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Resumo 
 
 

Este trabalho de conclusão de curso mostra como a história de um dos principais 

clubes esportivos do Rio de Janeiro está atrelada à própria evolução urbana da cidade. 

A partir da observação das particularidades do processo de formação e popularização 

do C.R. Vasco da Gama em relação aos outros grandes clubes da cidade, foi possível 

traçar um perfil socioespacial tanto do Clube quanto de alguns personagens marcantes 

de sua história. Com isso, teve-se como objetivo principal apresentar as mudanças de 

sede do clube e sua inserção no contexto da urbanização da cidade do Rio de Janeiro, 

no período entre 1898 (ano de fundação do Clube) e 1927 (ano da inauguração do 

estádio de São Januário). Para atingir tal objetivo, foram feitos levantamentos 

bibliográficos, consultas a jornais e revistas da época, além de uma entrevista com 

especialista, construindo assim base confiável de informações. Para este trabalho, 

espera-se que tenha uso tanto para novas pesquisas, oferecendo uma visão geográfica 

para as análises sobre a trajetória do CR. Vasco da Gama, quanto para ações sociais e 

de desenvolvimento de atividades do próprio clube. 

 

Palavras chave: Vasco da Gama; Urbanização ; Rio de Janeiro ; Esportes ; 

Futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resúmen 

 

Este trabajo de fin de grado muestra como la historia de uno de los principales 

clubes deportivos de Río de Janeiro está vinculada a la propia evolución urbana de La 

ciudad. A partir de la observación de las particularidades del proceso de formación y 

popularización del Club de Regatas Vasco da Gama en relación con los otros grandes 

clubes de la ciudad, fue posible trazar un perfil socio-espacial tanto del Club como de 

algunos personajes relevantes de su historia. El objetivo principal de este proyecto fue 

presentar los cambios en la sede del club y su inserción en el contexto de La 

urbanización de la ciudad de Río de Janeiro entre 1898 (año de la fundación del Club) y 

1927 (año de la inauguración del estadio de São Januário). Para lograr este objetivo, se 

han realizado investigaciones bibliográficas, consultas en diversas premsas, y uma 

entrevista con un especialista, construyendo así una base de información fiable. Se 

espera que este trabajo tenga uso tanto para posteriores investigaciones, ya que ofrece 

una vista geográfica para el análisis de la trayectoria del CR. Vasco da Gama, así como 

para acciones sociales y desarrollo de actividades propias del club. 

 

Palabras clave: Vasco da Gama; Urbanización ; Río de Janeiro ; Deportes ; 

Fútbol. 
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Considerações iniciais 

 

 

Não é necessário ser um apaixonado pelo esporte para saber que a cidade do 

Rio de Janeiro respira futebol. Das praias da Zona Sul, passando por todo o ramal 

ferroviário de Santa Cruz, a paisagem se enfeita com camisas, bandeiras e até pinturas 

nas paredes das casas, referentes a clubes de futebol.   

Ao mesmo tempo sabe-se também que isso não é algo exclusivo da cidade 

maravilhosa. Diversas cidades do Brasil e do mundo vivem a mesma paixão. Algumas 

delas, como Porto Alegre e Salvador, são marcadas pela rivalidade entre duas equipes. 

Outras, como Barcelona e Liverpool, têm em um clube a representação da sua 

identidade. Mas nenhuma cidade no mundo conta com 4 clubes da grandeza de 

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. A história (e claro, a geografia) desses 

clubes, celeiros históricos de craques que serviram e ainda servem (cada vez menos) à 

seleção brasileira, tem muito a revelar sobre as características singulares da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Contudo, a cidade nem sempre foi assim. Ocorrida1 após a segunda metade do 

século XIX, a introdução dos esportes na vida cotidiana do Rio de Janeiro demonstra a 

chegada de uma nova ideologia e novos comportamentos. Com isso, começam a surgir 

novas formas e estruturas na cidade, que favoreciam a incorporação desses novos 

hábitos (Mascarenhas, 1999). 

A difusão dos esportes, de início algo restrito às classes altas, vai tomando 

grandes proporções com o passar do tempo. Na metade do século XIX, com o turfe, 

são construídas as primeiras formas de organização do esporte na cidade. Porém o 

remo era o protagonista, que manteve uma crescente durante a segunda metade do 

século XIX até meados da década de 1900. 

Enquanto isso, o futebol também vai conquistando seu espaço. A elite tentou, 

mas não conseguiu manter o monopólio do esporte. O futebol se popularizou e, dentro 

desse contexto, destaca-se a construção do Estádio Vasco da Gama, sede (até então, 

                                                
1
 É difícil estipular uma data correta para o início de um processo, por isso adotamos a divisão proposta 

por Mascarenhas (1999). 
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apenas esportiva) do Clube de Regatas Vasco da Gama. O único estádio próprio (entre 

os grandes clubes) que não se localiza na Zona Sul resiste, sendo até hoje utilizado 

para partidas de futebol profissional de grande importância. Sua fachada, no estilo 

neocolonial, é tombada pelo IPHAN2. 

A pesquisa a seguir teve como objetivo mapear e analisar o Club de Regatas 

Vasco da Gama, seus agentes sociais e seus espaços de ação no período entre 1898 e 

1927, demonstrando a ligação desses processos com a evolução da cidade do Rio de 

Janeiro. Ou seja, como o CR Vasco da Gama e a construção do Estádio Vasco da 

Gama se inserem nos processos urbanos da cidade do Rio de Janeiro do final do 

século XIX às primeiras décadas do século XX?  

Para responder a pergunta e tratar dos pontos anteriormente citados, o trabalho 

dissertará, na primeira parte, sobre o contexto dos esportes na cidade no final do séc. 

XIX e início do século XX, época da fundação do clube. Logo após será a vez do 

segundo capítulo, onde o clube (incluindo aqui seus sócios) e seus movimentos nos 

espaços de ação serão apresentados e analisados até o início da construção do 

Estádio Vasco da Gama. O terceiro passo é a caracterização do bairro de São 

Cristóvão e o processo de construção do Estádio. Ao final, será apresentado o 

resultado do mapeamento das sedes e as conclusões. 

A metodologia consiste em levantamentos bibliográficos, pesquisas em arquivos, 

visitas aos locais de estudo e entrevistas. Quanto à análise do objeto construído, foram 

utilizadas as obras de Abreu (1994, 1998, 2000) e Erthal (2003), sobre a geografia 

histórica e a história da(s) cidade(s). Abreu (1998) propõe que a análise siga duas 

frentes. Quanto ao tempo: 

 

“(...)cada lugar é, ao mesmo tempo e em cada momento 
histórico, o ponto de interseção de processos sociais que se 
desenvolvem em diversas escalas. Alguns desses processos são 
puramente singulares e podem ser explicados no nível das realidades 
locais. Outros, entretanto, só podem ser compreendidos se ampliarmos a 
escala de análise para níveis hierarquicamente superiores, sejam eles a 
região, o estado-nação ou mesmo o planeta “ (p. 91). 

 

E quanto ao espaço:   

                                                
2
 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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“Não basta analisar a atuação dos processos sociais no espaço. 
Temos que dar conta também do espaço onde esses processos 
atuaram. Se ficarmos só no primeiro tipo de análise, estaremos tratando 
o espaço como espaço social tout court, ou como espaço topológico.(...). 
Elas precisam também daquele espaço concreto, daquele espaço onde 
se desenrola a vida cotidiana. Um espaço complexo, prenhe de 
singularidade.” (p. 91). 

 
 

A proposta de Abreu vem da sua percepção de uma tendência à valorização do 

passado, em todo o mundo, justificada pela busca por uma identidade. Essa valorização 

parece estar fora de contexto devido aos bruscos movimentos da globalização que, 

acompanhada da ideologia da modernização e internacionalização, tende à 

homogeneização dos pensamentos e das pessoas. Porém, não é difícil observar que 

esses movimentos aprofundam as diferenças locais (Santos, 2010), demonstrando que 

essa tendência não se realiza em todas as escalas, produzindo essas relações que 

parecem paradoxais, mas podem ser dialéticas.  

A justificativa do trabalho passa por essa discussão, visto que é fundamental o 

entendimento dos lugares para resgatar a memória da cidade (Abreu, 1998). Esse 

resgate (ou preservação) da memória não é importante apenas para quem vive e se 

identifica com o lugar em questão. Quando se mantém na paisagem, mesmo que por 

vestígios, o patrimônio histórico pode ser um atrativo turístico. 

Os conflitos “passado” x “futuro”, “velho” x “novo”, podem ser vistos também nas 

discussões quanto à “modernização” do estádio. Discutida desde 2008, ficou em vias de 

ocorrer para receber o Rugby na Olimpíada de 2016. Porém, problemas ainda não 

esclarecidos adiaram ainda mais esse processo, acendendo os debates sobre manter 

ou não algumas características do estádio. Outro fator importante é a discussão ter 

como um de seus focos o bairro de São Cristóvão, tão rico em história e que passou, 

em 2018, pela tragédia do incêndio do Museu Nacional. Este bairro, devido a diversos 

fatores3, foi durante décadas renegado pelo poder público em favor de outras regiões 

da cidade, chegando ao estado de degradação atual.  

 

É importante ressaltar que, apesar da discussão sobre identidade e do fato da 

chamada “geografia dos esportes” ser considerada por seus autores como ramificação 

                                                
3
 Serão analisados no capítulo que trata do bairro de São Cristóvão. 
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da geografia cultural (Matos, 2012), este trabalho não foca nos aspectos culturais4 do 

esporte, sendo estes apresentados no seu desenvolvimento com fins de 

contextualização.  

Sobre as diferentes abordagens dos esportes na geografia, destaca-se o 

trabalho de Bale e Dejonghe (2008). A obra de Mascarenhas (2014) é inovadora neste 

aspecto, ao estudar a geografia e o esporte (no caso, o futebol) numa perspectiva do 

espaço e do tempo, flertando com diferentes abordagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Por “aspecto cultural”, entende-se o que Claval (2011) considera como enfoque da geografia cultural 

atual: as dimensões simbólicas. 
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Capítulo 1: O esporte e a cidade do Rio de Janeiro 

 

 

1.1 Diálogos entre a cidade e o esporte 

 

 

 Apesar da escolha da segunda metade do século XIX para representar a 

chegada dos esportes à cidade do Rio de Janeiro, é necessário analisar o processo de 

mudança de utilização dos espaços públicos. 

 É sabido que a relação entre beleza e caos, desde o tempo das navegações, faz 

parte do imaginário sobre a terra que hoje abriga a cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo 

tempo em que a cidade tem sua exuberância natural exaltada, suas mazelas também 

são parte importante dos relatos. Não era diferente no início do século XIX: A cidade 

era insalubre, perigosa e carecia de infraestrutura para as mais diversas atividades, ao 

mesmo tempo que chamava a atenção de viajantes do mundo inteiro interessados em 

suas belezas e riquezas. 

 Sendo assim, a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro, em 1808, tem 

caráter primordial neste trabalho. Ela vem acompanhada de diversas obras de melhoria 

e embelezamento da cidade, sendo ainda neste ano criada a Intendência de Polícia, 

órgão responsável por essas intervenções. As mudanças não são apenas na estrutura 

física da cidade, mas também no modo de pensar e agir da população.  

