rasse suas atividades. 

 

                                                           
142 Um debate sobre essa decisão, crítico à posição do Lagoense, pode ser visto em: 

AGUA-VIVA. Diário Carioca, 19 jul. 1930, p. 12. 

Guarnição do Lagoense em 

regata realizada na Lagoa, 

promovida pela Federação 

Náutica. 

Diário de Notícias, 29 jun. 

1931, p. 3. 
 

Sede da União, no mesmo 

terreno onde estiveram 

estabelecidos o Lage, o 

Lagoense e o Guanabarense. 

Diário da Noite, 28 jul. 1931,  

p. 6. 
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 Essa artimanha acabou ganhando ainda mais tom de escândalo 

quando a União tentou argumentar, junto à prefeitura do Rio de Ja-

neiro, a fim de receber um subsídio oferecido a algumas entidades e 

agremiações, que a ela era filiado o Sport Club Náutico, uma sociedade 

desconhecida no meio do remo carioca143.  

O caso foi considerado uma fraude e alardeado na imprensa co-

mo grave incidente, exemplo do que era a política na República Velha 

(lembremos que a essa altura Vargas tinha chegado ao poder). Por sua 

vez, a União argumentava que tudo não se tratou de confusão, pois ela 

era a representante não de um clube com tal nome, mas sim, em geral, 

“do sport náutico da Lagoa”144.  

 

A maior parte dos cronis-

tas se tornou crítica ao modo 

de atuação da União. Para um 

deles, além de ações moralmen-

te contestáveis, dados os maus 

resultados técnicos observados 

nas regatas, a entidade não te-

ria “mais força para ser dirigente do esporte marinho no lindo recanto 

da Gávea”145. Todavia, a antiga liga contava ainda com as boas rela-

ções estabelecidas com a Federação Brasileira. Isso também foi res-

                                                           
143 COM UM clube fictício...Diário da Noite, 28 jul. 1931, p. 6; UM CASO grave. 

Diário da Noite, 27 jul. 1931, p. 15. 
144 OS CASOS típicos da República Velha. Diário da Noite, 1 ago. 1931, p. 2; 

AINDA o caso da subvenção...Diário da Noite, 30 jul. 1931, p. 1. 
145 A REGATA da União da Lagoa Rodrigo de Freitas. Diário da Noite, 2 nov. 1931, 

p. 6. 

Guarnições do Guanabarense 

vencedoras de páreos. 

Diário da Noite, 2 nov. 1931, 

p. 14. 
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ponsável pelo aumento da frequência dos clubes mais prestigiosos da 

cidade na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Aparentemente, os grupos mais tradicionais da Lagoa começa-

ram a sentir “os efeitos da paralização de algumas fábricas e da dimi-

nuição das atividades de outras”146. Nas décadas de 1930 e 1940, esse 

processo teve início e rapidamente se desenvolveu, ainda que algumas 

indústrias tenham se mantido até os anos 1970 e 1980.  

No caso da Corcovado, em 1935, a companhia tomou em assem-

bleia a decisão de extinguir a unidade da Gávea147, mantendo-se a da 

Rua Barão de Mesquita (Tijuca). Em seu lugar, foi construído um edi-

fício residencial. De fato, muitos dos antigos terrenos fabris foram ocu-

pados por iniciativas imobiliárias de alto padrão e espaços de lazer 

(RODRIGUES, 2012). Nesse processo, boa parte das agremiações anti-

gas do Distrito se viram desprovidas de suas sedes. 

 Esse problema já vinha atingindo alguns clubes. No caso do La-

goense, teve relação com a ruptura com a União. Como a sede se en-

contrava em terreno pertencente à Fábrica Corcovado, no mesmo espa-

ço em que estava estabelecido o Lage, este impediu a permanência da 

agremiação dissidente e recolheu parte do seu material (o que se con-

seguiu retirar foi transferido para o Jardinense).  

Para resolver seu problema de falta de sede, o Lagoense solicitou 

à prefeitura a cessão de um imóvel que se localizava na Fonte da Sau-

dade. Como justificativa, destacou suas potenciais contribuições para 

“a mocidade, que se fortalece na prática dos esportes, pugnando pela 

eugenia da raça”148 

                                                           
146 COMO foi ludibriada...A Batalha, 19 set. 1930, p. 7.  
147 Jornal do Comércio, 27 fev. 1935, p. 13. 
148 O LAGOENSE quer ter sede própria. Diário da Noite, 31 jul. 1931, p. 7. 
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Na verdade, no decorrer do tempo, várias agremiações locais ou 

de outros bairros que participavam das regatas na Lagoa cons-

tantemente solicitaram apoio da prefeitura para construir suas sedes 

ou ao menos barracões. Para justificar tais pedidos, diversos foram os 

argumentos utilizados, até mesmo a lembrança de que, nos tempos de 

Pereira Passos, isso fora concedido a agremiações instaladas na Baía 

de Guanabara149.  

Por vezes, o argumento tinha relação com o desenvolvimento lo-

cal. Em certa ocasião se publicou: 

 

os clubes náuticos Lage, Piraquê e Jardinense (...) lutam com a 

boa vontade dos dirigentes para obter uma sede condigna, para 

recepção e programa de turismo, que proporcione aos turistas 

locais o ensejo de apreciarem a beleza com que a natureza dotou a 

Lagoa (...)150. 

 

 

Voltemos ao imbróglio entre o Lage e o 

Lagoense. Acionado na justiça, o primei-

ro foi obrigado a devolver o material apreendido e ainda ameaçado de 

pagar larga indenização que o levaria à insolvência. Os cronistas 
                                                           
149 EM PROL dos clubes náuticos da Lagoa. Diário de Notícias, 15 dez. 1933, p. 9 

(segunda seção). 
150 PELO aproveitamento esportivo da Lagoa Rodrigo de Freitas. O Jornal, 25 mai. 

1934, p. 8. 

Regata promovida pelo 

Jardinense na Lagoa. 

Revista da Semana, 15 ago. 

1932, p. 25. 
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lembravam o passado importante das agremiações da Lagoa e 

rogavam por “uma solução harmoniosa para todas as partes interes-

sadas”151.  

Havia mui-

tas críticas ao La-

ge, mas também 

se reconhecia sua 

relevante trajeto-

ria. O que os pe-

riodistas, em ge-

ral, sugeriam é 

que prejudicava o desenvolvimento do esporte na Lagoa as usuais 

“rixas e guerrilhas”152. O que não percebiam é que se tratava de algo 

que extrapolava o esporte, tendo relação com as mudanças no cenário 

citadino, com uma nova conformação do espaço. 

De toda forma, essa era a representação que na transição das 

décadas de 1920/1930 grassava sobre as agremiações de remo da La-

goa: “Clubes pequenos que deveriam se unir 

para que o esporte náutico daquele encantador 

local apresentasse uma eficiência efetiva, fa-

zem eles, contrariando o que o bom senso indi-

ca, justamente o contrário. Os desentendimen-

tos ali têm caráter qua-

se permanente”153. 

 

 

                                                           
151 ESTÁ ameaçado de desaparecimento o veterano C. R. Lage. Diário da Noite, 29 

jul. 1926, p. 7. 
152 REMO. Jornal do Comércio, 20 set. 1930, p. 9. 
153 NOVAMENTE em crise...Diário da Noite, 28 mai. 1930, p. 6. 

Regata da Federação Náutica. 

Careta, 1 ago. 1935, p. 24. 

Joel Garcia, vitorioso 

timoneiro do 

Jardinense. 

Diário de Notícias, 30 

set. 1930, p. 11. 
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Mesmo debilitada com a deserção do Lagoense, as referências à 

União seguiram durante algum tempo presentes nas regatas de remo 

e competições de natação promovidas pela Federação Brasileira. Na 

Lagoa, todavia, os eventos da Federação Náutica definitivamente 

assumiram o protagonismo não só por envolver três importantes clu-

bes locais, como também, eventualmente, o Gávea, o Gonthan e o 

Audax.  

 

Além disso, havia eventos da Fe-

deração Náutica realizados em outros 

espaços, tanto em Niterói, promovidos 

pelo Audax, quanto na Praia de Maria 

Angu/Ramos ou na Ilha do Governador, 

organizados pelas agremiações náuticas 

da região. A entidade atraiu clubes de vários bairros. Um exemplo in-

teressante, o Tijuca Tênis participou de regatas por ela patrocina-

das154. 

Enquanto seguiram frequentes as regatas promovidas ou chan-

celadas pela Federação Náutica, a União chegou a cancelar alguns de 

seus eventos, ocorrência pelos cronistas interpretada como um sinal de 

que a velha entidade não tinha mesmo mais condição de se afirmar co-

mo representante do esporte náutico da Lagoa155. 

A Federação Brasileira ainda entabulou novas iniciativas para 

tentar “pacificar” o remo da Lagoa, convocando reuniões das duas ligas 

                                                           
154 Sobre o Tijuca Tênis, ver Melo e Silva (2021). 
155 A REGATA da Lagoa. Diário da Noite, 26 out. 1931, p. 7. 

Anúncio da Federação Náutica. 

