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“Um povo, ou melhor o caráter de um povo, 

se revela no seu divertimento preferido, 

porque é aí que se manifesta a 

sensibilidade coletiva”. 
A estética da vida - Graça Aranha 
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RESUMO 

 

O trabalho apresenta a vida noturna/boemia vista como um tipo de vida pública e 
coletiva da noite relacionada à diversão das pessoas. No que se pode observar 
através dos espaços urbanos, cada vez mais, nota-se a tendência de cidades 
possuírem polos de entretenimento noturno, a fim de tornar suas noites mais atrativas 
para moradores e turistas. A Lapa no Rio de Janeiro, ficou conhecida como terra de 
malandros onde a boemia é resistência. O bairro nasceu com contornos chiques para 
acomodar os membros da Casa Real Portuguesa, porém sua fama vem mesmo do 
submundo das noites dos anos 1920. Seus bares e clubes noturnos mantêm até hoje 
acesa a chama da boemia. Este trabalho tem por objetivos: a) explorar e descrever o 
processo de formação da Lapa, antes mesmo de ser considerada turística, por meio 
das suas expressões, representações e personagens; b) compreender as práticas de 
vida noturna que mesclam momentos de entretenimento e a troca de experiências 
socioculturais entre os indivíduos; c) caracterizar o valor e a importância da Lapa como 
sendo o território central da sociabilidade e da vida noturna carioca. Para que essa 
análise fosse realizada, a pesquisa monográfica conta com depoimentos de 
autoridades no assunto e observação de campo. Por fim, o trabalho mostra nas 
considerações finais a relação da Lapa “reduto da boemia e da malandragem” com a 
própria ideia de memória, identidade e patrimônio na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Palavras-chave: turismo; cultura; entretenimento; vida noturna; Lapa; Rio de Janeiro; 
boemia.  
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

The work presents the nightlife / bohemian view as a kind of public and collective 

lifestyle related to people's fun during the night. In what can be observed through the 

urban spaces, increasingly, there is a tendency of cities to have night entertainment 

centers, in the intention to make their nights more attractive for residents and tourists. 

Lapa in Rio de Janeiro, became known as a land of tricksters where bohemia is 

resistance. The neighborhood was born with chic vocations to accommodate the 

members of the Portuguese Royal House, but your fame comes from the underworld 

of the twenties years. Yours bars and nightclubs keep the flame of bohemia still lit. This 

work aims to a) explore and describe the process of formation of Lapa, even before 

being considered tourist, through its expressions, representations and characters; b) 

understand nightlife practices that mix moments of entertainment and the exchange of 

socio-cultural experiences between individuals; c) characterize the value and 

importance of Lapa as the central territory of Rio's sociability and nightlife. For this 

analysis to be carried out the monographic research relies with depoiments from 

specialist in the subject and field observations. Finally, the paper shows in the final 

considerations the relationship between Lapa “reduct of bohemia and trickster” with 

the idea of memory, identity and heritage in the city of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: tourism; culture; entertainment; nightlife; Lapa; Rio de Janeiro; Bohemia. 
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 RÉSUMÉ 

 

Le travail présente la vie nocturne / bohémienne vu comme une forme de vie publique 

et collective liée au plaisir des personnes. Dans ce qui peut observé à travers des 

espaces urbains, les villes ont de plus en plus tendance à avoir les centres de 

divertissement nocturne afin de rendre leurs nuits plus attrayantes pour les résidents 

et les touristes. Lapa à Rio de Janeiro, est devenu connu comme une terre de filou où 

la bohême est résistance. Le quartier est né avec une vocation chic pour accueillir les 

membres de la Maison Royale Portugaise, mais sa renommée vient même du bas-

fond des années 20. Les bars et les boîtes maintiennent la flamme de la bohême 

encore allumée. Ce travail vise à a) explorer et décrire le processus de formation de 

Lapa, avant même d’être considéré comme un lieu touristique, à travers ses 

expressions, représentations et personnages; b) comprendre les pratiques de la vie 

nocturne que mélange des moments de divertissement et échanges d'expériences 

socioculturelles entre les individus; c) caractériser le valeur et l'importance de Lapa 

comme le territoire central de la sociabilité et de la vie nocturne de Rio. Pour cette 

analyse soit effectuée, la recherche monographique s’appuie avec les déclarations des 

spécialiste sur le sujet et des observations de champ. Enfin, le dossiê montre dans les 

considérations finales la relation entre Lapa "redoute de la bohême et de la ruse" avec 

l'idée même de mémoire, d'identité et d'héritage de la ville de Rio de Janeiro. 

 

Mots-clés: le tourisme; la culture; la vie nocturne; la Lapa; Le Rio de Janeiro la 

bohême. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nightlife, em inglês; vie nocturne, em francês ou simplesmente vida noturna em 

português é entendido como sinônimo de agito e badalação, ou ainda boa vida. O uso 

do termo se refere à vida divertida das festas e prazeres da noite. Seja em Montmartre 

em Paris, Soho em Londres, Greenwich Village em Nova York, De Wallen (Bairro da 

Luz Vermelha) em Amsterdã, ou na Lapa, no Rio de Janeiro, a história da vida noturna 

acompanha a história das próprias cidades. 

O presente estudo versa sobre a relação turismo e vida noturna na cidade do 

Rio de Janeiro, mais especificamente, no tradicional bairro da Lapa. Trata-se da vida 

noturna sendo vista a partir da ótica do patrimônio, da cultura e da imaterialidade como 

prática de vivência social coletiva aqui chamada de boemia1. Para apresentação e 

estudo do tema cabe advertir o leitor sobre alguns pontos preliminares a serem 

abordados nesta investigação. 

Em primeiro lugar, por mais anacrônica que possa parecer a palavra boemia, 

nas vezes em que ela for citada, refere-se a um estilo de vida noturna pública, 

relacionada com as formas de arte e diversão, alegria e prazer, consumo e práticas 

de atividades de lazer e entretenimento que ocorrem em lugares públicos e/ou 

privados no período da noite. Enfim, momentos de encontro e sociabilidade entre 

sujeitos que se apropriam da cena urbana de modo coletivo em busca de momentos 

de fruição. 

Em segundo lugar, para uma melhor produção dos estudos de turismo, como 

sugere Jafari (2005), será realizada uma abordagem interdisciplinar do assunto, 

partilhando do conhecimento de outras áreas para integrar a formação do conteúdo 

aqui exposto. Por meio do olhar da história é possível levantar as ações humanas 

através do tempo e do espaço, assim como mapear eventos e processos ocorridos no 

passado e que influenciam o presente, enquanto que a sociologia em conjunto com a 

 
1 É considerado aceitável o uso de “boemia”, deste modo, fica permitido o emprego do termo no 
sentido de vida noturna (sem grafar o acento circunflexo) diante da licença ortográfica da Academia 
Brasileira de Letras. 
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antropologia auxiliam no estudo do funcionamento das sociedades e das relações 

culturais. 

Por fim, vale destacar que o objeto de estudo trata-se de um fenômeno social 

que se relaciona com o turismo, não se reduzindo à prática turística, sua operação 

comercial ou segmentação de mercado, mas algo para ser tratado em paralelo com a 

atividade turística. As práticas de vida noturna são mais características do turismo 

realizado em destinos urbanos que permitem a frequência do visitante a festas, bares, 

boates, polos gastronômicos e demais áreas consideradas redutos da boemia como 

uma opção de entretenimento e possibilidade de conhecer a cultura local para além 

da razão principal da viagem.  

Este trabalho conta com a fundamentação teórica dividida em dois capítulos de 

pesquisa bibliográfica. O conteúdo do primeiro capítulo apresenta um panorama geral 

cuja intenção é descrever a conjuntura de mundo e as referências para o surgimento 

da vida noturna nas cidades. Toma-se Paris como modelo de civilização e refinamento 

seguido por boa parte do ocidente até a Segunda Guerra Mundial. Berço da boemia, 

a cultura noturna tem origem em meados do século XIX nos cafés e cabarés entre o 

Quartier Latin e Montmartre onde surgiram os primeiros bas-fonds. 

 No segundo capítulo, procura-se tratar da boemia e das práticas de vida 

noturna no cenário nacional, com ênfase na cidade do Rio de Janeiro, desde a 

transferência da capital de Salvador, a chegada da família real portuguesa e a 

instalação da Corte no Rio, abrindo os salões cariocas e oficializando a diversão 

noturna na cidade, passando pelo Rio Imperial, chegando à República e às primeiras 

décadas do século XX, quando o encontro das danças africanas com a valsa europeia 

e os rituais indígenas fez do “Rio a cidade da dança” (FEIJÓ e WAGNER, 2014), onde 

tudo se misturava. 

O terceiro capítulo concerne à intenção da pesquisa monográfica e o recurso 

utilizado para a realização desta etapa do trabalho foi o levantamento da opinião de 

autoridades no assunto. Deste modo, a busca pelo posicionamento dos especialistas 

com relação às variadas questões que concernem à vida noturna, imagens e 

imaginário, valor e importância da Lapa, potencial turístico e cultural, necessidades e 

demandas do bairro, foi fundamental para fomentar o debate e aprofundar o tema. O 
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método empregado foi o da pesquisa qualitativa, enquanto que a técnica utilizada foi 

a do informante-chave (Key-opinion survey) ou levantamento de opinião de 

especialista (Expert-opinion survey).  

Também foi feita uma entrevista informal com um guia de turismo profissional 

que atua na Lapa, mas esta com auxílio de um gravador. A entrevista foi conduzida 

de maneira informal pelo autor e sua orientadora e realizada na Faculdade de Turismo 

e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Em ambos os casos, as entrevistas 

foram norteadoras para a direção do olhar durante a observação de campo. 

O quarto e último capítulo revela as observações de campo, visando de forma 

empírica a noite na Lapa como experiência antropológica. Por meio do exercício 

etnográfico, adotou-se o diário de campo para o registro das informações das 

vivências e dos interesses culturais. Assim como as percepções do meio estudado, 

conversas informais, impressões e outros detalhes que incluídos na escrita, vão 

permitir uma reflexão parcial da Lapa no contexto atual, mediante o que foi trazido 

como material nos capítulos anteriores. 