 Neste contexto, a ideia de civilização é, pela primeira vez no Brasil, tratada 

também como questão territorial (Carvalho, 2014). Essa civilização apresenta traços do 

mundano, o que é de extrema importância para a posterior adoção dos esportes pela 

população. A mudança na visão sobre o uso do corpo é uma das chaves para isso. Os 

integrantes das elites, donos de preguiçosos corpos, que antes evitavam sair de casa 

para não serem confundidos com os corpos profanos de escravos e trabalhadores livres 

(porém pobres) que ocupavam as insalubres ruas do Rio de Janeiro, passam a ocupar 

as ruas. Passam a se mover. Porém, para isso, era necessário criar espaços “dignos” 

de receberem essas ilustres presenças.   

 



14 
 

“Construir uma corte real significava construir uma cidade ideal; 
uma cidade na qual tanto a arquitetura mundana quanto a monumental, 
juntamente com as práticas sociais e culturais dos seus residentes, 
projetassem uma imagem inequivocamente poderosa e virtuosa da 
autoridade e do governo reais.” (SCHULTZ, 2008, p.157 APUD Carvalho, 
2015, p.7) 

 
 

Destacam-se também as novas possibilidades de socialização 

“A instalação da corte no Rio de Janeiro multiplicou as ocasiões 
de socialização pública, contribuindo para modificar os hábitos comuns à 
sociedade colonial, e tidos pelos europeus contemporâneos como pouco 
civilizados ou orientais o que, no caso, queria dizer a mesma coisa.” 
(Barra, 2015, p.794) 

 

Esse modelo, porém, permitia uma outra socialização. A socialização dos pobres 

e negros que também viviam a cidade. O modelo ideal de Corte necessitava, para 

triunfar, esconder a pobreza da cidade. A chegada de brancos portugueses exilados 

junto à Coroa faz a população da cidade dobrar entre 1808 e 1821 (Schultz, 2008). 

Entretanto, a chegada dos brancos cria também a necessidade de mão - de - obra para 

a construção e manutenção dos novos empreendimentos e serviços da cidade. Com 

isso aumentou o número de negros escravizados, revelando a primeira contradição do 

modelo, percebida rapidamente pelos funcionários da corte. 

“enquanto europeizavam e metropolizavam a cidade, os 
funcionários da corte tinham que dar conta do fato de que o Rio havia se 
transformado verdadeiramente numa cidade mais africanizada e mais 
escravizada.“ (Schultz, 2008, p. 16) 

 

Essas duas socializações formavam, então 

 
“Não uma cidade partida, mas duas cidades que, sobrepostas, 

passam a coabitar o mesmo espaço, sem limites geográficos entre uma 
e outra. Duas cidades que, apesar de divergentes em muitos pontos, não 
existiam isoladamente, que por dividir o mesmo espaço, apresentavam 
necessários pontos de contato, trânsito e trocas culturais (BARRA, 2008 
apud Barra 2015, p. 795) 

 

Além das mudanças territoriais e dos hábitos, destaca-se  também a abertura 

dos portos para nações amigas. Isto favorece a chegada de empreendimentos ingleses, 

que não trazem consigo apenas produtos, mas também seus costumes e formas de 

lazer. Porém, é a partir da segunda metade do século XIX que as informações sobre os 
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“sports” passam a chegar com mais força à cidade. A prática do esporte ao ar livre era 

motivo de estranhamento e curiosidade da população (Mascarenhas, 1999). 

A chegada dessas informações coincide com o processo chamado por 

Fernandes (2012, p. 53) de “reconquista da centralidade pela burguesia e pelo Estado” 

ou no caso da cidade do Rio, o ponto de partida da intervenção do Estado para 

remodelação dos centros das cidades. Essa necessidade seria proveniente do 

esgotamento do modelo de “cidade capitalista industrial de livre concorrência”, que 

apresentava contradições como os dois tipos de socialização citados anteriormente. As 

chamadas reformas urbanas, então, apontariam para o caminho de substituição do 

velho, abrindo espaço para a chegada de um novo modelo. 

Apesar do surgimento de associações esportivas (como os remadores do 

“Mareantes” em 1851), a popularização dos esportes ainda sofre forte resistência até, 

pelo menos, os anos de 1880. Isso se deve, principalmente, a fatores locais que, apesar 

do movimento global de modernização, se manifestam devido às particularidades da 

cidade. Entre os fatores citados por Mascarenhas (1999), destacam-se a forte influência 

do regime escravista (que só tem seu “fim” em 1888), que condenava o trabalho 

corporal apenas aos escravizados; e o forte aparato de controle social montado pelos 

portugueses e pela Igreja Católica à época, que relegava à Intendência de Polícia o 

dever de entreter a Corte5. 

Porém, a partir das duas últimas décadas do séc XIX, os esportes começaram a 

tomar conta da cidade e, consequentemente, do imaginário da população. No entanto, é 

importante frisar que todo esse processo se inicia com as elites. São elas que, 

influenciadas pelas informações que chegavam da Europa, buscaram o esporte. Os 

motivos são variados, desde a necessidade de se distanciar da cultura popular 

brasileira, vista como atrasada, até a criação de um novo código de imposição corporal 

sobre os subalternos. 

 

 

 

                                                
5
 O entretenimento, então, era negado aos mais pobres e realizado nos teatros e outros espaços 

construídos para “embelezar” a cidade. 
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1.2 O remo e o surgimento dos grandes clubes 

 

 

 Na última década do século XIX, o Remo se destacava. Apesar do Turfe e do 

Críquete também se manifestarem no espaço da cidade em forma de pistas e campos 

demarcados para a prática desses esportes, era o remo que mais chamava a atenção 

das elites. A prova disso é a criação de diversos clubes de regatas, estando entre eles o 

Clube de Regatas Botafogo (1894), que dá origem ao atual Botafogo de Futebol e 

Regatas, o Clube de Regatas do Flamengo (1895), o Clube de Regatas Vasco da 

Gama (1898) e o Clube de Regatas São Cristóvão  (1898), que daria origem ao atual 

São Cristóvão de Futebol e Regatas..  

 A narrativa da época, segundo Matos (2012), era de que o remo educava os 

músculos e a moral de seus praticantes, o que atraía muitos adeptos. Para Melo (2010, 

apud Rocha Junior, s.d) o remo: 

 

“ contribuiu de forma fundamental para estabelecer e estabilizar 
valores que de alguma forma até hoje permanecem ao redor da prática 
esportiva: a valorização do desafio; a ligação com a atividade física, tão 
importante para a manutenção da saúde e para a consolidação de uma 
nova estética corpórea, na qual a beleza diretamente ligada à 
compleição muscular era valorizada; a suposta honestidade e probidade 
moral dos que com o esporte se envolvessem; uma suposta “escola de 
virtudes”. [...] O remo era, assim, apresentado como o esporte mais 
adequado aos “novos tempos”, estando ligado aos desejos das elites de 
recriar um mundo europeu no Brasil.” (p.2) 

 

 

Além disso, esse crescimento no número de clubes coincide com o fim do 

Império, em 1889, que tira a centralidade política do bairro de São Cristóvão, enquanto 

a cidade caminha para a Zona Sul. Surgia aí, inclusive, a oportunidade dos 

republicanos finalmente implantarem na cidade o modo de vida à beira mar que, 

segundo Blanc (2009), acusavam os monarquistas de nunca terem conseguido 

implantar. 

Porém, o crescimento do remo demanda, além do mar, estrutura. Quanto ao 

primeiro fator, a preocupação com a balneabilidade das águas proveniente do início do 

século foi um grande facilitador da expansão do esporte. Já quanto a estrutura, havia 
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duas questões: primeiro, o financiamento dos clubes. O segundo, a necessidade de 

construir algo que atendesse tanto aos clubes, quanto aos espectadores. 

Neste contexto, o prefeito Pereira Passos percebe que o remo poderia também 

ser um aliado para a sua reforma. Os valores modernos contidos no esporte 

combinavam com os valores da reforma que empreendia no momento. Com isso, 

estimulou maciçamente o esporte, como observado por Melo (2006). 

 

“É mesmo por sugestão e atuação de Pereira Passos, em 1905, 
que o Conselho Municipal concede à Federação Brasileira de 
Sociedades de Remo um auxílio anual de 12.000$00. Anteriormente a 
Federação reivindicara 5.000$00” (p. 11). 

    

Além da ajuda financeira, o prefeito também utilizava o esporte como divulgação 

de suas realizações. 

  

“Em uma cidade em pleno processo de reforma e saneamento, 
incluir-se-iam a construção de instalações para o remo nos projetos de 
intervenção urbana. Se a construção da Avenida Beira-Mar era uma de 
suas prioridades, nada como celebrar tal avenida simbólica com um 
divertimento moderno e civilizado como o remo” (Melo, 2006, p. 12). 

 

O remo, além de divulgar as transformações feitas no espaço, também as 

transformava, como a construção de uma arquibancada no bairro de Botafogo, em 

1903, e a construção do Pavilhão de Regatas, em 1905. A relação de Pereira Passos 

com os clubes, porém, não foi apenas de parceria. Para a construção das Avenidas 

Beira - Mar e Central, botou abaixo as sedes de três clubes de Remo: O Boqueirão, o 

Internacional e o Vasco da Gama6. Isso causou graves prejuízos aos 3 clubes, 

perdendo, além de suas sedes, muitos de seus sócios. No Mapa 1, é possível observar, 

em azul, as intervenções da Reforma sobre a área onde o clube se localizava. 

 

                                                
6
 Essa foi apenas mais uma das diversas dificuldades pela qual passou o Clube de Regatas Vasco da 

Gama. O clube poderia ser conhecido como “Gigante do Boqueirão”, ou “Gigante da Saúde”. Mas no 
meio do caminho, tinha uma colina. Este processo será analisado ao longo do trabalho. 
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Mapa 1: Mudanças causadas pela reforma Pereira Passos (em azul) e Sede da Travessa Maia. 

Elaboração própria, utilizando a ferramenta https://imaginerio.org/. 
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Capítulo 2 - O Club de regatas Vasco da Gama do Centro da Cidade 

 

 

2.1 Vasco da Gama, “Club” de Regatas 

 

 

Ao final do século XIX, já não era raro encontrar moços entusiasmados com as 

novas possibilidades que a modernidade apresentava. A prática esportiva era uma 

dessas novidades, sendo o remo um dos esportes de grande prestígio entre as classes 

altas da cidade. Chegava a hora de substituir o corpo magro e sem tônus do jovem que 

discutia literatura pelos braços musculosos e aparência imponente do jovem em busca 

de desafios.   

“... as mães punham as mãos na cabeça quando um dos meninos 
arranjava um haltere. Estava perdido. Rapaz sem pince-nez, sem discutir 
literatura com outros, sem cursar academias, era homem estragado” 
(Costa 1926 apud Rocha, 1975, p. 9) 

 

Outra novidade era a possibilidade de se reunir em clubes esportivos. Era 

comum que os jovens esportistas buscassem essas associações, já que a prática do 

remo exige, além do ambiente aquático, material básico como barcos e remos. Quanto 

à primeira exigência, a baía de Guanabara se apresentava como ambiente propício à 

prática do Remo. Quanto à segunda, os jovens Henrique M. Ferreira Monteiro, Luiz 

Antônio Rodrigues, José Alexandre D’Avellar Rodrigues e Manoel Teixeira de Souza 

Junior cruzavam a baía até a formosa Praia do Gragoatá, em Niterói, onde remavam 

em barcos emprestados pelos amigos que ali viviam e treinavam no Grupo de Regatas 

Gragoatá. 