Diário de Notícias, 24 ago. 1930, p. 13. 
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a fim de buscar uma solução consensual156. A essa altura, a União era 

presidida por Albino da Silva Moreira, que se manteve contrário a 

qualquer possibili-

dade de unificação, 

ao contrário do re-

presentante da Fe-

deração Náutica, o 

remador e futuro 

advogado Carlos da 

Cunha Braga, que 

sugeriu ser possível 

um acordo, a criação 

de uma subliga úni-

ca filiada à Federação Brasileira. Já Leonel de 

Andrade Velloso, estudante de direito, liderança 

política da Gávea, presidente do Lagoense, pro-

pôs que as agremiações se ligassem diretamente 

à prestigiosa entidade157.  

 Havia um empecilho relacionado à forma-

ção societária das agremiações. Aquelas ligadas 

à Federação Brasileira primavam por um concei-

to muito restrito de amadorismo, difícil de ser a-

tendido por parte das sociedades náuticas da Gávea, tanto da União 

quanto da Federação Náutica. Mesmo com as mudanças em curso, tra-

balhadores das fábricas se mantinham entre os associados e rema-

                                                           
156 Ver, por exemplo: O CONGRAÇAMENTO do sport náutico...Diário de Notícias, 

19 jul. 1931, p. 1. 
157 A UNIFICAÇÃO do remo da Lagoa. Diário da Noite, 8 ago. 1931, p. 7. 

Imagem da reunião de 

conciliação promovida pela 

Federação Brasileira. 

Diário da Noite, 8 ago. 

1931, p. 7. 
 

Leonel Velloso, 

presidente do 

Lagoense. 

Diário da Noite, 

30 set. 1931,  

p. 14. 
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dores158. Uma vez mais vemos que as questões socioeconômicas 

interferiam nos rumos do remo da Lagoa.  

De toda forma, todos percebiam, as duas entidades não pareciam 

mesmo empenhadas em mudar o quadro. A Federação Náutica inclusi-

ve rejeitou em assem-

bleia a proposta de Car-

los Braga159, levando a 

sua demissão, assumin-

do em seu lugar o já cita-

do e velho conhecido Al-

fredo Steffan Junior.  

Essas tensões seguiram por mais 

alguns anos, até mesmo quando foi criada 

a Federação Aquática, sucessora da anti-

ga Federação Brasileira160. Em 1933, numa das regatas dessa nova 

entidade, a participação do Lage, que continuava gozando de algum 

prestígio e influência, foi motivo de conflito com as outras sociedades 

da Lagoa161. 

Nesse mesmo ano, antes da cisão, a Federação Brasileira e a Fe-

deração Náutica passaram a inserir simultaneamente páreos dedica-

dos, como fizera-se com a União no passado. A essa altura, o Guana-

barense já transferira sua sede para a Enseada de Botafogo, o mesmo 

que, em seguida, ocorreu com o Lage que, em 1934, finalmente aderiu 

                                                           
158 Ver, por exemplo: REGISTRO. O Jornal, 6 ago. 1931, p. 11; A UNIFICAÇÃO do 

remo lagoense. Diário da Noite, 10 nov. 1931, p. 15. 
159 A FEDERAÇÃO Náutica da Lagoa...O Jornal, 2 out. 1931, p. 13. 
160 Em 1933, houve uma cisão na Federação Brasileira de Sociedades de Remo. 

Uma parte dos clubes criou a Liga Carioca de Remo enquanto outra se manteve na 

antiga entidade, a renomeando para Federação Brasileira de Desportos Aquáticos, 

depois Federação Aquática do Rio de Janeiro. 
161 NÃO haverá o páreo para clubes da Lagoa. Jornal dos Sports, 17 set. 1933, p. 8. 

Guarnição do 

Guanabarense. 

Diário de Notícias, 3 

nov. 1931, p. 8. 
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e passou a participar de regatas da Federação Náutica, de pronto ob-

tendo destaque pelos bons resultados nas provas162. 

 

A decisão foi muito cele-

brada pela imprensa e pelos afi-

cionados do remo. A “pacificação 

náutica da Lagoa Rodrigo de 

Freitas”163 foi encarada como al-

go que potencializaria “o maior 

desenvolvimento de um trecho 

mais pitoresco da Metrópole Ra-

diosa da cidade do Rio de Janeiro” inclusive porque possibilitaria o in-

centivo da prefeitura tanto por ser adequar a sua política de desen-

volvimento do turismo quanto porque “o local se empresta para o cul-

tivo de uma mocidade sadia e forte”.  

Perceba-se que não se fala mais dos operários, mas sim de novos 

frequentadores e moradores, uma visão “mais refinada” do espaço, 

bem explícita no fato de que o cronista convocava o Caiçaras para aju-

dar na tarefa de delineamento de um renovado conjunto de represen-

tações acerca da Lagoa. Mais adiante, abordaremos a importância des-

sa agremiação. 

 

                                                           
162 PASSA amanhã o 26º aniversário...O Jornal, 15 abr. 1934, p. 9; O C. R. LAGE, 

seu promotor, foi o mais vitorioso. O Jornal, 12 set. 1934, p. 9; O C. R. LAGE filiou-

se à Federação Náutica, A Noite, 14 abr. 1934, p. 4. 
163 O CLUB de Regatas Lage, o veterano centro náutico...Diário de Notícias, 18 abr. 

1934, p. 9. 

Embarcação do Lage em 

regata pelo clube promovida. 

O Jornal, 23 jan. 1934, p. 9. 
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Ressalte-se que, embora distinta da União e mesmo com as mu-

danças em curso, a Federação Náutica não perdeu de imediato seus 

vínculos com o local. A propósito, vale destacar que uma das provas 

clássicas disputadas em suas rega-

tas anuais era a “Associação dos O-

perários da Fábrica de Tecidos Cor-

covado”, uma clara referência às o-

rigens do remo na Lagoa.  

A Federação Náutica seguiu 

se fazendo presente em atividades 

que tinham em conta reivindicações 

de melhorias para a região, como 

ocorreu em 1935, quando esteve ao 

lado de muitas associações cívicas, sin-

dicais e agremiativas assinando uma 

Regata na Lagoa. 

Revista da Semana, 

4 set. 1937, p. 20. 
 

Embarcações que disputaram 

regata promovida na Lagoa. 

Diário da Noite, 29 jun. 1931, 

p. 1. 
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solicitação de construção de uma escola para as crianças da Roci-

nha164, inaugurada com grande celebração poucos meses depois. 

Como ocorrera com a União no passado, a Federação Náutica 

também tomou parte em manifestações políticas. Por exemplo, em 

1931, junto com vários sindicatos, associações cívicas e agremiações 

recreativas, participou das cerimônias promovidas para homenagear 

Lindolpho Collor, Ministro do Trabalho, e 

Adolpho Bergamini, prefeito do Rio de Ja-

neiro, um sinal de que apoiavam o novo 

governo Vargas (homenageado, inclusive, 

com um nome de páreo)165. 

Enquanto isso, a Confedera-

ção Brasileira de Desportos seguiu 

promovendo, na Lagoa, os Campeo-

natos Brasileiros de Remo, contan-

do com a ajuda dos clubes locais, 

que abrigavam as equipes de outros 

estados e davam suporte para a rea-

lização dos páreos, inclusive em-

prestando embarcações. Como vi-

mos, o Retiro da Saudade era um importante espaço nessas oca-

siões166. A partir de determinado momento, em função de suas contri-

buições, no programa das competições nacionais foram inseridas duas 

provas para sociedades filiadas à Federação Náutica. 

 

                                                           
164 A POPULAÇÃO da Gávea apela...Gazeta de Notícias, 8 fev. 1935, p. 8.  
165 A GÁVEA com a revolução. Diário Carioca, 22 fev. 1931, p. 12. 
166 Ver, por exemplo: COMO ficarão acomodadas...A Esquerda, 14 fev. 1931, p. 5. 

Vencedores da prova que 

homenageou Vargas. 

Diário de Notícias, 9 

nov. 1931, p. 2. 
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Até mesmo por serem considerados os mais importantes páreos 

da modalidade no Brasil, já que contavam com atletas de diversos es-

tados, essas ocasiões chamavam a atenção para o potencial da Lagoa 

para acolher a prática de modalidades náuticas.  

A Federação Brasileira, a propósito, nos preparativos para to-

mar parte nos campeonatos brasileiros, utilizava as instalações da Gá-

vea para treinar seus atletas selecionados. O espaço também acolheu 

algumas equipes nacionais em sua preparação para participar de com-

petições internacionais que se tornaram mais usuais a partir da déca-

da de 1920 (MELO; KNIJNIK; PERES, 2016). 

Se considerarmos que, na segunda metade dos anos 1930, além 

da Federação Náutica e da Confederação Brasileira de Desportos, na 

Lagoa promoviam algumas de suas rega-

tas a Federação Aquática, a Liga Cario-

Equipe do Rio de Janeiro que disputou o Campeonato Brasileiro de Remo. 

Gazeta de Notícias, 15 mar. 1931. 
 

Regata da Federação Náutica. 