Enquanto que nas considerações finais é feito um apanhado do tema com a 

atenção voltada para as questões de memória, identidade e patrimônio aplicando tais 

conceitos a ideia de vida noturna na cidade do Rio de Janeiro. As ruas e as noites da 

Lapa, aos pés dos arcos se cruzam tempos, histórias, tribos, classes, músicas. As 

rodas de samba, o antro da boemia, o reduto da malandragem o bairro da Lapa é 

símbolo da festividade e do desalinho da carioca vida. 
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1.0 - POR UMA HISTÓRIA DA VIDA NOTURNA NA CULTURA OCIDENTAL 

 

Ao direcionar este estudo para as questões que demarcam os hábitos e 

costumes noturnos ao longo dos séculos, cabe ressaltar algumas premissas de 

investigação desta temática, dentre as quais podemos destacar que a principal delas 

é que este não se trata de um objeto restrito a uma área do pensamento acadêmico e 

que ainda é considerado um assunto novo e quase inexplorado no campo das ciências 

sociais. Em contrapartida, o que se pode afirmar é que a noite acompanha a história 

da humanidade, o que faz com que ela não seja desprovida de práticas e relações 

socioculturais, principal interesse deste trabalho. 

Antes de tratar do tema boemia, são válidas algumas considerações sobre o 

espaço-tempo pelo qual ela se desenvolveu e continua acontecendo. Escrever sobre 

a noite nas cidades é, sobretudo, caracterizar o estilo de vida moderno. A vivência da 

noite foi vista por muito tempo como algo misterioso, restrito e perigoso; porém, todo 

esse sentimento de estranhamento contribui para um fator mais profundo e 

essencialmente humano ao qual chamamos de fascínio, que leva à curiosidade e 

consequentemente ao gosto pelo exótico. 

Partindo de uma visão astronômica, a noite é o espaço de tempo em que 

predomina a ausência da luz natural, período em que o sol se põe, estando abaixo da 

linha do horizonte e, portanto, o momento em que as pessoas se recolhem para dormir 

e repor suas energias. No entanto, o que acontece quando essa lógica é rompida? 

Como pensar em atividades no instante em que todos estão (ou ao menos deveriam 

estar) no seu momento de descanso? O imaginário atribuído à noite passou por muitas 

transformações, nas quais estamos nos concentrando na sociedade ocidental, 

especialmente no contexto urbano. 

Desde a Antiguidade Clássica, o dia é visto como reflexo das práticas austeras 

apolíneas e a noite como o período das tentações dionisíacas. O dia é o momento do 

trabalho e da manutenção da ordem, em contraste a ele, a noite é o momento da 

transgressão da ordem e da adoração ao prazer (GÓIS, 2015). Essas ideias são como 

que a pedra fundamental na qual vai se estruturar o pensamento do homem com 

relação ao período noturno. Talvez a ambiguidade presente em seu imaginário seja a 

base e um dos aspectos mais fundamentais que vão caracterizar a noite e as práticas 
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que nela ocorrem como sendo o referencial das relações humanas e da construção 

social. 

Imaginário este que durante a Idade Média vai ser moldado a partir do temor 

daquilo que pode vir a acontecer no período noturno e que poucos se arriscam a 

conhecer, lembrando que esse foi um período da história em que predominou o 

pensamento religioso sobre os modos de vida da sociedade. O nascer do sol indica o 

início da manhã e do dia que se segue por meio das práticas laborais dos servos para 

com o sistema do feudalismo e também pelas práticas religiosas de leigos e fiéis que 

tinham por obrigação cumprir os seus deveres, tanto para com o seu senhor feudal, 

quanto para a Igreja. 

 

Na Idade Média, tanto em Londres como em Paris o toque de um sino 
indicava que estava na hora de voltar para casa, e, naquele momento, as 
tabernas e os cabarés deveriam ser fechados. Nas noites sem lua do inverno, 
os chefes de família tinham o dever legal de pendurar uma vela acesa dentro 
de uma espécie de lanterna (lanthorn) perto da porta (em Londres) ou acima 
das janelas do primeiro andar (em Paris). Essas lanternas não eram de vidro, 
e sim de chifre (horn) como o primeiro nome sugere. Elas emanavam pouca 
luz, e apenas por algumas horas. Nem precisava permanecer acesas por 
mais tempo, pois sua função era ajudar as pessoas a encontrarem o caminho 
de casa entre crepúsculo e o toque de recolher (CONLIN, 2015, p. 176). 

 

Essas práticas esclarecem como era marcado o fim das atividades, o prenúncio 

do sino e o acender das velas indicavam o fim da jornada de mais um dia. Trata-se 

também de ditar os modos de vida da sociedade feudal: o dia tinha seu prazo de vida 

útil durante o período em que predominava a luz natural, ao fim deste prazo, espera-

se que os deveres estivessem cumpridos, para então se passar por um período de 

manutenção física e mental para se começar novamente o ciclo trabalho/descanso; o 

que segue entre esses dois períodos é a escuridão da noite. 

 O livro do Gênesis, primeiro do livro sagrado dos cristãos, já aborda a 

separação da luz e das trevas em dia e noite, e assim, o homem passa a ler o mundo 

de forma bilateral e oposta, pautado através da dicotomia entre bem e mal, positivo e 

negativo, bom e ruim; ergue-se toda uma narrativa fabulosa desses dois períodos. 

Essa ideia traz consigo um valor de cunho catequético fundamental para a prevenção 

da ordem e manutenção dos costumes cristãos do dito contexto histórico-temporal. 
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Também o apelo à luz serve como chave para a salvação humana (GÓIS, 2015) e as 

sombras como sendo a representação da condenação eterna. 

 

Portanto, para as estratégias de controle social do mundo senhorial-cristão 
europeu, o dia apresentava-se como o seu momento mais adequado, em 
virtude da luz solar e da possibilidade de uma visão mais nítida, enquanto as 
trevas da noite significavam a possibilidade da desordem, do perigo, da 
insegurança, da exacerbação do prazer corpóreo, do desregramento moral e, 
em síntese, do pecado. (SOARES, 1999, p.937). 

 

É nesse contexto de pecaminização da vida que o imaginário cristão ocidental 

atua e produz uma primeira representação negativa da noite (SOARES, 1999). O autor 

destaca ainda que seguindo a visão tradicional do cristianismo o período das 

“sombras” adquiriu um conjunto de significados que se relacionam com questões de 

“encantamento”, seja pela via da “negação”, como apontava a Igreja, ou pela via da 

“positivação”, como afirmaram as bruxas, os mágicos e os boêmios (SOARES, 1999). 

Apesar do receio e dos perigos que a noite portava, podemos perceber que 

esse não era um período totalmente isolado de práticas sociais mesmo em tempos de 

forte domínio e opressão, o desvendar da história da noite acontece para os dois 

lados, o primeiro representando o grupo adepto daquilo que a Igreja pregava a partir 

da imposição do pensamento rigoroso pautado na culpa cristã. E o segundo como 

sendo reflexo daqueles grupos que não se sujeitavam a tais normas e princípios e que 

de certo modo se demonstraram contra o Clero, afrontando a conduta de trabalho e 

práticas religiosas (SOARES, 1999). 

 

As “bruxas” estavam entre os primeiros grupos que criaram uma 
representação positiva da noite, privilegiando-a como o momento especial 
para os rituais que elas praticavam nas florestas. A noite também tinha 
significado positivo na representação dos boêmios que se multiplicavam com 
o renascimento das cidades e da vida urbana, a partir do século XII. Os 
amantes urbanos da vida noturna, diferentemente daqueles que começavam 
a experimentar os protocolos da vida cortesã, procuravam as tabernas, com 
o seu vinho, música, encontros fortuitos, ou em bordéis, onde poderiam 
satisfazer, com as prostitutas, as suas vontades sexuais. Embora os grupos 
de bandoleiros e salteadores também agissem durante o dia, era à noite que 
eles preferiam desencadear suas ações nos campos, nas cidades e nas 
estradas, também criando, para esta, uma representação positiva em seu 
imaginário (SOARES, 2000, p.937-938). 
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Nesse trecho, podemos notar a descrição de pelos menos cinco grupos 

distintos que usufruíam, ou ao menos, participavam da noite. Sendo as mulheres 

representadas como “bruxas” ou prostitutas, os homens como sendo boêmios, a 

troupe de artistas populares da época em suas mais diversas especialidades 

(malabaristas, músicos, atores de pantomima, saltimbancos). Soares (1999) não entra 

em detalhes quanto à composição de seus integrantes, e por fim, aqueles que 

“começam a experimentar os protocolos da vida cortesã”. No entanto, cabe ressaltar 

que mais tarde na era moderna, a visão de artistas noturnos e “amantes urbanos da 

vida noturna” vai contribuir para a formação da imagem de uma chamada “boemia 

romântica” (SEIGEL, 1986), uma ideia questionável, porém muito presente no 

imaginário coletivo. 

 Contudo, é no período de transição entre a Baixa Idade Média e o 

Renascimento que temos alguns fenômenos que foram essenciais para o despertar 

da vida noturna, sendo o principal deles, o reaparecimento das cidades. Não mais o 

castelo murado do senhor feudal, mas sim os “burgos” que se formavam do outro lado 

da muralha e onde as pessoas se dedicavam ao comércio. 

 

A cidade comercial, sim esta nova realidade implantada por sobre o que 

restou da cidade política, intensifica a troca. Circuitos comerciais entre 
cidades são estabelecidos porque a riqueza, aos poucos, vai deixando de ser 
só imobiliária (terras) para ser também mobiliária (dinheiro) (ARAÚJO, 2012, 
p. 135). 

[...] 

O valor de troca, já presente nas mercadorias, ainda não dominou a prática 
social, pautada no valor de uso e nos costumes, o que permite com que a 
festa, a reunião, a apropriação da rua ou da praça aconteçam de acordo com 
as possibilidades de emprego de tempo, e segundo éticas e estéticas próprias 
aos grupos sociais. (ARAÚJO, 2012, p.135). 