Porém o quarteto de moradores do Centro da cidade do Rio de Janeiro, 

entusiasmados pela criação da União de Regatas Fluminense em 1897, tinha a 

intenção de fundar um clube próximo aos seus domicílios. Em 1898, das reuniões no 

sobrado da Rua Teófilo Otoni, número 80, ia se formando uma ideia: 

 

“Sabe - se que a vida dos antigos “caixeiros”(...) era 
totalmente ligada aos empregos. As residências tinham como 
local sobrados ou alojamentos situados nos fundos dos negócios 
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em que trabalhavam. As crônicas registram a relação existente 
entre o confôrto do empregado e a sua hierarquia. Ao iniciante, 
em não poucos estabelecimentos pelos meados do século 
passado, como primeiro leito era-lhe dado o balcão do armazém 
sôbre o qual estendiam os patrões um ralo colchão. E viviam 
muito bem, sim senhores! No correr dos tempos, o “rapaz” 
conquistava quarto com companheiros. Os nossos pioneiros no 
entanto desfrutavam de bom alojamento.” (Rocha, 1975, p. 11). 

 

 Nesse ano completava- se o quarto centenário da descoberta do Caminho 

Marítimo das Índias pelo navegador Vasco da Gama. Com vários de seus fundadores 

de origem portuguesa (ou até mesmo nascidos em terras lusitanas), o nome de Vasco 

da Gama ganhava força e atraía cada vez mais entusiastas. Entre eles, personagens 

importantes da história carioca como José Lopes de Souza, ou “Zé da Praia”, que 

depois se tornou colunista do prestigioso Jornal do Commercio, e Henrique Lagden, 

Conselheiro Municipal. Segundo as tradições7, houve reuniões preparatórias também 

na sede do Clube Dançante e Recreativo Estudantina Arcas Comercial8. 

 

 

Figura 1: Prainha e Saúde pouco antes da inauguração do clube, 1893. Disponível em:    

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/135 

                                                
7
 A dificuldade em encontrar fontes fidedignas faz com que Rocha (1975) recorra a tradição oral para 

seus relatos escritos. 
8
 Segundo Rocha, se localizava em sobrado da Rua São Pedro com Rua dos Andradas. 

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/135
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 Toda essa movimentação ocasionou a fundação no dia 21 de Agosto de 1898, 

endereço Rua da Saúde nº 2939 (Salão do sobrado), do Club de Regatas Vasco da 

Gama. Este clube carregaria no nome não apenas a destreza de um grande almirante, 

mas também a identificação com a numerosa colônia portuguesa da cidade. Além 

disso, seu endereço de fundação e sua composição social também podem ser 

importantes indicadores da sua trajetória futura. 

 Os 62 presentes à reunião participaram da eleição que elegeu Francisco 

Gonçalves do Couto Junior como presidente do Clube10. Era comerciante e possuía 

armazéns na Saúde e na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo. E foi no bairro da 

Saúde que foi alugada a primeira sede do Clube, na Rua da Saúde, n°12711, próximo 

ao Largo da Imperatriz e aos negócios Couto Junior12 Lá foi instalada a primeira 

escolinha de remo do Rio de Janeiro, capitaneada pelos irmãos Freitas. Porém, essa 

era uma sede provisória.  

 

         

Figura 2: Anúncio das serrarias Teixeira e Couto Junior, no bairro da Saúde. Disponível em: 

http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-

ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario 

                                                
9
 Atual Rua Sacadura Cabral, 345. O antigo endereço é atribuído constantemente à Sociedade Dramática 

Particular Filhos de Talma. 
10

 A cerimônia de posse se dá no dia 28 de Agosto de 1898, na Sociedade Dançante Estudantina Arcas, 
salão da Rua São Pedro, 152   
11

 Corresponde a atual Rua Sacadura Cabral, n° 167. 
12

 O primeiro presidente do clube pertencia a família Couto Junior 

http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario
http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario
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Figura 3: Largo da Imperatriz e primeira sede do Vasco da Gama (em Vermelho). Disponível em 

http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-

ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario 

 

 Em Novembro de 1898 o clube vai para sua primeira sede definitiva, localizada 

na Praia Formosa13, e ficou conhecida como “sede Ilha das Moças” . Já nessa época, a 

ilha apresentava ligação com o continente por meio do aterro oriundo do desmonte do 

Morro do Senado14. E era sobre esse chão, novo, que estava o barracão. A localização 

de fato não era das melhores. Era difícil a locomoção dos sócios devido ao lamaçal que 

tomava conta daquela região, condição agravada pela distância da estação de bondes 

da Praia Formosa até a sede. Esses percalços foram o início do debate que dividiu o 

Clube em dois grupos. A necessidade de uma nova sede era consenso e restava saber 

onde ela seria. 

                                                
13

 Segundo Rocha (1975) a sede estava na Saúde. Porém, não foi encontrado o endereço.  
14

 Rocha afirma que antes da urbanização chegar à Esplanada do Senado, essa área foi sendo dividida 

em “campos de futebol de irregular traçado”(p.24). 

http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario
http://www.netvasco.com.br/m/135916/fachada-do-predio-que-serviu-como-1-sede-do-vasco-em-1898-ainda-esta-de-pe-mas-em-estado-precario
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Mapa 2: Localização da Ilha das Moças no Mapa da baía de Guanabara em 1847 (Joaquim Raimundo de 

Lamare - Planta hidrographica da bahia do Rio de Janeiro). Disponível em 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_auxiliar/ilhadasmocas.htm 

 

 O primeiro grupo defendia que o clube se instalasse próximo ao Clube Boqueirão 

do Passeio, devido à proximidade com a maioria dos associados. Já o segundo, que 

incluía o presidente e a diretoria, defendia a mudança para Botafogo, devido à 

proximidade com a enseada de Botafogo, local escolhido pela União de Regatas 

Fluminense para sediar suas provas. Com a decisão de se manter no Centro, o 

presidente15 e sua diretoria se desligam do clube, fundando, um ano depois, na 

enseada de Botafogo, o Grupo de Regatas Guanabara, atual Clube de Regatas 

Guanabara. 

 Apesar da saída do presidente e da diretoria, que eram donos de quase tudo no 

clube, a nova diretoria rapidamente toma posse e aluga um novo barracão, na Travessa 

do Maia, número 15. Ali, no Boqueirão do Passeio, o Vasco estaria próximo de seus 

associados, que muito trabalharam na limpeza e preparação do novo armazém. Foi 

possível então seguir o caminho do clube, mesmo após as grandes perdas causadas 

pela “deserção”16. 

                                                
15

 Couto Junior voltaria à presidência do Vasco em 1901 
16

 Assim ficaram conhecidos aqueles que saíram do clube na cisão. 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_auxiliar/ilhadasmocas.htm
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Figura 4: Foto de 1900, prédios que futuramente seriam utilizados como sede do Vasco. Disponível em: 

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

 

Impulsionado pelas vitórias nas raias e pelo aumento do número de sócios, o 

Clube aluga mais dois prédios próximos (Travessa do Maia, 10A e Rua do Passeio, 13) 

(figura 4). Em 1904 os prédios chegam a ser interligados, porém a intervenção do 

prefeito Pereira Passos no seu “bota - abaixo” obriga o clube a, novamente, mudar sua 

localização.17 A última sede antes do grandioso Estádio de São Januário seria a da Rua 

Santa Luzia, nº 8318. Após mais discussões entre grupos internos, Rocha (1975) afirma 

que: 

“ (...) O sólido bloco de vascaínos que lograram consolidar a 
comunidade, subsistia o superior interêsse social. Nesse ponto, 
prevalecia a necessidade de dar casa ao clube. As obras de 
remodelação da Capital levaram de roldão a parte velha da beira - mar.” 
(p.99)  

 

                                                
17

 Em setembro de 1905, o Vasco foi provisoriamente instalado pela prefeitura na Rua Luiz de 
Vasconcellos, n.º 14 
18

 A numeração se altera com o tempo: Rua Santa Luzia, nº 248 / Rua Santa Luzia, nº 250 / Rua Santa 

Luzia, nº 776. 

http://torcidasdovasco.blogspot.com/2014/05/vasco-1899-assembleia-geral-e-sede-na.html
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Figura 5: A expansão da sede da Travessa Maia. Fonte: Centro de Memória do Clube. Disponível: 

http://netvasco.com.br/m/168688/remo-conheca-os-detalhes-do-1-titulo-carioca-do-vasco-que-esta-

completando-110-anos 

   

 O local, que seria alugado para servir de armazém de mercadorias, se tornou a 

sede do Clube. É importante relembrar que, àquela época, a Igreja de Santa Luzia 

estava próxima ao mar, justificando a instalação de um Clube de Regatas em suas 

proximidades. Seu atual distanciamento é devido ao aterramento da área, proveniente 

do desmonte do morro do Castelo. A Praia de Santa Luzia era, inclusive, local 

conhecido para banho de mar. 

http://netvasco.com.br/m/168688/remo-conheca-os-detalhes-do-1-titulo-carioca-do-vasco-que-esta-completando-110-anos
http://netvasco.com.br/m/168688/remo-conheca-os-detalhes-do-1-titulo-carioca-do-vasco-que-esta-completando-110-anos
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Figura 6:  Igreja de Santa Luzia  (Foto: George Leuzinger, c. 1865) Disponível em:      

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/135 

 

 As ações de Pereira Passos têm repercussão na cidade. Os clubes de Santa 

Luzia, que tiveram suas sedes demolidas pelas obras, criam enorme pressão sobre o 

governo. A resposta do governo vem através da proposta de cessão de posse de um 

excelente terreno: 

“ Um terreno paralelo a Av. Rio Branco e outro para a Rua Santa 

Luzia - face 58 tendo 14,95m sobre a Rua Santa Luzia, 41,660 m. sôbre 

a nova rua e 610m na linha divisória em terrenos de propriedade do 

Governo Federal e 41,00 m. sobre a divisa com a face lateral do prédio 

58 da Rua Santa Luzia - área total 425 metros quadrados” (P.106) 

 

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/135
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Figura 7: Grupo de sócios em frente à nova sede de Santa Luzia (1906). Disponível em: 

http://torcidasdovasco.blogspot.com/2014/05/vasco-1906-nova-sede-santa-luzia.html 

 

A “boa ação” do Governo foi considerada apenas simbólica. Já que a cessão 

estava atrelada à construção do prédio sede em dois anos, com pena de multa para o 

descumprimento do acordo.19 Tanto que, em 1912, o clube renuncia ao terreno 

 

 

2.2. O Futebol chega ao Clube 

 

 

 Se o período entre a 1898 e 1906 foi marcado por diversas mudanças de sede, a 

partir de 1906 o clube se fixa em Santa Luzia. O remo se mantinha como esporte 

                                                
19

 É interessante perceber que essa prática da cessão com exigências que praticamente impossibiltam a 

execução da obra continua nos dias de hoje. Em 2016, o clube teve confiscada uma área cedida pela 
prefeitura, classificando-a como “presente de grego” http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-
news/noticia/2016/12/botafogo-e-vasco-perdem-terrenos-cedidos-para-construcao-de-cts.html  

http://torcidasdovasco.blogspot.com/2014/05/vasco-1906-nova-sede-santa-luzia.html
http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-news/noticia/2016/12/botafogo-e-vasco-perdem-terrenos-cedidos-para-construcao-de-cts.html
http://sportv.globo.com/site/programas/sportv-news/noticia/2016/12/botafogo-e-vasco-perdem-terrenos-cedidos-para-construcao-de-cts.html
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principal, sendo o Vasco um dos clubes mais respeitados da cidade. Porém, outro 

esporte parecia atrair as atenções dos cariocas. Para sua prática, era necessário 

apenas um terreno baldio e uma bola: o futebol. 