Careta, 1 ago. 1935, p. 24. 
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ca de Remo e a Liga de Esportes da Marinha, podemos perceber como 

a região progressivamente foi se conformando como principal espaço 

do remo no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

Mais ainda, uma nova entidade come-

çou a promover competições na Lagoa, a As-

sociação Carioca167, não exatamente uma liga 

esportiva, mas sim de valorização da cultura 

do Rio de Janeiro, grupo do qual faziam parte 

o Audax e o Gonthan, organizadores usuais 

de regatas de vela. Seus eventos de iatismo tinham grande repercus-

são e eram realizados em várias regiões da cidade. Sobre essa modali-

dade, retomaremos o debate no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 A FESTA da fundação da Associação Carioca. Diário Carioca, 17 jan. 1930, p. 9. 

Embarcação do Vasco em regata da Liga 

Carioca disputada na Lagoa. 

Jornal dos Sports, 3 nov. 1935, p. 1. 
 

Atletas participantes de 

regata da Liga Carioca 

promovida na Lagoa. 

Diário da Noite, 2 nov. 1935, 

p. 7. 
 

Anúncio de regata da 

Associação Carioca. 

Diário Carioca, 19 set. 1935, 

p. 11. 
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 Mesmo com tantas novidades, a Federação Náutica manteve-se 

ativa por mais alguns anos. Sob a presidência de Moysés de Carvalho, 

associado do Audax, em 1934, em conjunto com o Carioca Sport Club, 

organizou o “Dia da Lagoa” com “o obje-

tivo de unir ainda mais os clubes esporti-

vos desta Metrópole, especialmente os que 

têm as suas sedes nos bairros da Gávea, 

Jardim Botânico, Leblon, Ipanema, Copa-

cabana”168.  

 

 

 

 

 

 

Foi claramente uma celebração do protagonismo da Federação 

Náutica na região, algo que extrapolava mesmo o Distrito da Gávea. A 

comemoração do seu sétimo aniversário foi, aliás, uma grande festa 

que ganhou destaque em muitos periódicos. Nessa altura presidida pe-

lo renomado advogado Carlos de Medeiros Jansen Ferreira, morador 

de Ipanema, a entidade tornara-se definitivamente reconhecida nos 

                                                           
168 COMEMORA-SE hoje o “Dia da Lagoa”. Gazeta de Notícias, 25 nov. 1934, p. 18. 

Reunião da 

Associação Carioca 

no Caiçaras. 

Jornal das Moças, 

28 nov. 1935, p. 21. 
 

Olga Dias, ciclista vitoriosa 

participante do Dia da Lagoa. 

A Noite, 26 nov. 1934, p. 8. 
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meios esportivos da cidade. Era encarada como modesta, repre-

sentante de clubes menores, mas muito respeitada por sua trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse cenário, ainda que o remo te-

nha se mantido como o esporte principal, ampliou-se o escopo de mo-

dalidades praticadas na região, um sinal tanto do aumento do número 

de moradores do Distrito da Gávea quanto da mais intensa integração 

das agremiações locais com os movimentos esportivos citadinos. Essas 

ocasiões também contribuíam para o maior trânsito de pessoas – atle-

tas e torcedores – na já não mais tão pacata Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 Um exemplo é o envolvimento do Jardinense com o ping-pong, 

uma modalidade que se tornou muito praticada nos anos 1920-1940. 

Seus associados passaram a participar de torneios internos, partidas 

isoladas com outros clubes e campeonatos promovidos na cidade.  

 Já os associados do Lage amiúde participaram de corridas 

rústicas, competições que se tornaram uma moda no Rio de Janeiro 

dos anos 1930. Mais ainda, o clube passou a ser um dos promotores 

Participantes do Dia da 

Lagoa. 

A Noite, 26 nov. 1934, p. 2. 
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dessas contendas na Gávea e Botafogo169. O Flamengo organizou, a 

propósito, uma celebrada dessas provas, a Volta da Lagoa. 

 

 Algumas agremi-

ações locais também de-

ram sequência à prática 

do futebol, mesmo que de 

forma não tão estrutura-

da como antes, quando houvera um campeonato promovido pela Uni-

ão. O Jardinense foi um dos que mais tomou parte em partidas do lu-

dopédio, a maioria delas promovidas em campos da Zona Sul. 

 O mesmo clube e outros da Lagoa se envolveram com compe-

tições de basquete, inclusive um campeonato promovido pela Federa-

ção Náutica. Nessa modalidade, destacou-se o Caiçaras – uma agre-

miação multiesportiva que também estimulou constantemente a práti-

ca do vôlei.  

 

 

 

As sociedades náuticas 

da Lagoa seguiram promo-

vendo e participando ativa-

mente de competições de na-

tação e polo aquático, muitas 

                                                           
169 Ver, por exemplo: VOLTA de Botafogo. A Manhã, 20 jul. 1935, p. 5. 

Volta da Lagoa. 

Revista da Semana, 22 jun. 

1935, p. 22. 
 

Prova de salto ornamental 

promovida pelo Caiçaras na 

Lagoa. 

Beira-Mar, 12 dez. 1931, p. 1. 
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dessas organizadas pela Federação Náutica tendo como sitio o Retiro 

da Saudade. Novidades foram as provas de saltos ornamentais, reali-

zadas num trampolim montado em frente a Ilha dos Caiçaras. Da mes-

ma forma, esse clube foi um dos dinamizadores dos páreos de moto-

náutica e vela. 

 Vale destacar também que aumentou o número de eventos so-

ciais promovidos pelos clubes lagoenses, especialmente bailes de car-

naval. Em muitas ocasiões, para tal, utilizaram mesmo as sedes de ou-

tras agremiações já que as suas eram mais simples, especialmente 

preparadas para as práticas esportivas. Não eram sociedades tão es-

truturadas quanto aquelas filiadas à Federação Brasileira. Em função 

desse perfil, volta e meia surgia uma notícia de fusão das associações 

locais, uma tentativa de potencializar suas ações170. 

As mudanças pelas quais passaram a Lagoa e o esporte local fo-

ram sentidas claramente no cotidiano dos clubes, notadamente no seu 

quadro dirigente. Aqui podemos ver indícios dos novos grupos atu-

antes e representações que passaram a ser forjadas sobre o bairro. 

Em 1929, Sylvio da Silva Costa assumiu a di-

reção do Jardinense. Morador do Jardim Botânico, 

formou-se pela Escola de Direito do Rio de Janeiro, 

assim como Carlos Mauro, remador e dirigente do 

mesmo clube, conhecido como “baluarte da Fede-

ração Náutica”. Sylvio era filho do 

industrial Francisco da Silva Costa 

e tinha relação com a Associação 

                                                           
170 Ver, por exemplo: É QUASE certa a fusão do Lagoense com o Gávea Sport Club. 

A Noite, 9 nov. 1931, p. 10. Ao fim, como vimos, o Gávea se fundiu com o Carioca. 

Carlos Mauro, um dos mais 

reconhecidos líderes do Jardinense 

e do remo da Lagoa. 

Diário da Noite, 6 nov. 1931, p. 14. 
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dos Empregados do Comércio171. Também era ligado ao comércio o 

presidente de 1930, José Gamaliel Natividade. 

Os presidentes seguintes do 

Jardinense também tinham um 

perfil distinto daquele dos funda-

dores, mais ligados às fábricas da Gávea. O mesmo 

ocorria com o Lagoense que, no início da década de 

1930, se encontrava sob a liderança de Alfredo 

Pereira David Filho, diretor do Centro Cívico da 

Gávea, mestre de 1ª classe da Diretoria Geral de 

Engenharia do Distrito Federal, personagem muito 

ligado à política municipal e ao prefeito Pedro Er-

nesto. 

 

 

São bem signi-

ficativas as palavras 

do já citado Leonel 

Velloso, outro presi-

dente do Lagoense 

sem ligação com as fábricas: “Nascido num meio incipiente, fundado 

que foi por funcionários da Fábrica Corcovado, arrastou ele sua exis-

tência a passos lentos até que uma plêiade de estudantes e pessoas de 

                                                           
171 Fundada em 1880, trata-se da mais antiga entidade de representantes da classe 

caixeiral. No decorrer do tempo, “passou por um processo de hierarquização e valo-

rização de signos de distinção social” (POPINIGIS, 2018, p. 124). 

Alfredo Pereira David Filho, 

presidente do Lagoense. 

Diário da Noite, 29 jul. 1931, p. 6. 
 

Equipes do Piraquê, 

1930. 

Diário de Notícias, 29 

dez. 1930, p. 1. 
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outras posses começou a interessar-se pelo grêmio”172. O melhor 

exemplo de tal mudança, na verdade, foi o Jardinense. 

Essa mudança de perfil teria sido uma das 

responsáveis por desencadear tensões no inte-

rior de cada clube, bem como entre as agre-

miações, especialmente 

com o Lage, que mante-

ve por mais tempo suas 

articulações com sua origem fabril. Trata-se de 

mais um indício de como as sociedades náuticas 

foram uma boa expressão das transformações o-

corridas no Distrito da Gávea, notadamente nos 

arredores da Lagoa. 