 

Com a crise do século XIV, o modelo feudal vai entrando em decadência, 

somatório de um conjunto de azares dos últimos anos da baixa Idade Média, como 

por exemplo, os invernos rigorosos que culminaram na Grande Fome (1315 - 1317), 

a Peste Negra (1348 – 1350), que devastou parte da população europeia, a Guerra 

dos Cem Anos (1337 – 1453) entre França e Inglaterra. Passado o período das 

catástrofes e adversidades, notamos o aparecimento de uma nova classe com a 
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centralização do poder político na figura do Rei; é a sociedade de corte que surge em 

contraste com a classe comerciante. 

Aqueles que “começam a experimentar os protocolos da vida cortesã”, como 

cita Soares (1999) anteriormente, frutos da centralização do poder político do 

Absolutismo Monárquico (séculos XVI e XVIII), gozam de momentos de sociabilidade 

que se relacionam com eventos tais como os momentos de caçadas, banquetes, festa, 

bailes, jogatina, concertos e óperas. Nota-se que boa parte das atividades descritas 

acontecia no período da noite e por séculos esse foi o modelo de vida noturna adotado 

apenas por grupos privilegiados da sociedade que podiam gozar dessa experiência 

palaciana e seguir o padrão rígido e sóbrio da etiqueta da época. Os bailes, festas e 

banquetes da corte eram festividades socialmente excludentes, caracterizados como 

frívolos e banais. 

Se de um lado a aristocracia aproveitava do ócio como sendo sua principal 

característica, visto que estes não tinham que se preocupar com nenhuma forma de 

trabalho produtivo, reservando-se apenas para atividades que, não obstante seu 

caráter socialmente obrigatório eram também consideradas prazerosas (DUARTE, 

2010) por outro lado, as classes servis e também a burguesia em sua fase inicial se 

ocupavam do próprio sustento e do sustento do clero e da nobreza com pouco tempo 

para qualquer atividade extra. É provável que o período anterior ao momento do sono 

reparador para a próxima jornada de trabalho fosse entendido como o momento 

coletivo de se cantar e narrar, tempo que servia também como pretexto para a partilha 

da comida e bebida. 

Por séculos as atividades exercidas ficaram divididas entre as horas de trabalho 

e ocasionalmente os momentos de comunhão celebrados à luz de velas. Na visão de 

Conlin (2015), representações literárias ou artísticas das ruas da cidade à noite no 

século XVIII são muito raras. Havia queima de fogos de artifício, mas elas eram 

restritas às festividades reais ou eclesiásticas até a década de 1760. 

A partir da segunda metade do século XVIII, a Europa passou por profundas e 

decisivas mudanças sociais, políticas e econômicas devido à Revolução Industrial 

Inglesa e à Revolução Política Francesa, cada qual com suas peculiaridades, mas o 

que cabe destacar aqui é que essas foram fundamentais para novas formas de 

organização da vida nas cidades. De modo especial, para a burguesia, a Revolução 



19 
 

Francesa foi crucial para a consolidação da classe. Até períodos finais da Idade Média, 

os burgueses não tinham acesso ao poder político, independentemente de sua 

condição financeira. No período pós-revolução é que o poder econômico da burguesia 

alcançou patamares até então nunca imagináveis. 

Londres e Paris passam então a ser o referencial de uma Europa urbana e 

moderna o que conferiu mudanças nas práticas e valores da sociedade na época. O 

século XIX sim, seria crucial para desenvolvimento da boemia e a conquista da noite 

urbana, mesmo esse sendo um processo lento e gradual. 

Primeiro, pelo surgimento de uma nova figura, o “flâneur”, este caminhante que 

percorre as ruas da cidade ao bel prazer de observar o urbano. Palavra inexistente no 

século XVIII, seu uso entra em vigor na década de 1820, mas a figura do flâneur só 

veio a se efetivar mais tarde, em 1840-1841, sendo formalizado, oficialmente no 

famoso ensaio de Baudelaire, de 1845 (CONLIN, 2015). 

Talvez esse fora outrora o personagem que mais tenha marcado o auge do 

século XIX e da vida urbana na cidade de Paris. Cidade essa que passa a ser a cidade 

do “consumir”. A figura do flâneur é marcada por essas três características: o caminhar 

ocioso; o observar indolente; e a aspiração pelo consumo. Como diria Jonathan Crary 

(2012), o Flâneur é esse “consumidor móvel”. 

 

A cidade (relatada nos romances de Balzac, nos escritos de Baudelaire e, 
mais a frente nos de Benjamin) estava sendo construída por vários agentes. 
Entre eles o capital imobiliário, que ergueu no centro de Paris o Champ des 
Tartares, a primeira arcada com lojas dos dois lados e apartamentos nos 
andares superiores. Essa galeria tornou-se a grande atração do período, 
atraindo um público curioso e consumidor (ALEIXO, 2005, p. 21). 

 

Sendo assim, o flâneur é o personagem que celebra esse espetáculo da 

pavimentação das calçadas, do transporte, da publicidade e das compras, 

características da vida urbana. Mesmo assim, sua atuação é predominantemente 

diurna, mas o que o flâneur tem para acrescentar a essa conquista foi a ocupação das 

ruas da cidade. 

Em segundo lugar, também no século XIX, e por isso contemporânea à figura 

do flâneur, surge a eletricidade. No entanto, a história da iluminação e como as 
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cidades se iluminaram é mais antiga e esses estudos se relacionam ao século XVII 

quando começam a ser instaladas nas ruas das cidades as primeiras luzes, que vão 

sendo melhoradas no século seguinte . 

A iluminação das ruas na cidade visava, inicialmente, à patrulha e ao 

policiamento. Para a época, esse era um fator importante, visto que, cidades cada vez 

mais populosas necessitavam assim de maior ordem e controle social. Logo, ruas 

mais claras eram sinônimo de ruas mais seguras (GÓIS, 2015). Andanças noturnas 

fora do cumprimento da lei que determinava que as pessoas se recolhessem às 21 

horas (no verão 22) eram tidas como crime (CONLIN, 2015). 

O pioneirismo da iluminação foi promovido pelo Estado absolutista francês. Em 

1667 o Rei Louis XIV, com a ideia do seu ministro Jean Baptiste Colbert, ordenou que 

três mil lanternas à vela fossem espalhadas pelas principais ruas de Paris, na tentativa 

de diminuir a criminalidade. 

 

Financiado pela taxe des boues et lanternes [imposto de lamas e lanternas] 
(que além da iluminação, também financiou a limpeza das ruas). As novas 
luzes eram suspensas por cordas sobre a rua e eram baixadas, com um 
sistema de polias para serem acesas, apagadas e limpas. Deveriam 
permanecer acesas até as 2 horas da manhã entre os dias 20 de outubro e 
31 de março (isto é, mais ou menos o dia de São Miguel Arcanjo e o dia da 
Anunciação da Virgem). Em 1729, o número de lanternas já havia aumentado 
para mais de 5.700 e eram pouco menos de sete mil em 1770 (CONLIN, 2015, 
p. 179). 

 

Contudo, esse sistema possuía limitações, iluminava pouco e não durava a 

noite toda, além de incêndios causados por essas lanternas ou candelabros à vela 

serem comuns para a época. Mesmo assim, tratava-se de um progresso sobre as 

questões de urbanidade. Mesmo precária era melhor ter uma cidade que contava com 

um aparato que iluminava mal do que ter uma cidade totalmente às escuras. Talvez o 

imaginário de “Paris, cidade luz” tenha começado a ser construído por essa época e 

tomado forma e romantismo nos séculos seguintes. Após a iluminação das ruas de 

Paris em 1667, Amsterdam em 1669, Berlim em 1682 e Londres, no ano seguinte, se 

tornaram as primeiras cidades a terem de alguma forma iluminação pública. Ainda 

assim, muitas cidades não conseguiram se iluminar até metade do século XIX, criando 

dificuldades para a vida noturna (GÓIS, 2015). 
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A partir de 1765, Paris começa a trocar suas velas por réverbères (lâmpadas 

refletoras a óleo), uma das mais comentadas melhorias municipais do século XVIII, 

que ficaria conhecido como o “séculos das luzes”. Acredita-se que por essa época e 

por influência do Iluminismo, movimento filosófico e cultural que vinha acontecendo 

desde o Renascimento, deu origem a ideias de liberdade política e econômica 

defendidas pela burguesia e fez com que Paris atraísse um grande número de 

pensadores e intelectuais. Em 1790 já existiam 3.783 dessas lâmpadas (CONLIN, 

2015) e mesmo assim, a iluminação das cidades estava longe de ser completa. A 

iluminação a óleo também possuía suas desvantagens, produzia muita sujeira (o que 

demandava constante limpeza), além de exigir que seus reservatórios estivessem 

suficientemente abastecidos para durar durante a noite, o que muitas vezes, deixava 

de acontecer. Para a substituição do óleo veio em seguida o querosene, porém 

produzia muita fuligem e calor, além do combustível queimar muito rápido. Ainda no 

século XVIII as únicas fontes de luz eram a iluminação a velas de cera ou sebo e os 

lampiões de azeite ou querosene. 

Os ingleses saíram à frente com o uso da iluminação a gás que chegou a 

Londres em 1807 e em 1815 a capital inglesa já contava com aproximadamente 48 

quilômetros de tubulações de gás. No entanto essa novidade chegou mais tarde na 

França. A primeira tentativa de instalar luzes a gás em Paris foi em 1819, mas foi 

malsucedida e somente 10 anos depois que a Rue de la paix e a Rue de Castiglione 

se tornaram as primeiras a serem iluminadas com o uso do gás (CONLIN, 2015). 

Essa inovação proporcionava uma luz mais intensa, mesmo tendo custo mais 

elevado, produzia cheiro tóxico e desagradável, fuligem e riscos de explosão e 

incêndios. Mesmo assim a iluminação a gás fez diferença no contexto urbano do 

século XIX. As cidades passaram a adotar cada vez mais essa fonte de luz, o que 

possibilitou que as horas do dia se estendessem. Consequentemente, podia-se ficar 

mais tempo nas ruas. A cidade passa então a ser vista como o local do encontro. 