 No início do século XX, o esporte bretão começava a dominar a cidade, com 

seus “matches” acontecendo nos glamurosos campos de cricket de clubes prestigiados, 

como o Fluminense Football Club e o Paysandú Cricket Club. É bem verdade que, já 

nesse período, o futebol tinha seu espaço nas camadas populares. Porém, entre os 

clubes da principal Liga, o amadorismo era palavra de ordem, mantendo a parcela mais 

pobre afastada do esporte “oficial”. 

 Neste contexto, observa-se também a difusão do esporte fora dos clubes 

ingleses. Começam a aparecer clubes de futebol como o Luso F. C. e o Luzitânia S. C., 

com seus associados advindos dos meios sociais portugueses (portugueses de 

nascimento ou descendentes diretos). Esses clubes, porém, não obtiveram muito 

sucesso. 

É claro que toda essa movimentação em torno do futebol já havia chegado aos 

olhos, ouvidos e até pés dos associados vascaínos. Na sede de Santa Luzia não era 

difícil observar animadas conversas sobre o novo esporte “queridinho” dos cariocas. Em 

assembleia extraordinária, no ano de 1915, o Vasco abre seu estatuto para “esportes 

recomendados” e, logo após, recebe os sócios remanescentes do Luzitânia, sem cobrar 

as “jóias” de associação. Ou seja, o que está na “mitologia” vascaína quanto à fundação 

do clube é apenas uma parte da história. O futebol não surge exatamente da fusão com 

o Luzitânia. O que, sem dúvida, não tira a importância da chamada “fusão” entre os 

clubes, que tinham inclusive sócios em comum. 

O website do clube, no texto “A institucionalização do futebol no Vasco”, deixa 

claro que a fundação do esporte no clube já era uma certeza mesmo antes da fusão ser 

aprovada: 

 
“O Snr Presidente faz sciente que tem envidado esforços no 

sentido de obter a concessão do campo da Praia do Russel para os 

nossos futuros ‘trannings’ de football, promettendo dar uma solução 

definitiva da próxima sessão” (Atas da Diretoria, 23 de novembro de 

1915). 
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A partir da aprovação, o clube inicia as atividades terrestres, utilizando os poucos 

recursos trazidos pelo Luzitânia, além de outros já providenciados pela nova direção de 

futebol. A filiação à Liga Metropolitana de Football vem já em 1916, após uma intensa 

campanha de arrecadação de fundos com os sócios. 

Os treinos, sediados no campo do Russel (dividindo espaço por um tempo com o 

Boqueirão da Praia e o C.R. Flamengo), reservavam uma agradável caminhada aos 

jogadores, saindo do vestiário da Santa Luzia e chegando à praia do Russel. Já o 

primeiro campo utilizado de forma oficial, para o campeonato carioca, foi o de General 

Severiano, de propriedade do Botafogo F.C. Era regra da Associação que os clubes 

jogassem em campos previamente aprovados, sendo esses campos aqueles 

pertencentes aos clubes de maior prestígio na Liga (tabela 1). Essa regra demonstra, 

mais uma vez, a preocupação em manter a característica elitista do esporte ao controlar 

os espaços nos quais o futebol poderia ser praticado. É a classe mais abastada que, 

nesse caso, consome e controla o espaço urbano. 

 

Tabela 1: Endereço dos clubes filiados à LMDT (Liga metropolitana de Desportos terrestres). 

Autoria própria com base em dados da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 
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  O futebol foi uma onda que se espraiou como prática, nas duas primeiras 

décadas do século XX, como um esporte da modernidade, acessível às diferentes 

classes sociais, fazendo surgir vários clubes ligados à sua prática, contemporâneos do 

CR Vasco da Gama, e em diferentes localidades da cidade, acompanhando o percurso 

da urbanização, a partir do centro, conforme podemos observar na tabela 1.     

O primeiro amistoso foi contra o Parc Royal F.C20. Já a estreia oficial do time foi 

em General Severiano contra o Paladino F.C., pela 3° divisão do campeonato carioca. 

Apesar de um primeiro ano ruim, terminando na última colocação, as mudanças nas 

regras da Liga fazem o Vasco subir para a segunda divisão do ano seguinte. O 

interesse dos associados para com o novo esporte só aumentou. O clube já era um 

clube polidesportivo, como fica claro na passagem de Rocha (1975, pág. 203): 

“ A sede de Santa Luzia com os novos sócios vinha 

apresentando aspectos inéditos. (...) De manhã, a saída e chegada das 

embarcações para os treinos. À tarde a movimentação dos elementos da 

seção de football. À noite o intenso borborinho dos grupos de associados 

reunidos até às dez horas.(...) O clube não tinha fim restrito aos 

desportos. Ganhava fóros de centro social. O chá das sextas-feiras era o 

ponto alto das reuniões noturnas” 

 

Para a disputa de 1917 novamente era necessário um campo para jogar. O 

escolhido foi o campo do Fluminense F.C, na rua Guanabara, bairro de Laranjeiras. Já 

em 1918, após as negativas de utilização do campo da rua Campos Sales, de posse do 

América F.C., o Vasco jogou no estádio do São Cristóvão F.C21, à época presidido pelo 

vascaíno Baltar Júnior. Mas se o padrão espacial excludente se mantém na LMDT, é 

em 1919 que se dá início a uma grande mudança no futebol carioca. 

 

                                                
20

 Em 1916, jogava na Praça Marechal Deodoro da Fonseca (antigo campo do São Cristóvão FC). 
21

 No livro não consta o endereço, porém considerando que a inauguração do estádio Ronaldo Nazário 

(antigo Figueira de Melo) foi em 1916, é provável que o estádio em questão seja o da Rua Figueira de 
Melo. 



31 
 

 

 Figura 8: Sedes e campos dos clubes filiados a LMDT. Jornal “ O Imparcial”, Ano 1917\Edição 

01555 - sábado, 07 de abril de 1917 

 

 

2.3. O profissionalismo velado vascaíno x A criação da AMEA 

 

 

“O ano de 1919 é um dos mais turbulentos do futebol carioca e 
nacional. O campeonato sul americano foi uma festa e provou a 
capacidade de transformação do futebol em um espetáculo de massa 
altamente lucrativo. (...) As transferências de jogadores, as discussões 
sobre a profissionalização dos mesmos, as brigas entre paulistas e 
cariocas pelo controle do futebol e a própria discussão da liberdade no 
esporte escancaravam uma realidade que a elite tentava esconder” 
(MALAIA, 2010, p. 199) 

 

 

Na década de 1910 já era normal ouvir falar nos “borboletas”, jogadores que 

“voavam de equipe em equipe”. Já era comum, inclusive, a chegada de jogadores de 

outras cidades. Seguindo a lógica capitalista, parece comum para nós, do século XXI, 

que alguns jogadores ao observarem a popularidade de um esporte que já chegava a 
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levar 20 mil pessoas aos estádios em alguns jogos, cobrassem por seus serviços. Essa 

equação, que a primeira vista parece óbvia, se choca com um dos princípios básicos 

dos clubes da Liga Metropolitana, o amadorismo. Devido a esse princípio, observa-se 

um crescimento também de regras22 que, assim como na sociedade, controlavam e 

regulavam a entrada das classes menos favorecidas em socializações tão elitizadas, 

como era o caso do futebol. Mas mesmo os clubes mais “incomodados” com a 

popularização dos esportes apresentavam em seus scratches jogadores de baixas 

posições sociais.  

Então, se já era uma prática comum entre diversos times a contratação de 

jogadores, o que o Vasco apresenta como grande diferença é o fato de contratar 

jogadores apenas para jogar futebol. Nesse caso, não havia uma “oferta de emprego”, 

como era exigido23 pela liga para a aceitação do jogador na fábrica. Em uma sociedade 

onde a dicotomia entre a tradição aristocrática e a lógica capitalista da modernidade 

não apresentava solução, a colônia portuguesa observa a oportunidade, segundo 

MALAIA (2010), de gerenciar um grande negócio, em “parceria” com os habilidosos 

“novos” jogadores.  

Esse contexto traz um questionamento chave: Como o clube chega à conclusão 

de que a contratação desses negros e pobres traria resultados em campo? Alguns 

românticos diriam que esses moços, de classe mais baixa, estariam mais acostumados 

com a prática de esforço físico, devido a suas desgastantes rotinas. Essa justificativa é 

insuficiente e até certo ponto ingênua. A prática do futebol exige muito mais do que a 

questão física. É necessário técnica para chutar a bola, e essa técnica se adquire com a 

prática do esporte. Logo, fica claro que esses jogadores, que realmente fizeram a 

diferença em campo e criaram a base do primeiro grande esquadrão vascaíno, já 

tinham experiência na prática do esporte. Essa experiência, unida à destreza com a 

bola no pé, respondem boa parte da questão.  

 

                                                
22

 Destaca-se aqui a chamada “Lei de estágio”, de 1919, que obrigava o jogador transferido a jogar pelo 
menos um ano na segunda equipe. 
23

 Um dos critérios de aceitação do jogador era a “dignidade” de seu emprego, evitando assim a entrada 

de operários e pobres. 
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Os jogadores vascaínos, muitos veladamente profissionais, se dedicavam quase 

exclusivamente ao futebol. A chegada do treinador Ramon Platero24, conhecido pelos 

treinos físicos, em 1922, cai “como uma luva” em um clube que apresentava atletas 

com dedicação exclusiva. Segundo Filho (2010), após o café da manhã, Platero 

liderava sua equipe em longos trotes, da Rua Morais e Silva25 até a Praça Sete, Ida e 

Volta. Logo após, horas e horas de treino técnico com bola (menos para o goleiro 

Nelson26, que fazia treinos especiais para sua posição). Com esse ritmo de treinos, 

físicos e técnicos, os títulos eram questão de tempo. E sua torcida e reputação 

cresciam, em diversos pontos da cidade. 

A popularização do Vasco é um produto da popularização do futebol, ao mesmo 

tempo que impulsionava a chegada do futebol a lugares cada vez mais distantes. A 

causa e a consequência se interligam, afetando inclusive os outros clubes. Os clubes 

da chamada27 Zona Sul, eles mesmos, começavam a ter cada vez mais sócios negros e 

mulatos, como fica claro na crônica publicada no jornal “O Imparcial”28, em Janeiro de 

1920. 

 

“Café com leite 
Ao que se dizia ontem na Brahma, a directoria de um club da 

Zona Sul, que faz parte da primeira divisão da Liga, resolveu 
patuscamente não pedir registro para um seu jogador goal-keeper pelo 
facto de não ser o mesmo um pouquinho mais claro… É boa essa!... 
Comem a mensalidade do rapaz “que não é claro” e deixam de o 
registrar por ser elle escuro!... Anda mal o citado club procedendo dessa 
forma, pois, se quer ter preconceitos deve os ter quando aprovar as 
propostas de sócios, e não depois”.  