 Até mesmo o Lage passou por mudanças com a renovação de seu 

quadro dirigente. Em 1934, já instalado na Praia de Botafogo, entre os 

diretores, o vice-presidente, Patrocínio Baptista, era morador do bairro 

e dono de uma tinturaria na Rua da 

Passagem, mesmo ramo profissional 

de Itacolomy Ramos, proprietário 

de uma tinturaria na Voluntários 

da Pátria. A agremiação não era 

mais da Lagoa – embora por lá 

mantivesse seu barracão de remo 

–, tampouco dirigida por gente li-

gada às fábricas que, como vimos, 

estavam em processo de extinção 

no Distrito da Gávea. 

                                                           
172 O LAGOENSE quer ter sede própria. Diário da Noite, 31 jul. 1931, p. 7. 

Anúncio do Jardinense. 

O Imparcial, 12 out. 1935, 

p. 10. 
 

Guarnição do Lage. 

O Jornal, 30 ago. 1936, p. 18. 
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 Ainda que, no seu tempo na Lagoa, o Lage organizasse eventos 

sociais, esses se tornaram mais frequentes quando se instalou na Pra-

ia de Botafogo. Além disso, as cerimônias e festas lograram maior 

repercussão nos periódicos173. Para um cronista, perceba-se a mudança 

de representações se tivermos em conta a origem da agremiação: 

 

Sendo uma organização vitoriosa, com um passado cheio de tradi-

ções e glórias, e com um quadro social de elite, o Club de Regatas 

Lage resolveu ampliar agora a esfera de suas realizações espor-

tivas, transplantando-se para aquele elegante bairro pelas gran-

des possibilidades que oferece174. 

 

 Já o Lagoense, em meados da década de 1930, deixou de existir, 

provavelmente em função das dificuldades materiais que enfrentou 

quando rompeu com o Lage. Em compensação, outras agremiações 

chegaram à Lagoa em função da vinculação (ou ao menos intenção) 

com as entidades representativas locais. 

Algumas deixaram poucos registros, como o 

Guanabara Athletico Club, que se ligou à Federação 

Náutica e à Associação Carioca. 

Fundado em 1936, tinha sede na 

Vila Pereira Carneiro, Niterói, mes-

ma cidade do Audax. Outro que 

aventou vinculação à entidade da 

Lagoa foi o Clube Náutico de Santa 

Cruz, sediado, na verdade, em Se-

petiba (MELO, 2020b). 

 

                                                           
173 Ver, por exemplo: CLUB de Regatas Lage. Jornal do Brasil, 24 mar. 1934, p. 22; 

CLUB de Regatas Lage. Jornal do Brasil, 31 mar. 1934, p. 11. 
174 A NOITE-DANÇANTE de hoje no Club de Regatas Lage. O Jornal, 24 mar. 

1934, p. 9. 

Praia de Dona 

Luiza, Sepeti-

ba. Ao fundo, 

Clube Náutico 

de Santa Cruz 
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Como já acontecia no período 

anterior com o Clube Náutico de Ra-

mos, agremiações da Zona da Leopoldi-

na tomaram parte em iniciativas pro-

movidas na Lagoa ou receberam nas suas sedes as visitas das socieda-

des de remo do Distrito da Gávea, entre as quais o Clube de Regatas 

da Penha, estabelecido na Praia das Morenas. 

O “distante Porto de Maria Angu”175 (Praia de Ramos) acolheu e-

ventos promovidos ou assentidos pela Federação Náutica, uma 

movimentação notá-

vel para aquela regi-

ão. Um dos exemplos 

foi uma festividade 

organizada por um 

importante clube que 

teve por algum tem-

po equipes náuticas/ 

aquáticas, o Olaria. 

Atletas do Jardinen-

                                                           
175 A FESTA aquática do Olaria A. C. A Batalha, 26 jan. 1930, p. 5. 

Regata da Federação Náutica. 

Jornal das Moças, 15 ago. 

1935, p. 21. 

 

Praia de Ramos. 

Careta, 12 jan. 1935, p. 22. 
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se e do Piraquê marcaram presença no festival realizado no bairro su-

burbano em janeiro de 1930176. 

 Digna de destaque é, em 1933, a filiação à Federação Náutica da 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), criada em 1928 tendo em 

vista garantir a participação de equipes da instituição nas atividades 

da Federação Atlética Bancária e Alto Comércio 

(FABAC). Paulatinamente, a agremiação foi am-

pliando seu envolvimento esportivo, inclusive 

com a criação de seções dedicadas ao remo e na-

tação177. Quase 30 anos depois, o clube construi-

ria uma sede na Lagoa, em funcionamento até os 

dias atuais. 

 Também se filiou à Federação Náu-

tica outra sociedade ligada à FABAC, o 

Light Rua Larga Sport Club, uma das di-

versas agremiações for-

madas por trabalhado-

res da companhia de e-

letricidade178, nesse ca-

so por gente que atua-

va nos escritórios. Co-

mo a AABB, em 1933 

passou a tomar parte 

nas regatas promovi-

das na Lagoa179. 

                                                           
176 A COMPETIÇÃO natatória de hoje...O Jornal, 26 jan. 1930, p. 9. 
177 A BELA performance da A.A. Banco do Brasil... A Nação, 7 nov. 1933, p. 9; AS 

ATIVIDADES da A. A. Banco do Brasil...A Noite, 1 nov. 1933, p. 13. 
178 Para um panorama dos diversos clubes da Light, ver: Excelsior, jul. 1933, p. 547. 
179 LIGHT Rua Larga Sport Club. Sino Azul, nov. 1933, p. 13. 

Paulo Tavares, presidente 

da Associação Atlética 

Banco do Brasil. 

A Noite, 1 nov. 1933, p. 13. 
 

Equipe de futebol do Light Rua Larga Sport Club. 

Sino Azul, jan. 1934, p. 28. 
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 Merece registro a já diversas vezes citada chegada do Clube de 

Regatas do Flamengo à Gávea, com a construção de uma sede em mea-

dos da década de 1930, em terreno cedido por aforamento pelo prefeito 

Pedro Ernesto180. Em 1935, inaugurou uma rampa para que pudesse 

colocar suas embarcações na Lagoa181. Vale lembrar que, alguns anos 

depois, o rubro-negro inauguraria seu estádio de futebol, atraindo 

mais gente para circular na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Decreto n. 3686, de 14 de novembro de 1931. 
181 O FLAMENGO inaugurará... O Radical, 15 fev. 1935, p. 8. Com a ida para a 

Lagoa, o Flamengo passou a ter duas seções náuticas, mantendo por alguns anos, 

até a década de 1970, a antiga sede do bairro do Flamengo. 

Público acompanhando regata 

promovida pelo Flamengo na 

Lagoa. 

Careta, 4 set. 1937, p. 32. 
 

Remadores do Flamengo na 

Lagoa. 

Sport Ilustrado, 15 jun. 1938, 

p. 2. 
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A grande novidade mesmo foi a chegada de uma agremiação que 

passou a promover competições de iatismo na Lagoa, o Clube dos Cai-

çaras. Debrucemo-nos sobre a trajetória dessa sociedade esportiva e as 

iniciativas relacionadas à vela, uma importante marca da mudança 

dos padrões dos clubes locais e do perfil societário do Distrito da Gá-

vea. 
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O “iatismo burguês”:  

indício de um novo perfil do bairro 

 

A utilização das águas da Lagoa para a promoção de páreos de 

vela parece ter sido pela primeira vez aventada pelo Gonthan182, que 

propôs, em 1932, a organização de “uma prova de 4.000 metros de bar-

cos veleiros”183. Como parceiro inicial dessa iniciativa, contou com um 

antigo frequentador da região e dinamizador de atividades da mo-

dalidade, o Audax.  

Ambos contribuíram com a movimentação do Distrito da Gávea, 

mas não tiveram maiores inserções no espaço. Suas sedes, inclusive, 

eram estabelecidas em outras localidades, ao contrário de uma agre-

miação também envolvida com a vela que desempenhou um papel no-

tável no que tange ao desenvolvimento da região, o Club dos Caiçaras, 

criado em 1931, a princípio sediado na Rua Nascimento e Silva, Ipane-

ma, a duas quadras da praia e bem próximo da Lagoa. Um cronista as-

sim definiu a associação: 

 

O nome indígena Caiçaras quer dizer habitantes das margens dos 

rios, regatas ou lagoas. E as famílias mais distintas do Leblon, 

                                                           
182 Essa agremiação ressurgiu com um novo perfil na transição dos anos 1920/1930, 

presidida pelo conde Ernesto Pereira Carneiro, proprietário do Jornal do Brasil, 

empresário e político conhecido. Originário de Recife, cidade na qual, entre outras 

ações, contribuiu para o desenvolvimento esportivo (foi um dos fundadores do Clube 

Náutico do Capibaribe), no Rio de Janeiro manteve seu interesse pela prática. 
183 NA DISTÂNCIA de 4000 metros. Jornal dos Sports, 28 set. 1932, p. 1. 
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dando corpo à significação da palavra, fundaram lá nos confins de 

Ipanema o grupo dos Caiçaras184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo ano de fundação, o Caiçaras promoveu sua primeira 

competição, um programa integrado por provas de natação e saltos or-

namentais185, utilizando o canal que fazia a ligação da Lagoa com o 

mar e fora aberto, como vimos, no início da década de 1920, na admi-

nistração municipal de Carlos Sampaio, parte de suas preocupações 

com a canalização dos rios daquela região, resolução ligada a suas ini-

ciativas de resolver os problemas de insalubridade.  