Como nos mostra Lefebvre (1968), entre 1848 e Haussmann (1809 - 1891), a vida 

urbana na cidade de Paris atinge a sua maior intensidade. 

 

Na Paris no século XIX, o Palais Royal, os boulevares e galerias compunham 
um sistema de espaços públicos interligados e protegidos; unindo salões, 
foyers, cafés, passeios cobertos e as galerias. Nesses espaços, havia a 
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convivência entre intelectuais, artistas, ou um público literato que passou a 
“viver” nas ruas de Paris - descritos por Benjamin como aqueles que 
pertencem à morada da coletividade; além de consumidores comuns, 
viajantes, moradores locais. Nessa atmosfera convidativa, a vida noturna teve 
seus melhores dias, com uma multidão agitada circulando pelos cafés, 
restaurantes e salões de leituras das galerias (ALEIXO, 2015, p. 37-38). 

 

De fato, as luzes foram um agente da modernidade e a apropriação e uso dos 

espaços, assim como, as ruas das cidades se deve às melhorias proporcionadas pelo 

advento da iluminação. O desenvolvimento da vida noturna urbana foi sendo cada vez 

mais possível graças aos efeitos luminosos, trazendo glamour e esplendor para 

espaços até então invisíveis. 

A luz elétrica veio fazer parte das inovações tecnológicas no final da segunda 

metade do século XIX, sendo criação norte-americana. A primeira lâmpada de 

incandescência com filamentos de carbono foi inventada pelo estadunidense Thomas 

Edison em 1879. Porém, inicialmente, não foi considerada confiável, tanto que a 

exposição de 1889 foi iluminada a gás (WEBER, 1986, p. 93). 

A história da iluminação desde o uso dos candelabros, o surgimento das 

lamparinas de azeite, a era do gás e a invenção da primeira lâmpada tornava a noite 

mais segura e atrativa, afastando a ideia medieval de medo e insegurança. Com isso, 

a noite passa a ser sinônimo do espetáculo e o dia se mantém como o tempo ligado, 

predominantemente, ao trabalho. Surgem então novos hábitos e práticas, o que 

significa novas atividades de entretenimento para a vida noturna que se relaciona com 

as formas de coletividade e sociabilidade moderna e urbana. 

A iluminação das ruas mais movimentadas e dos principais prédios veio para 

garantir a segurança, o lazer noturno e também em alguns casos o trabalho nos 

centros das cidades. Depois com a expansão urbana, a iluminação foi sendo levada 

para os bairros, distritos e regiões mais distantes. No dito contexto, as misturas entre 

grupos de trabalhadores fabris, homens de negócios, visitantes, trabalhadores 

informais poderiam ocorrer tanto nos espaços públicos quanto nos teatros e nos cafés, 

em ambos casos lugares de visibilidade (GÓIS, 2015). 

A luz nas cidades fez com que a noite se tornasse visível não só para a patrulha, 

mas também para o nosso personagem, o flanêur, para o caminhante e observador 

diurno. A rua e a noite, por sua vez, eram ocupadas por outro personagem, o boêmio. 
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O século XIX foi um período repleto de transformações, descontinuidades, conflitos e 

rupturas. Paris se consolidava como a mais importante cidade da época, sinônimo de 

modernidade e civilização, transformando-se em palco de burgueses e boêmios. 

  

1.1 - PARIS, SÉCULO XIX: BOEMIA E BOÊMIOS 

  

O que fez da capital francesa a cidade símbolo da modernidade e a maior 

influenciadora da cultura e do pensamento ocidental? Busquemos investigar este 

tópico na Paris do século XIX com foco nos hábitos noturnos, passando pela 

sociedade pós-revolucionária, a Reforma Urbana de Haussmann e por fim chegando 

ao fin-de-siècle e a Belle Époque, momentos de exportação da cultura francesa em 

que a sociedade parisiense efervescia. 

Ortiz (1991) pontua a existência de um “longo século XIX”, que iria de 1789 até 

1914 e também o distingue em duas fases: uma primeira que vai da Revolução 

Francesa até a sua metade e outra que se inicia com o processo de industrialização. 

O sistema absolutista e a monarquia nacional eram fortes e consolidados na 

sociedade e no governo desde o século XVIII, mas a organização do Estado francês 

submetia o povo a condições de vida cada vez piores que foram se acumulando e 

estendendo até a Reforma de Haussmann. Em meados do século, a França era um 

país de produção basicamente agrícola, o que configurava certo atraso em relação 

aos ingleses. 

  

A estrutura industrial de Paris permanece a mesma no decorrer do século em 
que a Inglaterra se transforma por completo. Ainda assim, os franceses se 
assustam diante do crescimento populacional da cidade. De menos de 
600.000 habitantes na época da Revolução de 1789 e 714.596 habitantes no 
final do Primeiro Império, Paris atinge 1.226.980 habitantes em 1851, e quinze 
anos depois uma população de 1.823.000 habitantes. Aumento expressivo e 
alarmante se for levado em conta ter até 1850 o desenho urbano da cidade 
permanecido inalterado. Embora tenha o velho centro sido abandonado pela 
burguesia, que se transfere aos poucos para o lado oeste, este deslocamento 
foi unicamente de residência, pois a velha Paris medieval continuou a abrigar 
em seus bairros os negócios desses homens (BRESCIANI, 1982, p. 74-75). 
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Ainda assim, quase todas as indústrias de consumo eram de caráter artesanal, 

além de terem a sua operação voltada para a produção de manufaturas para a 

nobreza. A indústria do vestuário era a maior, seguida pela indústria de construção e 

mobiliário e chegando aos “artigos de Paris”, produtos de luxo, como leques, luvas e 

relógios (BRESCIANI, 1982). Até meados do século XIX o trabalhador francês não é 

um operário de fábrica, mas sim um artesão, visto que aglomeravam chapeleiros, 

alfaiates, marceneiros, carpinteiros, dentre outros. 

O fato é que a partir de 1800 o crescimento das cidades e o desenvolvimento 

urbano sofreram um forte impulso, gerando mudanças nas funções e nos modos de 

vida. Um dos fatores que atuaram de modo direto no crescimento das cidades foi o 

fluxo de pessoas, causando uma inflação urbana. Este crescimento é alimentado 

majoritariamente pelo superpovoamento dos camponeses, impotentes para garantir a 

subsistência e dar trabalho a uma população que excede a sua capacidade 

(RÉMOND, 1974). 

  

A cidade cresceu prodigiosamente, de forma alarmante, na primeira metade 
do século dezenove. De um número avaliado em pouco mais de quinhentos 
mil habitantes em 1800, subiu para o dobro em meados da década de 1840. 
A nova população, em sua maioria formada de imigrantes, esmagadoramente 
composta de operários, estava a mercê da flutuação do industrialismo inicial 
e da economia dominada pela crise. Frequentemente explorados e mal 
pagos, sistematicamente despedidos do emprego em épocas de crise, 
desacostumados com a vida urbana, mal alojados, atingidos por doenças 
epidêmicas (a cólera era ainda um poderoso exterminador nas cidades do 
século dezenove), os novos parisienses assustavam as classes mais 
estabelecidas e mais ricas, às quais pareciam estranhos e diferentes, e foram 
rapidamente encarados como uma ameaça à ordem pública e à estabilidade 
política, uma moderna “invasão bárbara” [...] a imagem das classes 
trabalhadoras mesclou-se ao espectro de les dangereuses, as classes 
perigosas (SEIGEL, 1992, p. 30-31). 

  

 A extensão da superfície das cidades, o crescimento urbano e o aumento do 

número de seus habitantes deram origens a uma série de problemas, como 

subsistência, abastecimento, evacuação, circulação, alojamento, administração, 

ordem e segurança pública, enfim, várias novidades para as quais o governo francês 

teve que buscar soluções (RÉMOND, 1974); sobretudo no que diz respeito ao 

combate das “classes perigosas” que habitavam no interior de uma Paris 
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superpovoada, pobre e sufocante, tão bem descrita nas páginas do célebre romance 

“Les misérables” de Victor Hugo. 

  

[...] os flagelos sociais seguem o crescimento das cidades: na primeira fase, 
no século XIX, o fluxo dos imigrantes saídos de seus campos, sem que nada 
fosse previsto a respeito, a dramática insuficiência de alojamentos, a 
promiscuidade nos porões e nas favelas, o desemprego, crônico ou 
intermitente, constituem a condição das classes trabalhadoras que, aos olhos 
dos notáveis, são também as classes perigosas. De fato, a miséria, a pobreza 
engendram, como outras tantas consequências inelutáveis, a criminalidade, 
a delinquência, a prostituição. As cidades em expansão passam a ser cidades 
doentes (RÉMOND, 1947, p. 146). 

  

Como podemos notar, existe certa concordância entre os autores, mostrando 

que o início do século XIX não foi dos melhores no que diz respeito à qualidade de 

vida nas cidades. Para o francês da época, praticamente inexiste diferença entre 

homem trabalhador, pobre e criminoso. Na verdade, constitui níveis de uma mesma 

degradada condição humana, a do trabalhador dos grandes centros urbanos 

(BRESCIANI, 1982, p. 51). É difícil imaginar que em um mesmo século a “Paris cidade 

luz da Belle Époque” estivesse em estado tão crítico, como era no período que durou 

no mínimo desde a Revolução Francesa até a metade do século XIX. 

  

Paris da metade do século configura um espetáculo diurno, por completo 
diverso daquele que a noite encena [...] “A noite encantadora” é amiga do 
criminoso; até no movimento lento e silencioso do passo do lobo se faz sua 
cúmplice. É bem verdade que a chegada da noite, da “amável noite”, também 
se faz desejada pelos que trabalham; nessa hora o operário curvado pelo 
cansaço retoma ao leito. [...] os demônios despertam e preenchem o espaço 
urbano. A multidão é outra. O formigar das prostitutas, os escroques atentos 
junto às mesas de jogo, os ladrões na sua labuta silenciosa: tais são seus 
componentes. Também o barulho da noite se faz com outros sons: o assobio 
das cozinhas, a algazarra dos teatros, o troar das orquestras, o ruído áspero 
e tenso das mesas de jogo (BRESCIANI, 1982, p.12-13). 