 

  

                                                
24

 Técnico Uruguaio, que treinou o Vasco e o Flamengo (ao mesmo tempo) em 1922. Em 1923, é 
obrigado a escolher apenas um time. O Vasco é o escolhido, sendo o campeão da LMDT sob seu 
comando. 
25

 Campo utilizado pelo Vasco de 1920 até 1927. 
26

 Considerado um dos jogadores históricos do clube. 
27 Segundo Cardoso ( 2009), através de pesquisa densa na tese de doutorado “Segregação sócio-

espacial e a invenção da Zona Sul carioca. 1920-1960” o termo “Zona Sul” aparece nos jornais de 

grande circulação apenas nos anos 1940. Porém, especificamente no Diário “O Imparcial”, esse termo 

aparece constantemente desde a década de 1910, sendo assim utilizado durante o trabalho. 
28

 Todos os trechos do jornal “O Imparcial” presentes nesse trabalho foram retirados da Hemeroteca 

digital da Biblioteca Nacional.  
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 Postas essas condições, ficava cada vez mais difícil manter o amadorismo “puro” 

na Liga Metropolitana. Porém, os clubes tradicionais não estavam dispostos a abrir mão 

das tradições e da “cultura sportiva” baseada no cavalheirismo dos gentlemans (e assim 

são, tradicionalmente, considerados os brancos de alta classe). Assim, unindo 

descontentamento com a Liga Metropolitana e tradicionalismo, os clubes do Fluminense 

FC, CR Flamengo, América FC, Botafogo FR e Bangú AC fundam a Associação 

Metropolitana de Esportes Athléticos (AMEA). Com ela, esses grandes clubes 

buscavam recuperar o espaço considerado perdido dentro do futebol carioca. Os 

argumentos para isso eram os seguintes. 

 

“ a) os “grandes” clubes haviam realizado esforços financeiros e 

filantrópicos para desenvolver a cultura esportiva generalizada. 

Nesse sentido, mobilizaram recursos para implementar vários 

esportes e construíram instalações apropriadas para várias 

modalidades esportivas. Assim, os “grandes” se sentiam 

injustiçados frente à situação em que os “pequenos”, quase 

todos especializados em futebol, sem instalações apropriadas e 

sem nada ter realizado pelo desenvolvimento de uma cultura 

esportiva abrangente, tinham a hegemonia nas decisões na 

METRO; b) o amadorismo dos atletas era pouco controlado pela 

METRO, e com isto alguns clubes estariam profissionalizando 

veladamente o futebol, que na época era o esporte mais popular. 

Deve-se ter em mente que a idéia do desenvolvimento de uma 

cultura esportiva estava intrinsecamente vinculada aos valores 

aristocráticos da prática esportiva desinteressada, que se traduz 

no ideal do esporte amador (Mandell, 1986). Apesar desses 

valores terem origem aristocrática, pode-se dizer que a 

burguesia ascendente os incorporou, no campo esportivo.” 

(SOARES 1999 p.122) 

 

 Ou seja, as justificativas para as reclamações que ocasionaram a saída desses 

clubes da LMDT e a consequente criação da AMEA são baseadas na visão aristocrática 

do esporte. A AMEA é, documentadamente, uma reação à profissionalização do futebol. 
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Soares (1999) reflete sobre a criação da associação e sua relação com o crescimento 

do Vasco. 

 

“Os novos dados apresentados aqui indicam que o modelo de 
uma história social explica melhor o evento em questão. A análise das 
interações dos atores coletivos e individuais, demonstra que os 
interesses dos clubes e a articulação em tomo da oposição 
amador/profissional explicam melhor a dinâmica do futebol da época e 
de suas instituições do que a tese do racismo/segregação. Observemos 
a montagem do quebra-cabeça para desmistificar a relação causal entre 
a vitória do Vasco em 1923, a fundação da AMEA em 1924 e a não 
participação do Vasco no campeonato dessa entidade apenas no 
primeiro ano de sua existência.” (p. 125) 

 
 

Ou seja, o autor reclama partes da história que não são problematizadas na 

chamada “mitologia vascaína”: O Vasco lutou contra o racismo por simples 

preocupação com as causas sociais? A resposta está em Filho (2010). 

 

“O Vasco não fazia pretos. Para o preto entrar no Vasco, tinha de ser já 

bom jogador. Entre um preto e um branco, os dois jogando a mesma coisa, o 

Vasco ficava com o branco. O preto era para necessidade, para ajudar o Vasco a 

vencer.” 

 

Outra questão levantada é o quanto a criação da AMEA foi uma reação ao título 

Vascaíno. É difícil precisar até que ponto a vitória do scratch da Santa Luzia, contando 

com tantos negros e pobres nos seus plantéis, incomodou a elite. A reflexão de Soares 

é extremamente oportuna, ao ponto que alerta para o perigo da produção acadêmica 

sobre a identidade Vascaína cair em uma interpretação única, a do racismo. Porém é 

fato que o racismo era (e ainda é) parte integrante da estrutura social brasileira, como já 

posto aqui diversas vezes. Seria um erro então, analisar a criação da AMEA por meio 

apenas da dicotomia “amadorismo x profissionalismo” sem considerar variáveis 

importantes como o racismo29, o machismo e a distribuição espacial na cidade. E 

falando em distribuição, como e de onde vieram os jogadores da estelar equipe 

Vascaína? 

 

                                                
29 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/05/deportes/1554498170_792322.html  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/05/deportes/1554498170_792322.html
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Figura 9: Time de futebol do Vasco campeão carioca em 1923; Os “camisas Negras”. Disponível em: 

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/35/1923-os-camisas-negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/35/1923-os-camisas-negras
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Capítulo 3 - A mudança de rumo da cidade aponta o caminho para a virada 

Vascaína 

 

 

3.1. As estruturas que permitem a difusão: Os transportes na cidade 

 

 

Abreu (1997) aponta que o período30 entre 1870 e 1902 é a primeira fase da 

expansão urbana da cidade, sendo esta determinada principalmente pelas 

necessidades do capital, nacional e estrangeiro. Quanto aos serviços de trens e 

bondes, a maior parte era dominada pelo capital estrangeiro. A primeira linha férrea, 

Ferrovia Dom Pedro II, vai para São Paulo. Seu primeiro trecho inaugurado vai até 

Sapopemba (atual Deodoro), em 1858, permitindo a ocupação dos locais próximos às 

novas estações. Quase duas décadas depois, em 1874, o bairro de Santa Cruz recebe 

um novo ramal, não sendo escolhido como ponto final à toa. Visto que era uma 

freguesia (mesmo em decadência) de tradicional ocupação da elite agrária, indica que o 

objetivo inicial da linha férrea seria a distribuição da produção. Essa ocupação, 

seguindo a lógica imobiliária da época, é feita por um público mais pobre, pois os 

terrenos mais afastados do centro se apresentavam mais baratos, em particular, nos 

subúrbios ferroviários distantes. Já os bondes, em 1868 (tração a burro) levavam para 

os bairros de outros subúrbios, depois chamados de Zonas Sul e Norte.  

Desse modo, a história do esporte na cidade do Rio de Janeiro, por muitas 

vezes, se confunde com a expansão dos transportes e a urbanização, nesse período 

estudado. Os processos de expansão da cidade vem acompanhados de novas formas 

de chegar a esses locais. No Rio de Janeiro a expansão da cidade se deu, segundo 

Fernandes (2012): 

 

“ao longo da segunda metade do século XIX, e especialmente 

após a implantação do bonde e da ferrovia, foi nítido o abandono das 

zonas centrais pelos estratos ricos e médios e a sua fixação em 

                                                
30

 Nota-se que é praticamente o mesmo período no qual algumas estruturas esportivas começam a se 

destacar na paisagem do Rio de Janeiro. 
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subúrbios verdejantes e salubres. Enquanto isto os pobres se 

adensavam em cortiços e moradias insalubres em situação similar 

àquelas da “cidade da noite apavorante”  (p.54). 

 

Essa “fuga” se observa, nos esportes, de várias formas. Primeiro, a concentração 

dos clubes de mais prestígio nos eixos Sul e Norte do Maciço da Tijuca. O caso do 

Vasco é ainda mais exemplar, a ponto de uma discussão entre frações do clube (uma 

que defendia manter o clube no Centro, e outra querendo levar para Botafogo) quase 

decretar o fim da instituição. As Reformas Urbanas não só apontavam o mesmo 

caminho, como são consequências desse movimento. O mesmo pode ser dito quanto 

aos novos meios de transporte, como os bondes e trens, que apontavam para uma 

estrutura já preexistente de cidade que apenas necessitava das condições que a 

concretizasse. 

Malaia (2013) apresenta uma excelente perspectiva dos transportes nos esportes 

e mais precisamente no futebol. Através de uma crônica de 1918, sobre o 

deslocamento de um torcedor do Fluminense até o campo do Andarahý31, relata a 

rotina de um torcedor: Caso morasse no Centro ou na chamada Zona Sul: 

 

1. Bonde até o centro, da Cia. Ferro-Carril do Jardim Botânico.  

2. Caminhada até a rua Uruguaiana 

3. Bonde da linha Andarahy Grande, concessão da antiga Cia. Ferro Carril Villa-

Izabel, até o Campo do Andarahy. 

 

…e caso morasse na dita Zona Norte, era só pegar o trem na Estrada de Ferro 

Central do Brasil, até a estação Derby Club, próxima ao estádio. 

 

                                                
31

 “Quando o sportman tem a infelicidade de não dispor, no dia, de alguns cobres para a ‘vacca’ do táxi, 
ou de um amigo que lhe faça a gentileza desse transporte menos lento, tem que ir ali no bonde, com 
todas as baldeações do estylo, a roer as unhas ou a gastar os nervos impacientes noutro qualquer 
serviço capaz de entretel-o e desfogal-o”. Crônica presente no jornal “Correio da Manhã”, 15 de abril de 
1918 
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Essa crônica se passa em um momento de alta popularidade do futebol, quando 

este já passava a influenciar a vida urbana da cidade. Os trens e bondes (nessa época, 

já elétricos) lotavam aos finais de semana, com torcedores se deslocando para os 

fields. Essa tradição ainda é comum nos dias de hoje, sendo corriqueiro encontrar 

torcedores em êxtase, fazendo a festa nos vagões ao se deslocarem para os estádios. 

Sendo o rádio uma tecnologia que só aparece no Brasil na década de 1920, a 

única forma de acompanhar os matches ao vivo era indo ao estádio. Caso não pudesse 

comparecer, havia de esperar até o dia seguinte para ler as notícias no Jornal. Os 

bondes e trens então eram não apenas difusores do capital. Eram também difusores de 

cultura e lazer. Ao mesmo tempo, a cultura e o lazer se transformavam cada vez mais 

em atividade capitalista, como vimos anteriormente. Essa relação indica a grande 

importância dos transportes na difusão dos esportes na cidade, tendo em vista que 

seriam difusores e possibilitadores do desenvolvimento de diversas atividades, entre 

elas o futebol. 

Voltando-se novamente para o Vasco, o clube com sede no Centro necessitou 

jogar em diferentes locais da cidade devido às regras da Liga Metropolitana, 

caracterizando-se como um clube “nômade” em quase todo período de 1916 até 1927. 