                                                           
184 OS CAIÇARAS progridem no Leblon. Jornal dos Sports, 2 fev. 1932, p. 2. 
185 A COMPETIÇÃO NÁUTICA do Clube dos Caiçaras. Jornal do Comércio, 26 nov. 

1931, p. 7.  

Canal da Lagoa 

onde o Caiçaras 

promoveu seus 

eventos. 

Beira-Mar, 30 

abr. 1932, p. 10. 
 

Evento promovido pelo 

Caiçaras na Lagoa. 

Beira-Mar, 12 dez. 1931, p. 1. 
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Essa obra, bem como a constru-

ção da Avenida Epitácio Pessoa, ater-

rou uma parte da Lagoa. Nos terre-

nos conquistados foram instalados o 

hipódromo do Jockey Club e residên-

cias de alto padrão econômico. As intervenções deram também origem 

a duas ilhas nas quais, alguns anos depois, agremiações se estabe-

leceram, entre as quais o Caiçaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencedores de provas de 

natação promovidas pelo 

Caiçaras. 

A Noite, 2 abr. 1933, p. 32. 
 

Lagoa Rodrigo de Freitas, com canal 

ao fundo. 

Augusto Malta, c. 1920, Acervo do 

Museu da Imagem e do Som. 

Disponível em:  

http://nucleodememoria.vrac.puc-

rio.br/primeiro_site/jornaldapuc/201

1umdoscaminhos.htm 
 

http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/primeiro_site/jornaldapuc/2011umdoscaminhos.htm
http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/primeiro_site/jornaldapuc/2011umdoscaminhos.htm
http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/primeiro_site/jornaldapuc/2011umdoscaminhos.htm
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Vejamos o perfil do clube pela composição de sua diretoria provi-

sória. O presidente era João Paiva Azevedo, alto oficial da Marinha. A 

vice-presidência foi ocupada por um notável jornalista e escritor, Jar-

bas de Carvalho, personagem conhecido das melhores rodas da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também integravam o quadro de dirigentes, entre outros: 

Antônio Castro Lima, futuro presidente do clube, engenheiro naval, 

instrutor da Escola de Aviação Naval; Carlos Carneiro, ocupante de 

importantes cargos na Marinha, membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro; Harold Oest, que se destacou como árbitro de 

basquete; o engenheiro Adolpho Leite Pinho. 

 

 Note-se que era uma composição com 

perfil bastante diferente daquele das agre-

miações náuticas mais antigas da Gávea. Não surpreende que, desde o 

Caricatura de Jarbas de 

Carvalho em matéria que o 

elogia por suas contribuições 

ao Caiçaras. 
 

Beira-Mar, 26 nov. 

1932, p. 2. 
 

Atividades do Caiçaras na 

Lagoa. 

Careta, 15 abr. 1933, p. 19. 
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início, tenha se forjado a representação de que o Caiçaras se tratava 

de uma experiência distinta que se instituía nos arredores da Lagoa, 

trazendo para o espaço um certo glamour que outras sociedades espor-

tivas já tinham adotado nas areias das Praias de Copacabana e Ipane-

ma.  

Vejamos o olhar 

de um cronista do Bei-

ra-Mar – um periódico 

que abordava central-

mente assuntos rela-

cionados aos bairros de 

Copacabana, Ipanema 

e Leme186. Desconside-

rando a longa trajeto-

ria das antigas socie-

dades náuticas da Gávea, sugeriu que a 

“Lagoa Rodrigo de Freitas, que vivia 

num mistério dum silêncio melancólico, 

despertou sob o entusiasmo sadio do Club  

dos Caiçaras”187. 

 

Assim como antes 

ocorreu com as agremia-

ções de remo, alguns pe-

riodistas consideraram o 

                                                           
186 Para mais informações, ver Baptista (2007). 
187 VIBRAÇÃO e alegria em Ipanema. Beira-Mar, 5 dez. 1931, p. 1. 

Associadas do Caiçaras. 

Careta, 21 jul. 1933, p. 27. 

Inauguração do Caiçaras. 

Beira-Mar, 5 dez. 1931, p. 1. 
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Caiçaras como um dos responsáveis por apresentar à cidade um re-

canto ainda pouco conhecido. Alceu Penna, assinando sob o pseudô-

nimo de Peregrino, sugeriu: 

 

Qual carioca, por exemplo, que conhece aquele recanto in-

comparável do Leblon onde o Club dos Caiçaras instalou sua bar-

raca de esportes? Entretanto, aquilo é uma pura delícia. Con-

templando aquele tranquilo canal de águas mansas e margens 

brancas, tão pitoresco e tão decorativo, a gente recorda certas pai-

sagens cinematográficas das praias fotogênicas da Califórnia. De-

pois, como aquela fascinante moldura se presta para os espetá-

culos modernos e esportivos do banho, da natação, da canoagem, 

do yachting etc!188  

 

Há que se ressaltar que a agremiação, para além de sua intensa 

atividade esportiva, possuía uma destacável vida social, promovendo 

festas, apresentações artísticas, bailes, cerimônias diversas. Tornou-se 

mesmo uma das mais conhecidas dinamizadoras do “carnaval elegan-

te” da cidade.  

 

Rapidamente, o Caiçaras foi considerado uma referência impor-

tante da cena smart da nova Zona Sul e da cidade como um todo. Seus 

eventos eram usualmente elogiados “por sua nota de fina elegância e 

alta distinção social”189. Assim definiu o clube um cronista: 

                                                           
188 UM SORRISO para todas...Careta, 23 abr. 1932, p. 20. 
189 CLUBES de Copacabana. Beira-Mar, 7 nov. 1936, p. 5. 

Festividade no Caiçaras. 

Revista da Semana, 2 abr. 

1932, p. 23. 
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sociedade que reúne os mais expressivos valores de nosso mun-

danismo. Dirigido por gentlemen (...) tem conquistado no Rio uma 

situação de privilégio. Suas festas caracterizam-se por um fino 

gosto e uma irresistível beleza social190. 

 

Ao se referir às festividades do clube, os periódicos destacavam a 

notável presença feminina, algo que também se observava em alguns 

esportes. Especialmente teve grande vitalidade sua equipe de volei-

bol, participante costumeira de torneios que pela cidade eram promo-

vidos. Essa foi mesmo uma modalidade muito valorizada no Caiçaras, 

na esteira do que o-

corria em Copacaba-

na e Ipanema, onde 

houve algumas das 

iniciativas pioneiras 

da prática no Rio de 

Janeiro. 

Além do des-

tacado envolvimen-

to com a vela e o vôlei, o Cai-

çaras estimulou a prática de 

outros esportes, como o ping-

pong, polo aquático, natação, 

tênis e basquete. Teve ainda 

uma participação em provas 

automobilísticas, algumas dis-

putadas na própria 

Epitácio Pessoa, co-

mo a “Kilômetro de 

                                                           
190 CLUB dos Caiçaras. Fon Fon, 8 ago. 1936, p. 32. 

Equipe feminina de voleibol do 

Caiçaras. 

Sport Ilustrado, 21 set. 1938, p. 24. 
 

Equipes de voleibol do 

Caiçaras. 

Beira-Mar, 30 jul. 1932, p. 10. 
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Arrancada”, organizada em 1936191. A região já abrigara antes compe-

tições semelhantes, pelo menos desde 1926, quando foi realizada, na 

Estrada da Gávea, a Quinzena Automobilística, repetida, em 1928, na 

Avenida Vieira Souto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 O KILÔMETRO de Arrancada, por eliminatória. Gazeta de Notícias, 30 jan. 

1936, p. 11. 

Sede do Caiçaras com 

quadras de tênis à direita. 

Beira-Mar, 22 ago. 1936, p. 1. 
 

Prova automobilística disputada na 

Lagoa. O evento contou com a 

participação do Caiçaras. 

Automóvel-Club, 15 fev. 1936, p. 9. 
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Essas provas, organizadas pelo Automóvel Club do Brasil, atraí-

am para a Lagoa tanto maior público quanto gente de estrato socio-

econômico alto. Vale destacar que o Caiçaras também prestou apoio a 

uma das mais importantes competições automobilísticas do Brasil, o 

Circuito da Gávea192. Nesses eventos, a ideia de que a região se trata-

va de um espaço bucólico dava lugar à celebração do progresso por 

meio do ronco dos carros. 

 

 
 

 

Considerando uma potencial intervenção no bairro, os dirigentes 

do Caiçaras, desde os primeiros momentos do clube, solicitaram à pre-

feitura a cessão de um espaço na beira da Lagoa para instalar sua se-

de, assim como tinham feito as outras agremiações náuticas locais. Ao 

contrário do que aconteceu com estas, rapidamente a novel agremiação 

logrou seu intuito, certamente algo relacionado ao perfil de seus asso-

ciados e dirigentes, gente influente da cidade. 