  

Nesse contexto, podemos traçar uma relação entre “noite” e “boemia”. O 

historiador norte-americano Jerrold Seigel, em Paris Boêmia - Cultura, Política e os 

Limites da Vida Burguesa:1830 - 1930, faz um estudo dirigido a essa relação e 

também escreve sobre a identidade do grupo. Para o autor, a boemia sempre existiu 

como fenômeno social e literário que teve lugar em vários pontos do planeta e em 

diferentes épocas (cínicos antigos, poetas medievais errantes, escritores de aluguel 
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do século XVIII - todos exibiam aspectos da boemia), mas o termo diz respeito àqueles 

artistas que se reconhecem como tais, que procuram definir seus valores em 

contraposição aos da burguesia e para quem a arte desempenha papel fundamental. 

Refere-se, pois, a um estilo de vida singular e identificável, surgindo entre as décadas 

de 1830 e 1840 na França e tornado popular especialmente a partir das histórias de 

Henri Murger (1822-1861). Seu uso está ligado à Era moderna, do mundo moldado 

pela Revolução Francesa, pelo crescimento das cidades e da indústria. 

A origem etimológica da palavra está no latim clássico Boihaemum. Os termos 

“Boêmia”, la Boheme e “boêmio” surgem na França, tornando-se um termo comum no 

século XV para a palavra francesa que designava os ciganos – bhoémien – e, 

erroneamente, identificava a província da Boêmia, parte da Tchecoslováquia, como 

local de origem dos mesmos (SEIGEL, 1992). É por esse motivo e devido a um 

estereótipo de vida inconstante, marginal e errante, que no século XIX o termo foi 

apropriado para designar os amantes da vida noturna. 

Analisando um pouco mais o contexto de época e a condição dos artistas e 

escritores no século XIX, podemos notar que esse foi um período em que uma nova 

ordem social entrou em vigor. Desde a Idade Média, os artistas possuíam uma relação 

de patronato com as classes mais estabelecidas. Com a queda do Velho Regime, 

essa relação deixou de existir e o patronato cedeu lugar para o mercado, que por sua 

vez, se viu abarrotado dos antigos artistas que prestavam esse tipo de serviço para o 

clero e a corte. Não tendo outra saída, tiveram que entrar na lógica de compra e venda 

de suas produções artísticas. 

 

Segundo Graña e Graña (1990), a boemia surge como um fenômeno social 
distinto no auge do movimento romântico francês, provém também de um 
desdém de um espírito desumanizado de uma sociedade industrializada e, 
segundo eles, de uma perda do patronato aristocrático, que norteou as artes 
e os artistas durante o “Ancien Régime” (p. XVII-XVIII). De fato, com a 
ascensão da burguesia, as estruturas que davam suporte a arte, que existiam 
no “Antigo Regime”, foram destruídas. Deste modo, com a industrialização, o 
patronato cede lugar ao mercado (Bourdieu, 1996 e Wilson, 1999 & 2000). A 
arte, com seu campo social cada vez mais abalado pelas novas 
circunstâncias sócio-históricas, tem seu espaço crescentemente subtraído 
pelo novo sistema social que se impõe. A boemia, por isso, surge sob um 
imenso ceticismo em relação ao status quo (NUNES E MENDES, 2008, p. 
85). 
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Henri Murger é um dos mais importantes nomes (e talvez o primeiro autor) que 

trata da boemia no século XIX, no sentido tal qual nos referimos. Em 1848 publica o 

livro Scènes de la vie bohème, trata-se de um conjunto de histórias que dramatiza a 

vida mundana de um grupo de intelectuais boêmios na Paris daquele tempo. O 

romance é sobre a existência precária de quatro jovens artistas: um pintor, um escritor, 

um músico e um filósofo; reunidos pela fome e pela posição anti-burguesa. 

Ainda nos escritos de Seigel (1992), é possível identificar sinais da boemia: a 

arte; a juventude; o submundo; o estilo de vida cigano. Trata-se de um microcosmo a 

ser explorado. Mesmo burgueses e boêmios sendo frutos da Revolução de 1789, a 

boêmia se destaca como um movimento de contracultura. De modo geral, a boêmia 

francesa era composta por artistas e intelectuais os quais defendiam a liberdade, eram 

contestadores e desregrados, levavam a vida de forma despreocupada. Os grupos 

mais frequentes associados à boemia são os artistas, os jovens e as figuras estranhas 

mas criativas. “A verdadeira Boemia tinha também outros componentes: excêntricos, 

visionários, radicais políticos, rebeldes contra a disciplina, pessoas rejeitadas por suas 

famílias, aqueles temporária ou permanentemente pobres”. 

Para além da vida marginal, Seigel (1992) caracteriza os sinais externos dos 

boêmios de Paris: roupas extravagantes, cabelos longos, viver o momento, não ter 

residência fixa, liberdade sexual, entusiasmos políticos radicais, bebida, ingestão de 

drogas, padrões irregulares de trabalho, hábitos de vida noturna. Neste início de 

século XIX a arte, a juventude e a criminalidade transferiram um pouco de sua 

essência para o modus vivendi dos boêmios, assim também como o estilo de vida 

cigano que lhes proporcionou o nome. 

Indo mais adiante, após a publicação da obra de Henri Murger em uma tentativa 

de tranquilizar os leitores sobre seus boêmios, os quais não eram sinônimos de 

trapaceiros e assassinos, como alguns membros da alta sociedade faziam questão de 

relacionar (SEIGEL, 1992), a população parisiense estava às vésperas de uma 

mudança decisiva no contexto social. O fato é que Paris não podia continuar com a 

mesma estrutura medieval, já mencionada anteriormente. Foi no tempo de Napoleão 

III, quando o imperador indicou o Barão Haussmann, em 1853, para prefeito de Paris 

que a capital francesa viu os seus dias de traçado irregular e ruas estreitas contados. 

Haussmann e Napoleão III planejavam a expansão de Paris. O crescimento 



28 
 

econômico e demográfico estava a pleno vapor, o que não condizia com o 

superpovoamento e a desorganização da cidade. O projeto de uma capital grandiosa 

estava a par do processo de industrialização, ajudaria a evitar epidemias como a de 

cólera, além de conter as rebeliões como as de 1830 e 1848. 

As mudanças de meados do século refletiram diretamente na vida dos 

parisienses. Haussmann ocupou o cargo durante 17 anos e com a colaboração de 

arquitetos e engenheiros cuidou do planejamento da cidade. Paris foi reformulada de 

tal forma que a cidade já não era mais a mesma e a boemia, por sua vez, teve que 

buscar novos espaços. Ambientes como teatros, restaurantes, salões literários e 

especialmente os cafés e cabarés vão sendo cada vez mais frequentados pelo nosso 

personagem, possibilitando assim novas práticas de vida noturna. 

Como parte da expansão de Paris, Montmartre que até a segunda metade do 

século XIX era uma área agrícola, com suas plantações de uvas, cerejas e moinhos, 

é anexada à cidade. Deste modo, ela atrai os artistas sem dinheiro e em busca de 

aluguéis mais baratos. É nas ruas e praças de Montmartre que temos o legado da 

avant-garde e da Paris boêmia. 

 

Para muitos franceses durante a Terceira República, a menção da Boêmia 
teria evocado uma imagem dos cafés e cabarés de Montmartre. [...] Mas havia 
algo novo sobre os estabelecimentos de Montmartre conhecidos como antro 
boêmios nas décadas de 1880 e 1890, começando pelo chat Noir (Gato 
Preto), de Rodolphe Salis. Estes eram locais públicos de diversão e os 
boêmios lá encontrados estavam reunidos não para se isolarem do mundo 
exterior cotidiano, mas para atrair e entreter uma clientela que era bastante 
respeitável e burguesa. Os novos estabelecimentos, testemunharam uma 
nova espécie de simbiose entre Bohème e a burguesia, a existência de um 
público amplo buscando um sabor de Boêmia (SEIGEL, 1992, p. 222). 

  

Aos poucos a ideia negativa de submundo da noite vai ficando cada vez mais 

distante, a boemia passa a ser relacionada como uma forma de entretenimento, 

espetáculo e também de sociabilidade, como explicita Seigel ao falar de “locais 

públicos de diversão” que passam a ser ambientes de encontro. Na visão de Rémond 

(1974), a cidade não se trata de nenhum acontecimento novo, porém passa a se 

associar com a noção de civilidade; por outro lado, “Montmartre, com suas 

características rústicas e seus cafés baratos, reteve esses elementos mais tempo que 
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os outros distritos e permaneceu um local em que as formas marginais da existência 

social podiam ser vistas e experimentadas (SEIGEL, 1992, p. 230), talvez pelo fato da 

cidade ter se tornado “formal” demais para os artistas, eles preferiram buscar um novo 

território. Já na década de 1870 o antigo moinho de vento situado em Montmartre iria 

ser transformado no Moulin de la Galette, os cabarés reinventaram o fenômeno da 

boemia, na realidade, o fin de siècle e a Belle Époque foram os momentos mais 

marcantes da modernidade e da boemia parisiense. 

Segundo nos relata o historiador americano Eugen Weber, no seu livro França 

Fin-de-Siècle, no final do século a maioria dos mesmos tipos de personagens que 

tinha povoado a cena ainda andava pelo palco como legitimistas, orleanistas, 

bonapartistas, jacobinos e liberais, burgueses e aristocratas, democratas e turbas da 

cidade. Entretanto, podemos considerar essas duas décadas finais como o início de 

um período de transição para todos aqueles que vinham fazendo parte desta história. 

Por vezes encarado como uma fase de pessimismo e decadência, o fin de 

siècle, foi em contrapartida um período em que o homem acreditou ter chegado ao 

auge da civilização. Podemos destacar algumas das transformações que mudaram o 

comportamento e o cotidiano das pessoas: melhor acesso à água; novos modos de 

aquecimento; pavimentação e saneamento; transporte; mais tempo de lazer; 

telefones; máquina de escrever; elevador e escada rolante; telégrafo sem fio; raios X; 

bicicleta; imprensa (publicidade e propaganda); fotografia, cinema e art nouveau. 