O campo de treinos, na Rua do Russel, não era suficiente para jogos. Nesse período o 

Vasco, como mandante em jogos oficiais, utilizou os seguintes fields (mapa 3); 

 

● Campo de General Severiano, em Botafogo; 

● Estádio da Rua Guanabara, em Laranjeiras; 

● Campo da Rua Álvaro Chaves, em Laranjeiras (mesmo local do anterior, 

porém são estádios diferentes) 

● Campo da Rua Figueira de Melo, São Cristóvão 

● Rua Campos Sales, Tijuca 

● Rua Barão de Itapagipe, Tijuca (alugado de fato pelo clube, para treinos e 

jogos de menor apelo) 

● Rua Moraes e Silva, Engenho Velho (alugado de fato pelo clube, para 

treinos e jogos de menor apelo) 
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● Rua Prefeito Serzedêlo Correa, 198, Villa Izabel (período anterior à 

construção de São Januário) 

 

Observa-se que todos esses estádios estão próximos a estações de trem ou pontos de 

linhas de bondes.  

 

 

Mapa 3: Campos utilizados pelo Vasco como mandante nos Campeonatos Cariocas entre 1916 e 1927. 

Elaboração Própria, sobre a base de Abreu (1988, p. 84) 

 

Podemos mencionar aqui, a criação da linha de bonde São Januário, exatamente 

para atender, não apenas ao bairro de São Cristóvão, mas a localidade onde se 

construiria a nova sede do C.R. Vasco da Gama, tendo aí o seu ponto final. A música, 

“O Bonde São Januário”, de Wilson Batista, sucesso na voz de Ataulfo Alves, em 1937, 

exemplifica essa perspectiva da urbanização em curso à época, tendo os bondes como 

meios de transporte importantes para a conformação de uma cidade urbano-industrial-

capitalista, na qual o operário trabalhador é, talvez, o mais importante de seus 

personagens cotidianos. 
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O Bonde São Januário 

(Wilson Batista) 

 
Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 
Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário 
Leva mais um operário 

Sou eu que vou trabalhar 

O bonde São Januário 
Leva mais um operário 

Sou eu que vou trabalhar 

Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês 
Sou feliz vivo muito bem 

A boemia não dá camisa ninguém, é 
Vivo bem 

Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês 
Sou feliz vivo muito bem 

A boemia não dá camisa ninguém, é 
Muito bem!” 

 

Fonte: https://www.letras.mus.br/wilson-batista/259906/ 

 

 

3.2. A Liga Suburbana (1916-1919) 

 

 

Sabe-se que a Liga Metropolitana era a “principal” liga da época, porém não era 

a única. A Liga Metropolitana era excludente, como fica claro na passagem de Malaia 

(2008, p. 5). 

https://www.letras.mus.br/wilson-batista/259906/
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“A Liga Suburbana de Football, fundada em 1912, cobrava 
10$000 por mês e 20$000 de taxa de inscrição, no ano de 1919, 
contrastando com os 40$000 por mês e taxa de inscrição de 100$000 da 
Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT), mais as taxas de 
penalizações criadas por essa liga ainda em 1918, de 100$000 por 
apresentar um jogador irregular, 50$000 para os árbitros que 
preencherem a súmula com erros e 10$000 para o árbitro que não 
comparecer aos jogos em que foram escalados” 

 

Nos subúrbios havia, entre outras, a Liga Suburbana de Football, a Associação 

Athletica Suburbana, a Aliança Sportiva Municipal e a Liga Sportiva de Football. Como 

já visto na passagem anterior, essas ligas cobravam jóias muito menores, possibilitando 

a entrada de equipes mais simples. Essa variedade de Ligas também mostra que havia 

diversas equipes de futebol espalhadas pela cidade, com as classes mais pobres se 

apropriando desse capital simbólico do futebol. Se a criação dos clubes era algo que 

remetia às altas classes, as classes baixas reproduziam, de forma particular, essas 

estruturas. 

Na década de 1910, essas ligas demonstravam ser celeiros de bons jogadores. 

Os grandes clubes da capital viam ali uma grande oportunidade para aumentar o nível 

de seus scratches, enquanto os atletas, conhecedores dos grandes públicos e do 

aporte de dinheiro envolvido na Liga Metropolitana, cobravam pelos seus serviços. 

Muitos desses atletas, negros e operários, viam ali a chance de melhorar suas vidas. A 

Liga Suburbana se destacava, inclusive com seu combinado saindo vencedor do 

Torneio Inter Ligas32 de 1919. 

O Vasco foi o clube que melhor fez uso dessa força de trabalho de origem 

operária, trazendo jogadores do tricampeão da Liga Suburbana, o Engenho de Dentro 

AC33. Segundo Rocha (1975) foi por intermédio de Achilles Pederneiras, ex- jogador do 

Engenho de Dentro, de característica de velocidade, que o Vasco trouxe ainda mais 

                                                
32

 Participaram desse torneio os combinados das seguintes ligas: Liga Suburbana – Liga Sportiva 
Fluminense – Associação Atlética Suburbana – Liga Santa Cruz – Associação Sportiva Nictheroyense – 
Liga Militar de Football - Liga Municipal. 
33

 Esses não são os primeiros negros do time do Vasco. Em “O negro no futebol Brasileiro”, Mario Filho 

cita que o Luzitânia já tinha jogadores negros, os irmãos Tavares, que foram incorporados pelo Vasco. 
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jogadores: Nelson “Chaufeur” Conceição, o médio34 Arnaldo Quintanilha e Aristides 

“Esquerdinha” Batista, reconhecidamente um grande forward35 da época.  

É difícil precisar as origens desses jogadores, porém deduz-se que, jogando em 

Ligas mais afastadas do centro e da chamada Zona Sul, esses também eram 

moradores dessas áreas da cidade. Essa liga, além de um diferente perfil de jogadores, 

apresentava um novo perfil de clubes. Segundo Malaia (2010), os clubes ricos eram 

criadores de “capital simbólico”, visto que reproduziam e reforçavam características 

hierárquicas do sistema aristocrático ainda muito presente na cidade do Rio de Janeiro. 

As classes populares, porém, se apropriam desse capital de diversas formas. Entre 

elas, destaca-se primeiro a torcida, onde os pertencentes às classes mais baixas que 

não poderiam se integrar aos quadros sociais dos clubes “apenas” os seguiam. Em 

segundo, a criação de seus próprios clubes, com estruturas parecidas, em seus locais 

de convivência. 

Essas formas de apropriação fazem importante difusão do esporte, 

transformando-o, indubitavelmente, no preferido entre os cariocas. Isto se percebe ao 

analisar a distribuição dos clubes pertencentes à Liga Suburbana (Tabela 2) em 1919. 

Clubes em áreas mais distantes, como o Engenho de Dentro AC, o Cascadura FC e até 

mesmo o Santa Cruz FC, do bairro de mesmo nome, eram membros da Liga (Mapa 4). 

É bem verdade que na LMDT já havia clubes como o Bangu AC e o Esperança, de 

Bangu, bairro também longínquo. Porém, o fato de disputarem uma Liga de menos 

prestígio e valor da “jóia” de entrada muito menor demonstra que esses clubes tinham 

menor arrecadação, devido a sua composição social. O Bangu, particularmente, tem 

toda sua estrutura proporcionada pela poderosa Fábrica de tecidos do bairro, o que 

permite altos investimentos. 

                                                
34

 Posição de meio de campo 
35

 Posição de ataque. 
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Mapa 4: Distribuição dos Clubes das duas principais Ligas de futebol da cidade em 1919 - 1923. 

Elaborado por João Malaia, disponível em https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/04/ 

 

Tabela 2: Lista de Clubes participantes da Liga Suburbana e seus respectivos bairros. Autoria própria 

com base em informações disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.  

 

https://historiadoesporte.wordpress.com/2012/04/
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As novas formas de transporte, que possibilitaram uma nova forma de cidade, 

também possibilitaram novas sociabilidades e possibilidades de expansão. O Vasco da 

Gama, com sede no Centro, disputou os campeonatos da LMDT em campos sediados 

na Zona Sul e Norte, porém jamais no Centro. Sem a expansão dos transportes, isso 

seria impossível. Mas o Vasco, que levava multidões aos campos dos outros, 

necessitava de um estádio próprio. Os que existiam já pareciam pequenos para 

tamanha grandeza. Então surgia a dúvida: em meados da década de 1920, onde 

construir? Qual lugar reuniria espaço para uma instalação gigante e em proximidade 

com o Centro, Zona Norte e Zona Sul? E que se pudesse chegar por bonde ou trem? 

Esse lugar existia? 

 

 

3.3. O Clube que muda junto à cidade: Anos 20, a sede de Santa Luzia e a 

descoberta das terras do subúrbio 

 

 

Na década de 1920 temos na cidade a confirmação do modelo industrial. O Rio 

também se confirma como principal cidade do país e se preparava para mostrar ao 

mundo seu poder e modernidade durante a Exposição Comemorativa do Centenário da 

Independência (1922). O Morro do Castelo, onde foi fundada a cidade, foi demolido36 

para a criação de “novo” solo urbano. Com os novos aterros, “somem” da paisagem 

alguns dos principais pontos de banho dos cariocas, como a ponta do Boqueirão e a 

Praia de Santa Luzia37. 

O Vasco é diretamente afetado nesse caso, visto que a sede de Santa Luzia era 

constantemente atingida por essas obras, ficando cada vez mais distante do mar. A 

discussão quanto à necessidade de uma nova sede era pauta recorrente nas reuniões 

de associados, que sempre esbarravam no alto custo das terras do Centro da cidade. 

Rocha (1975) ressalta que: 

 
                                                
36

 Foram removidos 4,5 milhões de m³ de terras e avançados ao mar 67 mil m² de solo (Andreata et. al., 
2009) 
37

 Coincidentemente ou não, dois locais por onde passou o Clube. 
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“ O prefeito Carlos Sampaio fazia jogar o desmonte do morro do 
Castelo onde fora fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
nas águas do mar fronteiras da Avenida Beira Mar  e assim as rampas 
dos clubes de regatas desaparecem e iam sendo montadas em peças 
novas à medida que novo cais avançava para o centro da baia.” (p.312)  

 

Ao mesmo tempo o remo, apesar de manter sua grande importância, passava a 

dar lugar para o futebol como principal esporte na cidade e no Clube. A utilização do 

campo da Rua Barão de Itapagipe e a posterior posse do campo da Moraes e Silva já 

apontavam para um processo de mudança, de acordo com os movimentos imobiliários 

da cidade. A valorização dos terrenos do Centro e da Zona Sul pode ser o principal fator 

dessa nova configuração espacial Vascaína que, após descobrir o subúrbio e seus 

talentos com a bola no pé, passava a entender os benefícios de instalar seu campo em 

um arrabalde. 

 

 

3.4 São Cristóvão, ex- bairro Imperial 

 

 

O bairro de São Cristóvão passou por grandes mudanças ao longo do tempo. A 

fundação oficial da “freguesia” de São Cristóvão data de 1856, porém adota-se para 

esse trabalho a definição de Ferreira (2004), que considera a chegada da família Real 

(1808) como marco de criação do bairro, quando se cria o “diferencial”. A área 

escolhida para abrigar os novos moradores que dariam origem ao bairro foi a quinta 

oferecida por Elias Antônio Lopes, a bela “Quinta da Boa Vista”, localizada entre o Saco 

de S. Cristóvão e o de Inhaúma. 

Neste contexto, o bairro vai ganhando novas estruturas e funções para receber a 

família Real e todos aqueles que, atraídos pela presença da alta nobreza, se fixaram 

próximos à Quinta. As quintas em São Cristóvão possuíam longas extensões de terra e 

casarios pomposos que, antes com função apenas de passagem ou residências de 

verão, passam a receber grande número de moradores “de fato”. 