 Na verdade, o clube já estava a utilizar para suas atividades 

uma das insulas que se formaram com as obras realizadas na Lagoa, a 

princípio chamada de Ilha do Capataz. Segundo Rodrigues (2012), era 

habitada por uma pequena comunidade de baixa renda que logo foi re-

                                                           
192 Foi realizado entre 1933 e 1954, com um intervalo entre 1942 e 1946 em função 

de problemas de abastecimento ocasionados pela 2ª Grande Guerra. 

Largada 

do 

Circuito 

da Gávea. 

O Malho, 

mai. 1947, 

p. 25. 
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movida. Em 1934, o Caiçaras a recebeu como concessão por aforamen-

to por parte da prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão Pedro Ernes-

to193. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
193 CONCEDIDA por aforamento ao Club dos Caiçaras. Correio da Manhã, 3 abr. 

1935, p. 12. 

Atividades do Caiçaras no 

canal da Lagoa. 

A Noite, 13 jan. 1932, p. 15. 
 

Sede do Caiçaras. 

Vida Doméstica, jun. 1935, 

p. 153. 
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 Em 1935, a sede foi inaugurada com grande festa. Na visão de 

um cronista, o Caiçaras tornava-se “um dos clubes mais elegantes e 

suntuosos do Brasil”194, local que reunia gente de uma “sociedade fina 

e elegante”195. Elogiada pela beleza e conforto, a instalação foi rapi-

damente incremen-

tada, inclusive com 

a construção de es-

paços próprios para 

diversas modalida-

des, com destaque 

para a vela. 

O Caiçaras chegou a participar 

de algumas competições promovidas 

pela Federação Náutica, especialmente 

as contendas de natação. Todavia, destacou-se mesmo por seu envol-

vimento com o iatismo, modalidade 

que, em 1934, passou a ser conside-

rada pela entidade representativa 

da Lagoa como parte do programa 

de suas regatas, de início somente 

um páreo nas disputas de remo196.  

Nesse mesmo ano, o Caiçaras 

organizou uma regata de veleiros, 

seguida de outra promovida pelo 

                                                           
194 CLUB dos Caiçaras. Beira-Mar, 7 jul. 1934, p. 3. 
195 Fon Fon, jun. 1935, p. 28. 
196 CONVOCAÇÕES e avisos. O Paiz, 29 abr. 1934, p. 8. 

Sede do Caiçaras. 

Vida Doméstica, jun. 1935, 

p. 153. 
 

Embarcação de vela do 

Caiçaras. 

Correio da Manhã, 30 jun. 

1934, p. 10. 
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Audax197. Paulatinamente, foi crescendo o número de disputas, algo 

que incidiu nas novas representações forjadas sobre a Lagoa. Naquele 

momento, o iatismo era sensivelmente mais elitista do que o remo, mo-

dalidade já popular desde o século XIX. Usualmente era apresentado 

como o “aristocrático esporte da vela”198. 

 

O prestígio das regatas de vela 

pode ser sentido pela constante presen-

ça de importantes autoridades e perso-

nagens da cidade. Por exemplo, no e-

vento de 1934, o prefeito Pedro Ernesto deu o tiro de partida. Luiz 

Aranha, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, foi o ár-

bitro geral. O batismo de uma embarcação do Caiçaras teve como ma-

drinha Helena Figner, filha de Fred Figner, proprietário da reconhe-

cida Casa Edison199. 

A propósito, a sede do Caiçaras acolheu diversos eventos de gru-

pos sociais de mais alto estrato socioeconômico, bem como homenagens 

a políticos e personalidades da cidade e do país. Por exemplo, em 1935, 

                                                           
197 AQUATICA. O Paiz, 6 mai. 1934, p. 8. 
198 YACHTING. O Jornal, 27 abr. 1934, p. 9. 
199 YACHTING. O Jornal, 27 abr. 1934, p. 9. 

Regata de vela promovida 

pelo Caiçaras. 

Jornal das Moças, 18 jul. 

1935, p. 22. 
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foi realizado um almoço para celebrar que Cândido Portinari recebera 

um prêmio internacional200. 

 

 

 

 

 

                                                           
200 HOMENAGEM a Candido Portinari. A Nação, 1 nov. 1935, p. 6. 

Almoço em homenagem a 

Amaral Peixoto realizado no 

Caiçaras. 

Fon Fon, 16 nov. 1935, p. 33. 
 

Almoço em homenagem ao 

prefeito e secretários 

municipais. 

Beira-Mar, 10 out. 1936, p. 1. 
 



 

Ancoradouro do Caiçaras. 

Beira-Mar, 21 dez. 1935, p. 11. 
 

Regata de vela promovida pelo Caiçaras. 

Beira-Mar, 23 nov. 1935, p. 1. 
 



Outro exemplo foi 

uma curiosa cerimônia que 

ocorreu em 1936, o batis-

mo de uma embarcação da 

Polícia Especial que toma-

ria parte no Campeonato 

Brasileiro de Remo. A oca-

sião contou com a presença de impor-

tantes personagens, como Vicente Rao (Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores) e Filinto Muller (chefe da polícia política), bem como repre-

sentantes de diversas ligas esportivas e clubes, inclusive dos que 

tinham sede na Lagoa201. 

O clube se tornou mesmo um ponto fulcral ao redor do qual gi-

ravam algumas importantes iniciativas do Distrito, da cidade e do pa-

ís, de natureza social, política e esportiva. A sede do Caiçaras acolheu 

também muitos encontros de agremiações ligadas à vela, da Lagoa e 

de outros bairros do Rio de Janeiro202. 

 

Da mesma forma, o 

Caiçaras participava de 

eventos promovidos por 

sociedades náuticas em 

outras regiões, tanto pe-

las mais antigas e conso-

                                                           
201 BRILHANTE cerimônia esportiva. A Noite, 11 mai. 1936, p. 10. 
202 Ver, por exemplo: ECOS dos festejos da Associação Carioca. Gazeta de Notícias, 

20 mar. 1936, p. 5. 

Batismo de embarcação 

realizado no Caiçaras. 

A Noite, 11 mai. 1936, p. 10. 
 

Iatismo no Caiçaras. 

Beira-Mar, 11 jul. 1936, p. 1. 
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lidadas (como o Iate Clube Brasileiro e o Rio Sailling, de Niterói, e o 

Fluminense Yacht Club, da Urca) quanto pelas novas que surgiam (co-

mo o Guanabarense Yacht Club, da Ilha do Governador, e o Club dos 

Tabajaras, da Urca).  

 

 

O Caiçaras chegou mesmo a 

promover regatas na Baía de Gua-

nabara, espaço que perdia o prestígio no que tange ao remo, mas ainda 

o mantinha no que se refere ao iatismo. Há que se citar que, em 1934, 

foi criada a Liga 

Carioca de Vela e 

Motor, dando à 

modalidade maior 

autonomia. Muitas 

competições dessa 

entidade tiveram sítio 

na Lagoa, tendo o Cai-

çaras como organiza-

dor. 

 

Regata do Guanabarense, 

Ilha do Governador. 

Careta, 2 mai. 1936, p. 18. 
 

Embarcação do 

Club dos 

Tabajaras 

ancorada na Ilha 

de Paquetá. 

Sport Ilustrado, 

25 mai. 1938, 

p. 26. 
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Matéria sobre regata promovida pelo Caiçaras na Baía de Guanabara. 

Careta, 14 nov. 1936, p. 29. 
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Fundação da Liga Carioca de Vela e Motor, 

contando com a participação do Caiçaras. 

Diário da Noite, 17 nov. 1934, p. 7. 
 

Regata da Liga Carioca de Vela e Motor 

promovida pelo Caiçaras na Lagoa. 

Careta, 15 out. 1938, p. 26. 
 

Regata promovida pelo Caiçaras na 

Enseada de Botafogo. 

Jornal das Moças, 12 nov. 1936, p. 25. 
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Apresentado como representante da “aristocracia dos bairros do 

Leblon e Ipanema”203, o Caiçaras passou a ser encarado como um dos 

responsáveis pelo processo de “requalificação” da Lagoa, de embeleza-

mento da região e refina-

mento das experiências lo-

cais, ajudando a superar a 

antiga vocação operária do 

espaço. Foi considerado co-

mo um dos protagonistas 

das novas propostas de ur-

banização encaminhadas pelos poderes 

públicos204. 

No debate do proje-

to que lhe concedeu o tí-

tulo de utilidade pública 

municipal, os argumen-

tos de alguns parlamen-

tares enfatizaram algu-

mas das representações 

que cercavam o Caiçaras. 

Ao se mostrarem favorá-

veis à concessão, sugeriram que o clu-

be contribuía “para o robustecimento 

físico de nossa mocidade”205 e fundamentalmente para o “levantamen-

to dos preços dos terrenos municipais da Lagoa Rodrigo de Freitas” 

                                                           
203 CLUB dos Caiçaras, Fon Fon, 13 jul. 1935, p. 22. 
204 Ver, por exemplo: A LAGOA Rodrigo de Freitas e a estação de turismo deste 

ano. Beira-Mar, 18 mai. 1935, p. 3. 
205 Jornal do Brasil, 24 out. 1936, p. 32. 