Para além destas transformações podemos citar ainda a eletricidade. Por volta 

de 1900, Paris vangloriava-se de ter quase 350 mil lâmpadas elétricas (WEBER, 

1986), que para além de iluminar a cidade, embelezavam monumentos e espaços 

públicos. Também os magasins de nouveautés e os grands magasins marcaram esse 

período como sendo uma grande inovação. As lojas de departamento vieram para 

modificar a estrutura do comércio, competindo com as antigas galerias e inaugurando 

o modelo prêt-à-porter, sendo o Bon Marché considerado o lugar do consumo, símbolo 

de modernidade. As pequenas lojas que vendiam os exclusivos e refinados “artigos 

de Paris” foram, aos poucos, sendo trocadas pelas amplas vitrines que cada vez mais 

atraiam a atenção de compradores e turistas, enfim, os flâneurs da cidade. 

Também cabe aqui pontuar que a proximidade dos dois períodos (fin de siècle 

e Belle Époque) faz com que seja difícil a separação temporal entre os dois. A esse 
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respeito, Weber (1986) nos alerta que depois do término da guerra, tornou-se moda 

chamar os anos que a precederam de Belle Époque e confundir esse período com o 

fin de siécle, como se os dois tivessem sido um só. Talvez tenham sido; os maus 

tempos de outrora são sempre a Belle Époque de alguém. Mas a Belle Époque, que 

só foi assim chamada quando se olhou em retrospectiva através de cadáveres e 

ruínas, representa os dez anos e pouco antes de 1914. Esses também tiveram seus 

problemas, mas foram relativamente anos robustos, otimistas e produtivos. O fin de 

siécle os tinha precedido: uma época de depressão econômica e moral, recendendo 

muito menos a alegria ou esperança. 

Já Ortiz (1991) aponta que a denominação cunhada no século XX é sugestiva. 

Encerra uma conotação nostálgica, algo como um passado áureo perdido para 

sempre. Para o autor, a Belle Époque seria o refluxo de uma época, seus excessos 

expressariam o fim de uma civilização. Para aqueles que viveram no dito contexto 

europeu ocidental da primeira década do século XX, a Grande Guerra, como era 

chamada, foi um baque aos que foram criados sob os signos da modernidade. Esse 

foi o momento da história em que se viu pela primeira vez não somente militares 

morrendo de forma massiva na guerra, mas também civis. Tal fato sinalizou o fim de 

toda uma teoria positivista de que os progressos sociais e avanços científicos eram 

bons em todos os seus aspectos. Tanto que, para os que foram criados sob essa 

perspectiva e passaram pela Primeira Guerra Mundial, ficou a marca de uma “geração 

perdida”. Os anos 1920 trazem esse traço de desilusão e quebra de paradigmas, os 

modos de vida e pensamento que pareciam estar consolidados na sociedade ficaram 

soterrados nos escombros da guerra e é por isso, que o período entre 1880 e 1914 

tem muitas vezes sido imaginado como uma Belle Époque. Existe ainda uma terceira 

perspectiva que diz que a Belle Époque foram os anos entre o último conflito armado 

na Europa no século XIX, a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) e a Grande Guerra 

(1914-1918), o primeiro conflito armado do século XX. 

 

Embora o termo não existisse, muitos de seus contemporâneos partilhavam 
esta sensação de desconforto; eles certamente não entendiam, como os que 
vieram depois, que estavam vivendo uma idade de ouro; pelo contrário, a 
ênfase colocada na situação de crise lhes impedia antecipar tal perspectiva. 
Porém, a ideia de declínio lhes era comum. Durkheim acreditava 
sinceramente que a sociedade francesa passava por uma profunda crise 
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moral, e em toda a sua obra sociológica ele busca responder a esta questão. 
(ORTIZ, 1991, p. 52) 

  

Degeneração, crise, decadência, ambiguidades e dilemas; ao ver como os 

franceses das últimas duas décadas se referiam a eles mesmos, é embaraçoso 

conceber que os princípios da moda e da cultura francesa ditavam as regras e 

dominavam a influência do mundo ocidental. Em meio a um cenário interno marcado 

pela derrota diante da Alemanha, a Comuna de Paris, a divisão de trabalho nas 

indústrias, o conflito entre empresariado e classe operária, a perda dos princípios 

religiosos; ou ainda transgressões como aumento nos índices de alcoolismo, 

tabagismo, suicídios, crimes e divórcios (ORTIZ, 1991) fizeram com que a ideia de 

que as coisas iriam melhorar fosse para longe. A perda das estruturas da identidade, 

ordem e moralidade levaram a crer que a França como nação havia falhado e 

caminhava para o abismo social. Tamanha era a instabilidade do período que se 

acreditava que esses fatores poderiam levar a sociedade parisiense à falência. 

Em contrapartida, este é o momento em que a França se consolida como uma 

sociedade moderna, o que quer dizer, mais tempo para viajar e para a prática de 

esportes, arte do cartaz, literatura e teatro popular. Nas décadas de 1880 e 1890, meio 

milhão de parisienses ia ao teatro uma vez por semana (WEBER, 1986); Temas como 

“conforto”, “informação” e “turismo” surgem nesse final de século como elementos-

chave da própria organização social e material; emerge uma cultura de entretenimento 

que se consubstancia no cinema, nos cafés-concertos, nos restaurantes (ORTIZ, 

1991). Tais mudanças e transformações foram essenciais para projetar os anos 

seguintes a 1900. 

Desde o início de século XX, já desencantada pela Ciência e pela ideologia 
do trabalho da sociedade capitalista, a noite passou a ser vista como um 
grande negócio, proporcionador de elevados e crescentes lucros. Para isso, 
com base numa perspectiva burguesa, desenvolveu-se um processo de 
glamourização ou estetização da noite [...] Na realidade, a vida noturna 
glamourizada ou estetizada se transformou num vultoso negócio, 
desenvolvido com base na mesma lógica de organização dos grandes 
empreendimentos industriais, comerciais e financeiros. Alguns estudiosos 
chegaram até  mesmo a afirmar a existência de uma “indústria da noite” [...] 
Os norte-americanos, que foram os pioneiros na transformação da noite num 
lucrativo negócio capitalista, cunharam a expressão show business para 
designar as novas formas empresariais de exploração das atividades 
noturnas, surgidas no decorrer do século XX (SOARES, 2000, p. 944). 
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Tanto Weber quanto Ortiz concordam que mesmo a modernidade sendo 

concreta, ela não se impõe de maneira hegemônica. O fato é que as vantagens, antes 

reservadas a um grupo de privilegiados, passaram a ser compartilhadas por um 

número maior de pessoas. Muita coisa aconteceu que melhorou a vida das pessoas, 

mas não de todas, como por exemplo, no nosso caso, o acesso a momentos de 

recreação, diversão e entretenimento, como já citado anteriormente. Vale lembrar que 

já em 1880 Paul Lafargue publica “O direito à preguiça” em defesa da dignidade do 

descanso e do lazer como direito. 

O fato é que se a virada do século foi saudada com alegria e, por um momento, 

o desânimo do fin de siècle esquecido, após 1918 a humanidade teria motivos para 

acreditar que os 30 anos que antecederam 1914 foram “anos gloriosos”. Com o 

término da Guerra, uma pergunta pairava no ar: o que teria acontecido com a boemia? 

Seigel discute essa questão no intuito de dissolver os limites do tema aqui 

exposto. Para isso, o autor levanta alguns pontos que podem nos guiar nesta reflexão. 

A predominância deste assunto deve-se à complexidade dos costumes sociais da vida 

moderna que causaram vertigem às estruturas e alicerces da Belle Époque. As 

exigências e seriedades do pós Primeira Guerra teriam freado a alegria e 

espontaneidade das camadas mais jovens da sociedade, presos, sobretudo, a uma 

rígida disciplina de trabalho. Ainda que para os exilados americanos (que se dirigiam 

aos montes para Paris no pós guerra) mais que para os franceses, esses anos 1920 

parecessem que os cafés da Place Saint Michel e o boulevard Montparnasse 

estivessem repletos de boêmios. Esses, por sua vez, popularizaram a imagem de 

Paris como o centro da boemia, como podemos verificar na obra literária Paris é uma 

festa,de Ernest Hemingway. 

Além disso, os hábitos desses americanos estavam distantes daqueles que 

outrora fizeram parte da “original boemia romântica”, salvo o sentimento de 

expatriação. Esse grupo estava separado de seus anfitriões, pouco sabiam da vida 

francesa e passava a maior parte do tempo com outros estrangeiros, entretanto, não 

deixavam de ser “boêmios naturais”. O que declinou desde a década de 1920 foi 

apenas uma forma particular de boemia, a que podemos chamar de boemia clássica, 

correspondendo à fase clássica da história da sociedade burguesa moderna, que se 
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deu no desenrolar do período entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra 

Mundial (SEIGEL, 1986). 

Novos espaços foram descobertos, novos estilos foram adequados ou 

inventados, outras avant-gardes vieram. A história da boemia não terminou na década 

de 1920. As gerações beat e hippie também apresentavam traços e características 

boemias (radicalismo político, liberdade sexual e individual, submundo, uso ou 

experimentação de drogas, estilos estranhos). 