 

“O velho arraial de São Cristóvão, na zona norte da cidade, teve 
o privilégio de abrigar a residência da família real, o que levou à melhoria 
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dos caminhos de acesso e ao aterro de uma parte do Saco de São 
Diogo. Estas obras permitiram maior salubridade e aproximaram a região 
do centro, o que levou à formação da chamada Cidade Nova. Em volta 
do palácio de São Cristóvão passaram a se instalar as residências da 
aristocracia, que tinha poder de mobilidade, transformando o velho 
arraial em elegante bairro, com a rápida multiplicação de moradias ricas. 
Para essa região dirigiram-se as primeiras diligências, e também os 
pequenos ônibus de tração animal, chamados "gôndolas".”  (VON DER 
WEID, s.d.) 

 

Era preciso, para receber tão alta Nobreza, criar estruturas à altura. Para dar 

conta disso, é fundada a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, já 

em 1808, responsável pelos novos projetos de infraestrutura e por manter a “ordem” na 

Corte. No bairro, os sistemas de iluminação e água são aperfeiçoados, além de serem 

construídas diversas novas vias, com o posterior uso de gôndolas. Essas estruturas, 

criadas com pioneirismo em São Cristóvão, criam a base para os processos 

posteriores. 

Já na segunda metade do século XIX, a primeira industrialização da cidade seria 

impulsionada pela acumulação de capital proporcionada pelo café. O bairro de São 

Cristóvão inicialmente não seria escolhido como polo industrial, apesar da chegada da 

primeira fábrica ao bairro ocorrer em 184838. Mas ao final do século, o estabelecimento 

da indústria têxtil demandaria novas condições, considerando que o arranjo espacial 

industrial em vigência não se enquadrava às suas necessidades. Terrenos amplos, 

possibilidade de escoamento e fornecimento de água eram importantes demandas. Por 

isso, São Cristóvão passa a atrair indústrias que poderiam reaproveitar sua estrutura 

pretérita, modificando apenas a função. Os grandes casarios, os extensos terrenos e a 

boa estrutura de água, iluminação e transportes seriam cruciais nesse processo.  

São Cristóvão era um ponto de interseção entre a linha de trem e de bondes, se 

apresentando como um bairro de bom acesso. A linha de trem D. Pedro II, fundada na 

década de 1858, teve a estação de São Cristóvão inaugurada logo em seguida. Dez 

anos depois é dada à  Charles A. Morsing a concessão para operar bondes na região 

de São Cristóvão, Caju, Rio Comprido e Saco do Alferes. Porém é em 1873, com a 

fundação da Companhia São Cristóvão de Ferro-Carril, que o bonde passa a ligar o 

                                                
38

 Fábrica de Velas Luz Esteárica. 
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Centro a São Cristóvão, depois se expandindo por outros bairros de elite da Zona 

Norte, como a Tijuca. 

Entre o final do século XIX e início do XX, o bairro e sua boa estrutura acabam 

por atrair uma classe média que, ainda segundo Ferreira (2004), era formada por 

militares, profissionais liberais, funcionários públicos e pequenos comerciantes. Ou seja, 

a ocupação “aristocrática” não se confirma com o tempo, já que as altas classes seriam 

atraídas pelo estilo de vida a Beira-Mar, já discutido neste trabalho. É bem verdade que 

à época o bairro de São Cristóvão tinha praia. Porém a lógica imobiliária da época, 

unida à Proclamação da República e consequente enfraquecimento da família Real, 

fazia com que as classes mais abastadas se concentrassem39 na parte Sul e Norte do 

maciço da Tijuca. As áreas de praia do bairro seriam ocupadas pelas fábricas. As 

grandes quintas vão dando lugar a pequenas casas, muitas vezes geminadas. Os 

grandes casarios, a cortiços. A estrutura colonial-mercantil dá lugar à Urbano- Industrial, 

e São Cristóvão passa novamente por uma grande mudança na sua estrutura e função. 

Essas mudanças se dão também no meio natural, com a construção do porto na ponta 

do Caju e posterior aterramento das praias da região, além do dessecamento de 

mangues devido à ocupação. 

 

Figura 9: Vista aérea do bairro de São Cristóvão, nos anos 1920. Disponível em 

http://www.rioquepassou.com.br/2007/06/29/aerea-sao-cristovao-anos-20/ 

                                                
39

 Concentração facilitada pela nova malha de bondes nas regiões 

http://www.rioquepassou.com.br/2007/06/29/aerea-sao-cristovao-anos-20/
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Feita a discussão sobre a infraestrutura necessária para a instalação de 

indústrias, há um outro “fator” que, por sua vez, é o mais importante para o 

funcionamento de uma indústria, ainda mais se tratando do fim dos séc XIX e início do 

séc. XX: A força de trabalho. Esse “fator” é humano e tem nome, sobrenome ( não 

sempre) e precisa se deslocar até o trabalho. Essa nova classe, a dos operários, passa 

também a se instalar no bairro.  

Esses operários eram, principalmente, segundo Ferreira (2004), pessoas 

escravizadas recém libertadas e imigrantes (em grande parte, portugueses). A 

ocupação por fábricas, classes médias liberais e operários demonstra uma mudança 

significativa na ocupação do bairro, caracterizando-o como de uso de solo 

predominantemente fabril (tabela 4), com criação de Vilas Operárias. Apesar das 

diversas intervenções da Reforma Pereira Passos, como o Campo de São Cristóvão, a 

mudança na estrutura do bairro vem acompanhada de ocupações irregulares dos 

morros, queda na qualidade de vida e pequeno comércio voltado para a população que 

ali se instalava.  Se entre 1890 e 1906 a população do bairro dobrou, chegando a 

45.000 habitantes, em 1920 chega a quase 60 mil pessoas, sendo a atividade fabril com 

maior número de empregados (tabela 3). 

 

Tabela 3: População de São Cristóvão por profissões e sexo. Fonte: Lima e Mercadante (2014, p. 69) 
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Tabela 4: Distribuição ocupacional da população economicamente ativa em 1920. Fonte: ABREU (1988) 

 

 

 

Os anos de 1920 são caracterizados pela confirmação do modelo industrial em 

São Cristóvão. Os fatores anteriormente citados contribuem para a desvalorização dos 

terrenos, ainda numerosos. Das quintas que ainda resistiam ao tempo, uma teve um 

destino particular. Situada na Rua General Almério de Moura, a quinta pertencente ao 

Conselheiro Martins seria adquirida pelos sócios de um Clube do Centro da Cidade. Se 

situava um pouco longe da linha do trem, porém apresentava acesso através de bonde, 

ou a pé.  
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3.5. A construção de São Januário 
 

 
Falar da construção de São Januário é unir diversos processos que ocorriam 

dentro da cidade e que já foram aqui trabalhados, ou pelo menos citados. 

Desportivamente, cita-se a criação da AMEA, a exigência de um estádio próprio para se 

filiar e o crescimento do futebol na cidade, acompanhado de um crescimento vertiginoso 

do número de torcedores presentes nas partidas. Quanto à questão racial, o Vasco era 

obrigado a lutar para manter os negros e pobres no seu time. Quanto à cidade, a 

valorização dos terrenos da Zona Sul e Centro, unidos à expansão da cidade para os 

subúrbios faz com que seja possível construir em um bairro mais distante, porém bem 

povoado e com possível acesso para os sócios, que se encontravam principalmente no 

Centro e Zona Sul. Porém, essa construção tem particularidades, devido a outros 

fatores. 

O Estádio foi construído em um terreno de 65.445 m², comprado em 1926 

através de grande mobilização dos sócios e colônia portuguesa em geral (numerosa 

também no bairro de São Cristóvão). Essa mobilização foi chamada de “campanha dos 

10 mil” e foi anunciada assim no Jornal “O Imparcial” de 4 de Março de 1926. 

 

“A ‘campanha dos 10.000’ como se lhe convencionou chamar, 

vale a bem dizer, portanto, a installação do futuro stadium vascaino que 

será dentro em breve, construido como se sabe na grande area do 

terreno já adquirido pela directoria, no bairro de S. Christovão.” 

 

 A convocação segue apresentando os números impressionantes atingidos até 

esse dia. 

 

“A ‘campanha dos 10.000’ caminha victoriosa. Da reunião de 
directoria realizada a 6 de janeiro passado á de 25 de fevereiro ultimo, 
688 propostas de novos socios foram aceitas. Daquella ultima data, até 
hontem, mais de 395 socios foram propostos. Não é preciso dizer mais 
para positivar o exito formidavel da feliz iniciativa. A "campanha dos 
10.000" caminha, assim, victoriosa, como victoriosa é a aspiração dos 
symphaticos enthusiastas do nucleo de Nelson e Negrito. Já se não pode 
duvidar que o stadium da brilhante agremiação seja, dentro de pouco 
tempo, uma realidade.” 
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A campanha funcionava, segundo o historiador Walmer Peres40, com três tipos 

de captação de recursos: Campanha, Debêntures e Doações. A primeira consistia na 

associação sem pagamento de jóia, onde o novo sócio era orientado a conseguir novos 

sócios para o clube, difundindo assim o ambicioso projeto; a segunda consistia na 

compra de ativos de renda fixa; Já as doações eram feitas pela “colônia portuguesa e 

por brasileiros de diferentes locais do país” (Matos, 2012, p. 75) e ocorrem de diversas 

formas, desde dinheiro e jóias até material e mão de obra.  

Com a compra do terreno efetuada em 1926, os Vascaínos conseguem 

inaugurar o seu grande monumento no ano seguinte, no dia  21 de Abril de 1927, com 

um amistoso contra o poderoso time do Santos FC. Sobre a arquitetura do estádio, 

Matos (2012) afirma que foi influenciada pelas ideias neoclássicas, como resquício das 

ideias de Pereira Passos. Já os contornos da fachada, portas e janelas assumem 

elementos tradicionais brasileiros de origem lusa (figura 10). A acessibilidade se dava 

através do bonde 53, na parada São Januário. Era possível também caminhar desde a 

estação de trem, em um percurso não muito longo. A construção fica a cargo da 

empresa Cristiani & Nielsen, que já havia erguido o Jockey Club Brasileiro. 

 

 

Figura 10: Bela Fachada do Estádio do Vasco da Gama, 1927. Disponível em 

http://suburbiosdorio.blogspot.com/2012/04/inauguracao-do-estadio-de-sao-januario.html 

 

Percebe-se (Figura 11) que a área no entorno já era bastante ocupada, tanto por 

casas quanto por fábricas. A presença da estação de bondes de São Januário, 

                                                
40

 Entrevista feita no dia 09/05/2019, com o historiador Walmer Peres, do Centro de memória do Club de 

Regatas Vasco da Gama 

http://suburbiosdorio.blogspot.com/2012/04/inauguracao-do-estadio-de-sao-januario.html
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lembrada inclusive em samba pelo saudoso Wilson Batista, mostra que a área já tinha 

uma certa importância. Esse é um fato que pode ajudar a entender o motivo da 

construção do estádio naquele local. Porém, isso ficará para novas pesquisas. 

 

 

Figura 11: São Januário visto de Aeroplano. Fonte: Jornal “O Malho”, 27 de Abril de 1929. Disponível em 

http://cacellain.com.br/blog/?p=95595  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cacellain.com.br/blog/?p=95595
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Considerações finais 

 

A análise do futebol carioca, com a perspectiva da geografia histórica, se 

apresenta como terreno fértil para estudar não apenas a expansão da cidade em 

termos de área, mas também a mudança de suas características sociais, econômicas e 

culturais. Sendo assim, uma análise espacial dos fenômenos esportivos há de 

contemplar todas essas nuances, assim como as características físicas do terreno. O 

exemplo do Club de Regatas Vasco da Gama é emblemático, visto que carrega todos 

esses fatores em sua identidade, construída e reescrita até os dias atuais. 