Regata na Lagoa promovida 

pelo Caiçaras. 

Careta, 20 jul. 1935, p. 32. 
 

Regata na Lagoa promovida 

pelo Caiçaras. 

Careta, 20 jul. 1935, p. 33. 
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por trazer “para Ipanema gente com numerário e iniciativas capa-zes 

de alavancar seu progresso”. 

 

 

 

Em 9 de julho de 1938, numa matéria de capa, de página inteira, 

bastante ilustrada, o Beira-Mar sacramentou a representação: “Club 

dos Caiçaras – a joia da Lagoa Rodrigo de Freitas – centro de munda-

nidade e educação física, (...) maravilhoso recanto de sonhos da terra 

Carioca”206. Informou-se que o título de propriedade já valia 1:500$00, 

três vezes mais do que quando 

foi lançado. 

Em 1939, o título já era 

vendido por 4:000$00207. Só pa-

ra que se tenha uma ideia, em 

1937 era de 2:269$ a “Despesa 

normal de uma família da classe mé-

dia composta de sete pessoas”208. 

Tratava-se mesmo de um perfil de 

associados de alto padrão econômico. 

 

                                                           
206 Beira-Mar, 9 jul. 1938, p. 1. 
207 Correio da Manhã, 16 jul. 1939, p. 18. 
208 Anuário Estatístico do Distrito Federal, 1938. 

Regata 

promovida pelo 

Caiçaras. 

Jornal das 

Moças, 20 out. 

1938, p. 13. 
 

Anúncio de venda de ação 

(título de propriedade) do 

Caiçaras. 

Correio da Manhã, 16 jul. 

1939, p. 18. 
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Consideramos que na se-

gunda metade dos anos 1930 

estava consolidado um quadro 

que iria se desdobrar no decor-

rer do tempo. Os antigos clubes de remo da Lagoa já não eram forma-

dos por operários, mas sim por gente de estrato médio que recém che-

gara ao Distrito que mudava rapidamente de perfil com o fim das fá-

bricas. O Lage, sempre tão ligado à experiência fabril, sequer se en-

contrava na Gávea, tendo se deslocado para Botafogo.  

Já o Caiçaras foi o pioneiro de um novo perfil de ocupação: um 

clube de elite, promotor de experiências consideradas refinadas e ele-

gantes. O fato de que tinha a vela como um de seus esportes principais 

é uma expressão desse novo delineamento. 

 Em 1938, o Departamento Esportivo do Clube Naval se instalou 

na Ilha do Piraquê, uma das insulas sur-

gidas com as obras de aterro da Lagoa. 

Como vimos na introdu-

ção, no decorrer do tem-

po, outras agremiações 

também se estabelece-

ram no bairro que em 

alguns anos mudaria 

bastante de feição. 

 

Getúlio Vargas em visita ao 

Caiçaras. 

A Noite, 7 out. 1941, p. 38. 
 

Regata feminina de Snipes 

promovida pelo Caiçaras. 

O Cruzeiro, 3 set. 1938, p. 29. 
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Na Gávea, os pioneiros nesse tipo de ocupação esportiva foram 

clubes náuticos que surgiram na década inicial do século XX. O que 

importou centralmente neste livro foi perceber o quanto suas traje-

tórias nos ajudam a lançar um olhar para o processo de gentrificação 

da Lagoa Rodrigo de Freitas que teve início nesse período investigado 

e se acentuou nas décadas seguintes. Com o que apresentei, parece 

que foi mesmo um esforço produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa atual da Lagoa (Google maps). 

Em amarelo, Praias do Leblon e Ipanema. Em azul claro, Jardim de Alá. Em vermelho, o Caiçaras. Em branco, o Paissandu, o 

Monte Líbano e a AABB. Em rosa, o Flamengo. Em azul escuro, o Jóquei Clube. Em lilás, Estádio de Remo e sede do Clube de 

Regatas Piraquê. Em verde escuro, o Clube Naval/Piraquê. Em verde claro, a Sociedade Hípica. Em cinza, sede náutica do Vasco. 

Em marrom, sede náutica do Botafogo. 

 



 

 

 

 

Do remo ao iatismo, de operário a burguês, de 

subúrbio a zona sul 

 

A análise das propostas, projetos e realizações na área de entorno 

da Lagoa mostra que o discurso médico-sanitarista foi usado como 

forma de mobilizar a opinião pública em prol da necessidade e ur-

gência do saneamento, em conjunto com um projeto de embe-

lezamento. Assim, pode-se entender os objetivos reais que esta-

vam por trás das transformações urbanas propostas: a obtenção 

de novas áreas conquistadas da Lagoa para a zona mais nobre da 

cidade, a elitização do espaço urbano através da inserção de um 

complexo esportivo monumental e de cunho internacional des-

tinado a corridas de cavalos, a retirada imediata das classes des-

favorecidas que habitavam as áreas que seriam objeto de inter-

venções através de decretos de desapropriação, o loteamento da á-

rea entre a Rua Jardim Botânico, via principal de acesso ao bairro 

industrial de mesmo nome, e o cais de enrocamento, e o lotea-

mento das áreas não ocupadas e mesmo as de algumas indústrias 

entre a Rua Jardim Botânico e a montanha do Corcovado 

(SCHLEGEL; FURTADO, 2012, p. 8). 

 

 Nos anos finais da década de 1930, a nova estruturação do remo 

fluminense e as mudanças do perfil societário da Lagoa colocaram em 

xeque a existência da Federação Náutica. Em 1937, Lage e Piraquê 

anunciaram o desejo de se filiar à Liga Carioca. Ao final, ambos se li-

garam à Federação Aquática209, deixando, do Distrito da Gávea, so-

mente o Jardinense na antiga entidade que, de toda forma, ainda ten-

tou se manter ativa mobilizando outros associados, como o Gonthan, 

                                                           
209 REMO. Correio da Manhã, 7 mar. 1937, p. 13; A FEDERAÇÃO Aquática tem 

novo filiado. A Batalha, 17 fev. 1937, p. 1. 
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ou atraindo novas agremiações, como o Clube de Natação e Regatas da 

Penha. A essa altura, a União já estava extinta. 

 Segundo o olhar de um cronista, foi acertada a escolha do Lage e 

do Piraquê por apontar a realização do “sonho daqueles que desejam 

progredir e estar em contato com os grandes clubes da cidade”210. Logo 

todas as sociedades náuticas se unificaram nas Liga Carioca de Remo 

e Liga Carioca de Natação e Water-Polo (formada também por aqueles 

que não se dedicavam ao remo, como o Fluminense, o Tijuca Tênis, o 

América e o Fluminense Yacht Club, futuro Iate Clube do Rio de 

Janeiro)211. Em 1938, as entidades foram renomeadas para Liga de 

Remo do Rio de Janei-

ro e Liga de Natação 

do Rio de Janeiro. 

 

Vale considerar que o Lage deixara de possuir o barracão que 

mantinha na Lagoa por o proprietário do terreno não querer renovar o 

contrato de aluguel, interessado que estava no movimento de espe-

culação imobiliária que havia na região. Na verdade, vários clubes fo-

ram atingidos nesse processo, no decorrer do tempo perdendo seu lu-

gar para a guarda de material e embarcações. 

 

                                                           
210 Ver, por exemplo: MAIS clubes para a Liga Carioca de Remo. Jornal dos Sports, 

14 jan. 1937, p. 3. 
211 A ESPECIALIZAÇÃO dos esportes aquáticos. O Jornal, 28 dez. 1937, p. 8. 

Garagem do Piraquê. A 

sede se encontrava em 

terreno cedido pela 

prefeitura e era 

considerada bem instalada, 

ainda que modesta. 

Diário da Noite, 26 fev. 

1937, p. 6. 
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A despeito disso, sob no-

vo formato e com diferentes 

protagonistas, paulatinamen-

te as iniciativas de remo se 

concentraram na Lagoa, não 

sem resistências, notadamente advindas dos clubes do Centro e de Ni-

terói212. De fato, boa parte das agremiações que não conseguiram se 

instalar na Gávea, no decorrer do tempo, deixaram de participar das 

regatas, tais como o Natação e Regatas, o Boqueirão do Passeio e o In-

ternacional (sediados na Praia de Santa Luzia), bem como o Icaraí e o 

Gragoatá (da, na época, capital do Estado do Rio de Janeiro). 

 

 

Na Lagoa, é bem verdade, problemas es-

truturais interferiram no cotidiano dos clubes e 

na realização de eventos, tais como a mortanda-

                                                           
212 Ver, por exemplo: GOLPE de morte no remo carioca. O Globo Sportivo, 18 jan. 

1940, p. 6. 

Adelino Lopes, diretor do 

Lage. 

Educação Physica, set. 1939, 

p. 53. 
 

Raia olímpica 

montada na 

Lagoa. 