Da vida livre e descompromissada dos ciganos à vida errante e despreocupada 

dos literatos e artista parisienses, como as célebres figuras de Balzac, Baudelaire, 

Zola, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Fargue, Cézanne, Seurat, Toulouse-Lautrec, 

Gauguin, Degas, entre outros, que apresentavam esse gosto pela vida noturna. Nas 

palavras de Seigel (1992), a boemia não permaneceu confinada no seu país de 

origem: espalhou-se rapidamente para fora de Paris e conquistou outros territórios, 

alguns se tornando palco da vida boêmia antes do final do século XIX. As novas 

boemias assumiram características de seus locais e também seguiram padrões mais 

amplos, nutrindo-se da mistura de arte e vida. 
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2.0 - UM INÍCIO DE VIDA NOTURNA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Em agosto de 1763, a capital do Brasil colônia deixa de ser a cidade de São 

Salvador e passa para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Este foi o 

primeiro passo para as mudanças que iriam acontecer logo no início dos anos de 1800 

e perdurariam ao longo do século XIX. Ainda assim, a cidade não gozava de 

momentos de sociabilidade. Espremida entre os morros da região central (Castelo, 

Santo Antônio, São Bento e Conceição), mal se tinha ambiente cultural e os encontros 

sociais limitavam-se ao convívio religioso. Por essa época, artistas, músicos e 

escultores estavam em Minas Gerais, devido à prosperidade das riquezas lá 

encontradas advindas das atividades de mineração. Até a chegada da corte no Brasil, 

a cena cultural do Rio colonial era precária, cabendo à cidade apenas as funções 

administrativa e portuária. 

Tornada sede da Corte de Lisboa no alvorecer do século XIX, a cidade é 

elevada à categoria de primeira capital de um império europeu fora da Europa. O que 

inaugura um período de melhorias para o Rio de Janeiro por receber em terras 

brasileiras a Família Real Portuguesa, e com ela os efeitos da vida urbana que cairiam 

sobre a cidade. O nascimento da Lapa deve-se a este fato, uma vez que o bairro 

passa a ser preferencialmente ocupado devido à necessidade da construção de 

residências para a Corte nas proximidades do Centro. 

 A abertura das ruas do Rezende, do Lavradio e dos Inválidos inaugura a 

ligação da malha urbana ao novo bairro em expansão com a cidade. Onde antes só 

existia para além dos morros e da solitária estrada de terra de Mata-Cavalos (atual 

Riachuelo), a igreja de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, eram poucas as 

edificações. Havia também o Aqueduto Carioca ou Arcos da Lapa que transportava 

água da nascente do Rio Carioca até o Largo da Carioca a fim de abastecer a 

população da cidade e a lagoa do Boqueirão da Ajuda, que fora aterrada em meados 

do século XVIII, por iniciativa do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, para a construção 

de um jardim, que ficou conhecido como Passeio, onde as famílias tradicionais da 

sociedade na época praticavam o footing. O Passeio só veio a se tornar Passeio 
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Público, quando em 1793 foi aberto à população (SEARA, 2004). Antes disso porém, 

a Lapa era tratada, basicamente, como uma região de mangue, mas que no futuro iria 

se tornar o reduto da vida noturna da cidade, principal tema de investigação deste 

capítulo. 

Com a vinda da Família Real, o Rio passou por gradativas mudanças sociais e 

urbanas, entre elas a criação da Biblioteca Real (atual Biblioteca Nacional), o Jardim 

Botânico, a Casa da Moeda e a Real Academia de Artes e Ofícios. Também 

investimentos no paisagismo e embelezamento da cidade foram feitos, a fim de 

melhorar o ordenamento urbano da cidade e incrementar a vida social da nova sede 

da corte. Dentre essas melhorias, podemos dizer que o primeiro pilar do 

desenvolvimento da vida noturna, e não diferente de outros lugares no mundo, a 

iluminação pública, foi a que exerceu um papel primordial. 

De acordo com Góis (2015), no período colonial a iluminação se resumia aos 

lampadários e oratórios que eram acesos para fins religiosos ou em noites em que 

não havia lua cheia, por iniciativa dos próprios moradores da cidade. Essa luz partia 

da queima do óleo de baleia ou de velas de cera. Com o Rio de Janeiro passando a 

ser capital da colônia, isso se torna responsabilidade do Estado e as primeiras ações 

de iluminação pública acontecem no final do século XVIII, pelo então Vice-Rei, Conde 

de Resende, que promove a instalação de aproximadamente 100 lampiões com 

candeeiros de azeite de peixe localizados entre a Rua Direita (atual Primeiro de 

Março) e o Campo de Santana. Esses lampiões eram suspensos por varões de ferro 

e a troca do azeite era mantida através de trabalho escravo. Sua instalação e 

fiscalização ficava a cargo da polícia colonial, o que aponta que em sua origem foi 

financiada por questões de segurança, como também foram os casos de cidades 

como Londres e Paris. 

Com a chegada da Corte Portuguesa a iluminação passou a ser custeada pela 

coroa, seja por motivo de ordem ou cerimônias. A Intendência Geral da Corte era a 

responsável pelas questões de segurança e obras na cidade. Em 1813 é inaugurado 

o Real Theatro de São João. Com capacidade de 1.200 lugares, esse foi um marco 

na vida social da época. Por volta de 1820, às vésperas da independência, havia 

quinhentos pontos de iluminação espalhados na área central da cidade (GÓIS, 2015). 

Mesmo com a cena mal iluminada e precária a cidade já apontava vocação festiva. 
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Até a chegada da Família Real em 1808 e a consequente abertura dos portos, 
o Rio de Janeiro permanecia colonial e escravocrata, colocado à margem de 
uma forma de viver que ganhava fôlego por conta da ascensão burguesa. 
Inserida nos parâmetros do progresso e da civilização, esta contemplava a 
diversão, o lazer, o prazer e a circulação nas ruas. A presença da Corte seria 
responsável por um longo caminho de mudanças, acabando por pressionar a 
adoção de novas regras para a vida social. A chegada de homens e mulheres 
afeitos às “conquistas da civilização” fez com que novos hábitos, costumes e 
necessidades invadissem o cotidiano. Como não podia deixar de ser, por 
conta das novas demandas, o comércio expandiu-se consideravelmente, com 
ingleses, franceses e alemães dando o toque da diferença étnico-cultural, em 
uma cidade que, abruptamente, transformara-se em sede da monarquia 
portuguesa (MENEZES, 2007, p. 79). 

  

A partir de 1840, o processo de modernização do Rio de Janeiro, que vinha 

acontecendo de forma progressiva desde a chegada da família real, vai se tornado 

mais evidente. Alguns desses fatores serão aqui citados e esta análise pode ser 

estendida também para os espaços de convivência. No ano de 1850, no que consta 

na narrativa de viajantes estrangeiros que passavam pela capital Rio de Janeiro, a 

cidade ainda não possuía um número razoável dos ditos estabelecimentos símbolos 

do entretenimento e da vida noturna moderna. Apesar de a cidade contar com festas, 

bailes, teatros, concertos e reuniões, eles ainda pareciam insuficientes. 

 

À noite, quando já bem escuro, a cidade parece então completamente vazia 
de qualquer habitante decente. Nas esquinas e nas ruas vêem-se somente 
negros e também brancos de ambos os sexos, cujo aspecto jamais poderia 
atrair ou divertir o transeunte. Há poucos cafés ou confeitarias, sendo estes 
unicamente frequentados pela mocidade e pelos estrangeiros que se 
demoram apenas algumas horas no Rio. Não existe propriamente vida de 
sociedade. Os que têm recursos vivem no campo, em sua ‘chácara’... É lá 
que recebem os amigos[…] (BURMEISTER, 1980, p. 63). 

  

Da chegada da corte aos tempos do Império, o Rio de Janeiro sentiu as fortes 

influências francesas na comida, na imprensa, no vestuário e nos costumes. Dos 205 

estabelecimentos comerciais que havia na Rua do Ouvidor em 1862, 91 pertenciam a 

franceses, 68 a portugueses, 35 a brasileiros, 4 a suíços, 2 a italianos, 2 a americanos, 

1 a um espanhol, 1 a um alemão e 1 a um inglês (ENDERS, 2015). Logo, era lá onde 

a aristocracia carioca podia se vestir à francesa, comer à francesa e também ler e 

pensar em francês. O desenvolvimento de hábitos sociais fez com que a frequência e 
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a demanda por estabelecimentos como cafés, livrarias, confeitarias, teatros e 

restaurantes aumentasse. 

 A partir desse momento, podemos nos referir a uma boemia primária que 

acontecia no período imperial. Segundo Menezes (2007), a vida noturna na cidade do 

Rio de Janeiro nunca mais seria a mesma desde quando na Rua da Vala (atual 

Uruguaiana), foi aberto o Alcazar Lírico Francês. Este estabelecimento foi inaugurado 

mais precisamente em 1859. Tratava-se de uma casa de espetáculos, uma espécie 

de café-cantante. Para alguns, sinônimo do progresso que os novos tempos traziam 

para a capital do império, para outros, símbolo de perdição e promiscuidade. Joaquim 

Manuel de Macedo, em Memórias da Rua do Ouvidor, se refere ao “satânico” Alcazar 

como “o teatro dos trocadilhos obscenos, dos cancãs e das exibições de mulheres 

seminuas”. Macedo afirma ainda que o Alcazar  ”corrompeu os costumes e atiçou a 

imoralidade”, determinando "a decadência da arte dramática e a depravação do 

gosto". 

  

Na ainda provinciana cidade do Rio de Janeiro dos idos de 1860, o 
surgimento do Alcazar Lírico representou mais um dos episódios 
possibilitados pelo progresso material vivido a partir do fim do tráfico. Quando 
de sua inauguração, fazia apenas cinco anos da introdução da iluminação a 
gás na capital brasileira, contemplando, no momento inicial, as ruas São 
Pedro, Sabão, Rosário, Ouvidor, Direita e o Largo do Paço. A consequência 
imediata do progresso que esta possibilitou foi uma maior circulação na noite, 
processo no qual o Alcazar teve papel de destaque, animando todo o entorno 
da Uruguaiana, Ouvidor e Largo da Carioca (MENEZES, 2007, p.78). 