A fundação feita por jovens “caixeiros” de origem portuguesa, bem próximo ao 

Morro da Providência41, a ideia de agregar brasileiros e portugueses em um mesmo 

clube, a decisão de se manter no Centro mesmo com as pressões para se mudar para 

a Zona Sul e seguir o caminho da especulação imobiliária, a aceitação de negros e 

pobres no time de futebol e a identificação com um bairro do subúrbio demonstram 

capítulos de uma história que é explorada até hoje. Identidade esta que é também 

geográfica, como pode ser visto nos apelidos “Bacalhau”, em referência à Colônia 

Portuguesa, e “Gigante da Colina”, referente à Colina que ficava próxima ao Estádio 

Vasco da Gama. A identidade criada com o Estádio Vasco da Gama é tão grande que é 

comum pensar que o Club nasceu em São Cristóvão, ignorando todo o passado nas 

áreas centrais (Mapa 5). 

Quanto às influências dos processos urbanos, as mudanças na topografia do 

Centro, que ofereciam material para aterros, assim fazendo crescer a área da cidade 

em direção ao centro da Baía de Guanabara, afetaram quase todas as sedes do clube 

até a chegada a São Januário. A opção por se manter no Centro cobrou seu preço, mas 

também trouxe impactos positivos, principalmente quanto à proximidade dos seus 

sócios. A chegada do futebol fez com que o clube descobrisse novas áreas da cidade. 

O futebol, assim como o remo, apresentava uma geografia particular que, ao mesmo 

tempo que privilegiava os clubes litorâneos da Zona Sul, se expandia para os 

arrabaldes mais distantes.   

 

                                                
41

 Começa a ser ocupado um ano antes da fundação do Vasco, em 1897. 
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Segundo Mascarenhas42, o Estádio de São Januário é emblemático, já que 

“representa uma ruptura acentuada com o padrão locacional até então vigente nos 

estádios brasileiros”. Ou seja, quebra a distribuição aristocrática anterior, sendo não 

apenas uma consequência do processo de popularização do futebol, como também um 

expoente da força do futebol que já “rasgava” a cidade em direção ao interior, fazendo 

um movimento semelhante ao da linha do trem. Quanto mais pessoas se instalavam 

nos subúrbios próximos às estações do trem, mais o futebol se enraizava nesses novos 

territórios. 

A análise da ideologia moderna, que prepara a cidade para as novas relações 

que floresceram no território carioca, também explica a inclusão de diversas camadas 

historicamente marginalizadas em socializações antes totalmente excludentes. A 

entrada dos negros e pobres no futebol e a abertura para a associação de mulheres43 

indicam não uma simples superação dos preconceitos, mas a abertura dos espaços 

para novos “consumidores”44. Já o “sumiço” de praias antes populares como o 

Boqueirão e Santa Luzia mostra que o banho de mar (um dos expoentes da 

modernidade) veio para ficar na cidade, porém acompanhado de uma ideologia 

geográfica que dava ao Centro o papel de área de trabalho, enquanto a Zona Sul seria 

o lócus do lazer e do desfrute das belezas da cidade. 

Tudo isso foi possível discutir ao utilizar o Vasco da Gama como objeto de 

estudos em um período que não representa nem um terço de sua história, o que 

demonstra a riqueza desse clube e sua importância para a cidade como agente de 

transformação e como consequência dos processos urbanos. 

 

                                                
42

 No artigo “São Januário, essa força estranha” disponível em 
https://www.ludopedio.com.br/arquibancada/sao-januario-essa-forca-estranha/ 
43

 As mulheres passaram a ser aceitas como sócias do Vasco em 1920. 
44

 A participação das mulheres, mesmo que apenas nas arquibancadas, é marcante inclusive no nome do 

apelido de “torcedores” dado aos que acompanham futebol, já que o termo é proveniente das mulheres 
que, nervosas, torciam seus lenços nas arquibancadas. 

https://www.ludopedio.com.br/arquibancada/sao-januario-essa-forca-estranha/
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Mapa 5: Sedes do Club de Regatas Vasco da Gama entre 1898 e 1927. Elaboração própria, mapa base 

disponível em Rabha et al (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

Referências bibliográficas: 

 

● ABREU, Maurício de. Sobre a Memória das cidades. Revista Território 
Livre, Rio de Janeiro, 24p.. 1997 
 

 
● ABREU, Maurício de. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: IPLANRIO; Zahar, 1987. 147 p. 
  
 

● ABREU, Maurício de. O estudo geográfico da cidade no Brasil: evolução e 
avaliação (Contribuição à história do pensamento geográfico brasileiro). In 
Ana Fani A. Carlos (Org.). Os caminhos da reflexão sobre a cidade e o 
urbano. São Paulo: Edusp, 1994, pp. 199-322. 

 
 

● ABREU,  Maurício de. Construindo uma geografia do passado: Rio de 
Janeiro, cidade portuária, século XVII. GEOUSP Espaço E Tempo 
(Online), (7), (2000). 13-25.  

 
 

● ANDREATTA, V.; CHIAVARI, M.; REGO, H. O Rio de Janeiro e a sua orla: 
história, projetos e identidade carioca. Coleção Estudos Cariocas, Rio de 
Janeiro, n.9, p.1-16, dez., 2009 

 
 

● BALE, John e DEJONGHE, Trudo. Editorial. Sports Geography : an 
overview. Bélgica, Revista Belgeo (Online), n. 2. 2008 

 
 

● BARRA, Sérgio. A cidade corte: O Rio de Janeiro no início do século XIX. 
Porto Alegre, Anais do 1° Colóquio Internacional de História Cultural da 
cidade, 2015. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/gthistoriaculturalrs/55CDSergiohamiltondasilvaBarra.pd
f acesso em: 19 de Fevereiro de 2019. 

 
 

● BLANC, Aldyr. Vasco - A cruz do bacalhau. Rio de Janeiro: Editora 
Ediouro, 2009. 

 
 

● CARVALHO, Amanda. O Rio de Janeiro a partir da chegada da Corte 
Portuguesa: planos,intenções e intervenções no século XIX.Vitória, Anais 
do I Seminário Internacional “Brasil no século XIX”, 2014. Disponível em:  

http://www.ufrgs.br/gthistoriaculturalrs/55CDSergiohamiltondasilvaBarra.pdf
http://www.ufrgs.br/gthistoriaculturalrs/55CDSergiohamiltondasilvaBarra.pdf


58 
 

https://www.seo.org.br/images/Anais/Luana/AmandaLimadosSantosCarval
ho.pdf. 

 
 

● CLAVAL, Paul. Geografia Cultural: Um balanço. Londrina: Revista 
Geografia, v.20, n 3, p. 5 - 24, set / dez. 2011 

 
 

● ERTHAL, R. Geografia Histórica – Considerações. GEOgraphia - Ano V - 
No 9 – 2003. 

 
 

● FERNANDES, Nelson. Capitalismo e morfologia urbana na longa duração: 
Rio de Janeiro ( séculos XVII - XXI). In: BARBOSA e LIMONAD (Org.). 
Ordenamento Territorial e Ambiental. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2012, 
p. 45 – 69 

 
 

● FERREIRA, Fernando da Costa. O bairro Vasco da Gama: um novo 
bairro, uma nova identidade?. Niterói: programa de Pós - Graduação em 
Geografia da Universidade Federal Fluminense, 2004. 

 
 

● LIMA, L. O. e MERCADANTE, O. C. São Cristóvão: Diretrizes para 
reintegração dos vazios urbanos visando implantação de áreas verdes. 
Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental da 
Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2014. 

 
 

● MALAIA, João Manuel Casquinha. Revolução Vascaína: a 
profissionalização do futebol e inserção sócio-econômica de negros e 
portugueses na cidade do Rio de Janeiro (1915-1934). 2010. Tese 
(Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 
 

● MALAIA, João Manuel Casquinha. O futebol na cidade do Rio de Janeiro: 
microcosmo dos mecanismos de poder e exclusão no processo de 
urbanização das cidades brasileiras (1901-1933). Anais do XIX Encontro 
Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São 
Paulo, 2008. Disponível em:  

https://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/.../Joao%20Manuel%20C.%20
Malaia.pdf , visitado em 20 de Fevereiro de 2019. 

 

https://www.seo.org.br/images/Anais/Luana/AmandaLimadosSantosCarvalho.pdf
https://www.seo.org.br/images/Anais/Luana/AmandaLimadosSantosCarvalho.pdf
https://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Autores%20e%20Artigos/Joao%20Manuel%20C.%20Malaia.pdf
https://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Autores%20e%20Artigos/Joao%20Manuel%20C.%20Malaia.pdf
https://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Autores%20e%20Artigos/Joao%20Manuel%20C.%20Malaia.pdf


59 
 

● MASCARENHAS, Gilmar Jesus. Construindo a cidade moderna: a 
introdução dos esportes na vida urbana do Rio de Janeiro. Estudos 
Históricos (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 23, p. 17-39, 1999 

 
 
● MASCARENHAS, Gilmar. Entradas e Bandeiras: a conquista do Brasil 

pelo futebol. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2014. 
 
 

● MATOS, Marcelo. São Januário, um caldeirão no centro de um bairro. Rio 
de Janeiro: Clube de autores. 1° ed, 2012 

 
 

● MELO, Victor. Remo, Modernidade e Pereira Passos: Primórdios das 
políticas públicas de esporte no Brasil. Rio de Janeiro, Esporte e 
Sociedade, número3, Jul2006/Out2006.  

 
 

● ROCHA, José da Silva. Club de Regatas Vasco da Gama: Histórico – 
Primeiro Volume. Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica Editora, 1975. 

 
 

● ROCHA JUNIOR, Coriolano. Uma análise comparada do remo: Rio de 
Janeiro e Bahia. Sem data. Disponível em:  
www.viencontroanpuhba.ufba.br/modulos/submissao/upload/43700.pdf 
visitado em: 15 de Junho de 2019. 

 
 

● SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. Rio de Janeiro: Record. 19ª edição, 2010. 

 
 
● SCHULTZ, Kirsten. Perfeita civilização: a transferência da corte, a 

escravidão e o desejo de metropolizar uma capital colonial. Rio de 
Janeiro, 1808-1821. Tempo, Niterói, v. 12, n. 24, p. 5-27, 2008.  Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
77042008000100002&lng=en&nrm=iso. acesso em  15  de Junho de 
2019.   

 
 

● SOARES, A. J. O racismo no futebol do Rio de Janeiro nos anos 20: uma 
história de identidade. In: HELAL, R.; SOARES, A. J. & LOVISOLO, H. 
(orgs.) A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2001.  

 

http://www.viencontroanpuhba.ufba.br/modulos/submissao/upload/43700.pdf


60 
 

● SOARES, A. J. História e Invenção de Tradições no Campo do Futebol. 
Revista de Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 23, p. 119-146 

 
 

● VON DER WEID, E.. O bonde como elemento de expansão urbana no Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa. 30 p. 
Disponível em:  
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/oz/FCRB_Elisabethv
onderWeid_Bonde_elemento_expansao_RiodeJaneiro.pdf. Acessado em: 
24/05/2019 
 

 
 

 