O Globo Sportivo, 

18 jan. 1940, p. 6. 
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de de peixes e o assoreamento, ocorrências que feriam mesmo os dese-

jos da prefeitura e do mercado imobiliário de valorizar e mudar o perfil 

da região. A propósito, as obras constantes promovidas pelo poder pú-

blico, em diversos momentos, também criaram empecilhos para o ple-

no funcionamento das iniciativas náuticas. 

Havia ainda a limitação de não haver um pavilhão como o que 

existiu por quase três décadas em Botafogo. Nesse aspecto, a constru-

ção do Estádio de Remo, realizada entre 1953 e 1954, aproximadamen-

te onde antes fora a Praia do Pinto, mesmo sendo uma obra cercada de 

polêmicas e problemas213, foi mais um contundente sinal de que para a 

Lagoa deslocara-se a prática da modalidade na cidade do Rio de Janei-

ro, da mesma forma que o foi a chegada de antigos e prestigiosos clu-

bes no bairro – caso do Flamengo e depois do Botafogo e Vasco.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 Em 1957, desabou uma parte do Estádio que, por isso, ficou sem atividade por 

alguns anos. Recentemente, surgiram novas polêmicas em função de intervenções 

promovidas tendo em vista os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro/2016. 

Regata com público lotando o 

Estádio de Remo. 

Manchete Esportiva, 

28 jul. 1956, p. 28. 
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Houve, portanto, 

um duplo processo de 

gentrificação: do espor-

te e do bairro. Vale a 

pena lembrar que, a 

partir de meados da dé-

cada de 1930, foram fe-

chando suas portas as 

fábricas sedia-

das na Gávea. 

Em 1937, quando se de-

finiu o zoneamento do Rio de Janeiro, excluiu-se a Zona Sul como área 

industrial. Nesse processo, a prática do remo na Lagoa foi adquirindo 

um novo sentido, não mais elogiada por ser expressão dos cuidados 

com os operários, mas sim de um estilo de vida burguês.  

A Lagoa passara por muitas mudanças. Ainda que continuasse 

sendo por algum tempo uma região de baixa densidade populacional, 

já havia sinais do que seria seu futuro como área nobre da cidade. Lo-

go deixaria de ser encarada como um subúrbio e seria considerada 

parte de uma Zona Sul valorizada. 

 

  

 

 

 

Treino de remo do Flamengo. 

A Noite, 30 mar. 1939, p. 7. 
 

Público acompanhando regata 

nas margens da Lagoa. 

O Globo Sportivo, 25 mar. 

1939, p. 11. 
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No que tange à trajetória das agremiações náuticas pioneiras do 

Distrito da Gávea, o Piraquê e o Caiçaras se mantêm em funcionamen-

to até os dias atuais, aquele com mais dificuldades, mas sempre per-

manecendo na Lagoa e Jardim Botânico. O Lagoense se extinguiu em 

meados dos anos 1930 e o Jardinense em 1939, por decisão dos associ-

ados remanescentes em assembleia. O Lage ainda seguiu ativo até a 

década de 1950, até ser despejado de sua sede na Praia de Botafogo (n. 

440) e não ter mais como se manter. Nos seus anos finais, praticamen-

te só acolhia bailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceba-se como as trajetórias dos clubes náuticos da Lagoa são 

boas expressões do processo de urbanização do Rio. A União, a prin-

cípio, reunia as agremiações do “subúrbio” da Gávea, um espaço que 

foi se integrando à cidade e passando por mudanças. Uma divergência 

de uma de suas filiadas deu origem à Liga Náutica, depois Federação 

Náutica, que atraiu sociedades de outros bairros. Como reação, a 

União se aproximou ainda mais da Federação Brasileira, majoritaria-

mente formada por setores médios e altos, promotora de regatas na 

Baía de Guanabara. Com isso, associações prestigiosas também conhe-

ceram as águas lacustres da Zona Sul num momento em que a Ensea-

Largada de páreo 

realizado na 

Lagoa. 

O Cruzeiro, 

30 set. 1939, p. 27. 
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da de Botafogo apresentava 

problemas para a manuten-

ção dos treinos e organiza-

ção dos eventos. 

Os conflitos, portanto, 

acabaram por chamar ainda 

mais a atenção para o poten-

cial náutico da Lagoa. No 

decorrer do tempo, algumas 

agremiações ligadas à Federação Brasi-

leira se transfeririam para a Gávea, 

num momento em que as antigas socie-

dades náuticas locais enfrentavam dificuldades pari passu com o fim 

das fábricas que lhes deram apoio. Não surpreende saber que somente 

o Piraquê manteve as portas abertas, exatamente aquele clube que 

menos era dependente da experiência fabril, o primeiro a romper com 

a União. 

Entre o público que acompanhava as regatas da Lagoa, a prin-

cípio, havia mesmo muita gente, de alguma forma, ligada às empresas 

fabris, moradores do Distrito da Gávea que possuíam várias opções de 

lazer, entre os quais os esportes náuticos. A composição societária das 

agremiações lagoenses era diversa, mas muitos dirigentes, remadores 

e associados eram funcionários das fábricas. Não me parece equi-

vocado dizer que se tratava de um remo operário num bairro operário. 

Com as mudanças no perfil do Distrito, os clubes deixaram de 

ser liderados por operários, não sem que houvesse tensões e conflitos. 

Mais gente de estratos médio e alto começou a protagonizar os cami-

nhos das antigas sociedades náuticas. Surgiu ainda uma agremiação 

Guarnição do Flamengo a 

caminho de páreo. 

O Globo Sportivo, 18 jan. 

1940, p. 6. 
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que era plena expressão do processo de gentrificação da Lagoa, o Cai-

çaras, responsável por dinamizar outra modalidade na região, a vela. 

 

 

 

 

 

O processo de gentrificação, contudo, teve que lidar com o surgi-

mento das favelas. Durante algum tempo, até que essas comunidades 

fossem brutalmente removidas, conviveram resquícios do passado e 

expectativas de futuro, algo que deixou alguns registros, como a ima-

gem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regata promovida pelo 

Caiçaras. 

O Cruzeiro, 17 jul. 

1937, p. 16. 
 

Na imagem se vê a convivência entre novos clubes 

(nesse caso, o Monte Líbano), as novas construções 

habitacionais (a Selva de Pedra) e os barracos e 

favelas. 

O Mundo Ilustrado, 3 set. 1960, p. 7. 
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Essa convivência também se registrou no que se refere às 

iniciativas náuticas. Como vimos na imagem da capa, o Caiçaras con-

viveu durante anos com a favela da Ilha das Dragas, cuja remoção foi 

marcada por “forte mobilização de resistência”, inclusive com o desa-

parecimento de lideranças locais (AMOROSO; GONÇALVES, 2014, p. 

218).  

 

 

 

 

Imagens da capa, a 

convivência dos clubes e 

atividades esportivas com 

as favelas 
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Seria uma questão de tempo para que o processo de “saneamen-

to social” fosse completo. A matéria de um jornal explicita uma das 

justificativas utilizadas para a remoção da comunidade da Ilha das 

Dragas: “A miséria dos favelados causa má impressão aos estrangeiros 

que frequentam o Clube Caiçaras”. O cronista foi direto ao ponto: 

 

A miséria refletida no amontoado de barracões que se estende por 

toda ilha é a principal razão porque a diretoria do clube vem 

forçando o despejo dos favelados. Dizem que o espetáculo é 

deprimente e que dá má impressão214. 

 

Obviamente, havia a questão do saneamento, mas vejamos o que 

se anunciou em outro periódico: “Os clubes próximos, Caiçaras, Pira-

quê e Paissandu, não têm canalização de rede sanitária. Toda matéria 

é desembocada na Lagoa. Isto é um verdadeiro atentado contra aquele 

bairro”215. Essas críticas, por certo, não tinham a repercussão das con-

denações que havia às favelas. 

Uma nota relevante: a Ilha das Dragas teve também seu clube 

próprio, nomeado em homenagem à primeira da dama do Estado à 

época de sua fundação – Associação Atlética Alzira Vargas do Amaral 

Peixoto, criada com apoio do Ministério do Trabalho216. A agremiação 

deixou de existir com o fim da favela. No novo perfil da Lagoa já não 

eram mais aceitas iniciativas populares. 

Enfim, o antigo bairro operário, depois marcado pela existência 

de favelas, se tornou uma região de moradia de gente privilegiada eco-

nomicamente, um cartão postal de uma cidade que adora exultar suas 

belezas naturais e a integração harmoniosa dessa com uma cultura 

                                                           
214 AMEAÇADOS de despejos os moradores da Ilha das Dragas. Imprensa Popular, 

29 jan. 1954, p. 8. 
215 POESIA e amor ao belo podem ser a salvação. Tribuna da Imprensa, 19 jan. 

1960, p. 5. 
216 A. A. ALZIRA Vargas do Amaral Peixoto. Última Hora, 15 abr. 1952, p. 7. 
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exuberante, sempre, contudo, escondendo suas mazelas embaixo do ta-

pete. O que procuramos argumentar é que os clubes náuticos foram in-

dícios e agentes desse processo de transformação.  

Inegavelmente, foram produtos e produtores do espaço. 
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