  

Mas o que fez com que o Alcazar recebesse tanta atenção? O seu proprietário, 

o francês Joseph Arnaud, prometeu dar à casa de espetáculos as feições dos cabarés 

de Paris e inaugurou o seu espaço com programações como chansonnettes, operetas 

e vaudevilles (que aqui recebeu o nome de teatro de revista), o que permitia ao público 

aplaudir um tipo de teatro de variedades que praticamente não existia na corte. Sua 

freguesia era formada por altos comerciantes, literatos como Machado de Assis e 

também os políticos da época, como o futuro Barão do Rio Branco, o Conde de Porto 

Alegre e o Barão de Cotegipe (PAULO FILHO, 2005). O Alcazar que teve o seu auge 

entre 1864 e 1868, introduziu na pacata noite carioca o Offenbach e contou com 

atrações internacionais em seu palco.  
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A urbanização crescente ofereceu à capital um leque amplo de novas opções. 
A iluminação a gás, por exemplo, permitiu que as lojas da Rua do Ouvidor 
permanecessem abertas para além do crepúsculo, propiciando condições 
para a mulher fazer compras em horários antes impossíveis de serem 
imaginados. As vitrines da “mais francesa das ruas brasileiras”, por outro lado, 
viraram fetiches possíveis de serem admirados, tanto de dia quanto de noite 
[...] É bem verdade que o Alcazar não se localizava na Rua do Ouvidor, mas 
todo o entorno formado pela famosa rua, a Rua da Vala e o Largo da Carioca, 
onde situavam-se confeitarias, cafés, restaurantes e hotéis, fervilhava com a 
circulação noturna (MENEZES, 2007, p. 80). 

   

É na segunda metade do século XIX que temos uma série de mudanças 

urbanas que então se processavam na capital, entre elas a consolidação da 

urbanização da Lapa. Devido à grande influência de Dom Pedro II, o Rio de Janeiro 

passa a ser o laboratório das grandes inovações daquele tempo, estando à frente de 

muitas cidades e capitais da América Latina. Em 1854 é inaugurado o serviço de 

iluminação a gás nas principais ruas do centro da cidade, sendo o Barão de Mauá o 

idealizador do projeto e também o responsável pela construção do gasômetro e sua 

instalação. 

 

A ampliação da iluminação parece ter gerado uma ampliação dos tempos 
sociais. Os primeiros cafés, restaurantes e teatros teriam começado a 
funcionar para além da hora usual de passeios, após as 22 horas, o que teria 
sido acompanhado de um  crescente movimento nas ruas à noite, garantido 
também pela disponibilidade dos serviços de bondes. Isto permitiu não 
somente a segurança para a circulação nas ruas da cidade, mas também que 
a vida social se estendesse para a noite, que as casas de espetáculos, teatros 
e restaurantes se tornassem mais seguros, substituindo as velas de cera pelo 
gás (GÓIS, 2015, p. 115). 

  

O segundo pilar do desenvolvimento social noturno deve-se à implementação 

dos serviços de transporte. Na visão de Feijó e Wagner (2014), até meados do século 

XIX o lazer coletivo era ainda predominantemente diurno; o despertar da boêmia só 

ocorre efetivamente a partir da organização do transporte de massa. O Rio de Janeiro 

foi pioneiro na implementação do transporte sobre trilhos, sendo o primeiro local da 

América Latina a ter malha ferroviária. A Estrada de Ferro D. Pedro II era inaugurada 

em 1858; e no final da década de 1860, ainda com tração animal, começou a circular 

o serviço de bondes. A primeira linha latino-americana de bondes elétricos foi 

inaugurada em outubro de 1892 e fazia o trajeto do Centro até o Largo do Machado 
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(FEIJÓ e WAGNER, 2014). Tanto a ligação de trens e bondes com a cidade velha 

quanto o novo cenário urbano recém-iluminado pelo gás provocou um florescimento 

da vida noturna, que vinha ganhando espaço desde 1870. 

É nesse entorno que as opções de entretenimento e sociabilidade do Rio de 

Janeiro se encontravam nos restaurantes e confeitarias da Rua do Ouvidor e 

arredores, que não raras as vezes, estavam localizados no interior de teatros e hotéis 

como o Hotel Ravaux, Hotel Europa e Hotel Eux Freces Provençaux. Quanto às 

confeitarias, conforme aponta Pedro Paulo Filho (2007), dentre as de maior sucesso 

estavam a Paschoal, Castelões, Colombo e Cailteau, a preferida pelos boêmios 

daquele tempo, por possuir nos fundos de suas dependências um salão separado do 

salão geral do público, onde podia-se ficar mais à vontade. Lá se reuniam José do 

Patrocínio, Paulo Barreto (João do Rio), Olavo Bilac, Lima Barreto, Raul Pompéia,  

Paula Ney, Emílio Menezes, Pardal Mallet, Guimarães Passos, Rodolfo Amoedo, 

Coelho Neto, Aluísio Azevedo e a pioneira Chiquinha Gonzaga. O seleto grupo citado 

fazia parte da então boemia intelectual, literária e artística dos idos anos de 1890, 

onde se encontravam nas mesas dos cafés, que proliferaram cada vez mais com a 

Proclamação da República, e depois seguiam para os teatros. 

Era no Largo do Rossio onde se concentravam os teatros e também o ponto de 

chegada e partida dos bondes. Em 1890 o largo passou a se chamar Praça 

Tiradentes. Ao final do século XIX a mais popular e difundida forma de entretenimento 

era o teatro, o que configurou um período áureo na história da Praça Tiradentes, até 

perder o seu posto para a indústria cinematográfica. Era nos arredores da praça que 

estavam os principais teatros da cidade, entre eles o Theatro São Pedro de Alcântara 

(1857), Theatro Cassino Franco-Brésilien (1872), Theatro Recreio Dramático (1880), 

dentre outros. Para Feijó e Wagner (2014), a praça era o ponto de encontro cultural 

da cidade, onde se reuniam intelectuais, jornalistas, políticos e diversos trabalhadores 

dos mais variados ramos, que, além de se divertirem coletivamente, discutiam seu 

tempo, se politizavam e interagiam com outros personagens e fatores sociais. 

Possivelmente, essa boêmia embrionária teve influência nos movimentos libertários 

que desencadearam na abolição e na Proclamação da República. 

O Rio de Janeiro é elevado à condição de Distrito Federal e sede do governo 

republicano em 1889. Com o momento de euforia, a Praça Tiradentes ganhou novos 
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estabelecimentos. Era chegada a vez dos café-concertos ou cafés-cantantes e dos 

bares, na época chamados de casas de chopp ou chopp-berrantes. Pouco antes da 

virada do século, o Rio de Janeiro já concentrava o maior núcleo de vida noturna do 

país. O consumo dos chopps como novidade aumentava e a bebida logo caiu no gosto 

do carioca, sendo as primeiras casas a oferecer a bebida surgida na Rua da Carioca 

e Assembléia (FEIJÓ e WAGNER, 2014). 

No ano de 1900, fixava-se no coração cultural da cidade a versão brasileira do 

Moulin Rouge. Com programação extensa e variada o espaço contava com 

apresentações de teatro, circo, ringue de lutas romanas, concertos, salão de bailes 

além de parque de diversões (FEIJÓ; WAGNER, 2014). Mesmo já não mais existindo 

o Alcazar, conjuntamente, esses dois estabelecimentos, foram as primeiras casas a 

promover esse tipo de divertimento, o que faz notar o esforço da cidade em se 

aproximar do ideal parisiense de vida noturna. 

A área da praça se torna o caldeirão cultural popular e espaço de lazer 

referência da vida boêmia carioca. Mas é nas décadas de 1910 e 1920 que a Lapa 

passaria a ser conhecida como a “Montmartre carioca” e frequentá-la era fazer parte 

do roteiro e da vida boêmia da cidade. 

O Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX era um lugar em 

ebulição; a cidade experimentava um vertiginoso surto de crescimento demográfico. 

Sua população, que somava cerca de sessenta mil habitantes em 1802, atinge 

duzentos mil em 1849, ultrapassando do final do século XIX a casa dos quinhentos 

mil e chegando aos primeiros anos da década de 1910 a pouco mais de novecentos 

mil habitantes (NORONHA, 2003), o que levou a uma reconfiguração da relação do 

carioca com o seu próprio espaço urbano. 

Dentre os debates que acompanharam a abolição da escravatura e a 

Proclamação da República, estava também qual seria a projeção da cidade do Rio de 

Janeiro enquanto capital federal. No palco urbano dividia este mesmo espaço de 

transição política de Império para República, e transição econômica, de escravista 

para capitalista, uma população predominantemente formada de negros e pobres: 

alforriados pós-guerra do Paraguai; recém libertos das fazendas de café do Vale do 

Paraíba; a ex-tropa de combatentes da guerra de Canudos; estrangeiros na miséria; 
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polacas; judeus; ciganos e imigrantes afro-nordestinos em sua maior parte vindos da 

Bahia, enfim, todos afluíam para o Rio. 

Com os esporádicos, porém contínuos surtos de industrialização da cidade a 

partir da segunda metade do século XIX, a população aumentando no ritmo que 

dobrava a cada duas décadas e bairros crescendo cerca de 120% por década, logo 

vieram o inchaço populacional e a crise de moradia (NORONHA, 2003). A zona 

portuária já se encontrava ocupada e era uma área tradicionalmente popular entre a 

classe trabalhadora devido à sua proximidade com Centro. A Lapa, com suas casas 

térreas e sobrados, via-se no processo de substituição dos seus antigos proprietários. 

Outrora ocupada por famílias ricas e depois por empregados, ainda nos tempos do 

império, havia um crescente movimento de evasão da elite em direção à zona sul da 

cidade, margeando a Baía de Guanabara para bairros como Glória, Catete, Flamengo 

e Botafogo. Esses lugares passaram a ser a preferência dos abastados da sociedade 

que iam, aos poucos, deixando os antigos sobrados do Centro para ocupar os amplos 

terrenos desses bairros. Longe da balbúrdia da velha cidade, eles possibilitavam a 

construção de palacetes, como sendo uma nova opção de moradia para as elites. A 

atratividade exercida pelos novos bairros de expansão da cidade localizados na orla 

litorânea acarretou uma progressiva desvalorização do capital simbólico representado 

pela Lapa. Assim, em pouco tempo, as nobres moradias da Lapa se converteram em 

casas de cômodos para alugar. Muitas destas moradias passariam a abrigar várias 

famílias, formando cortiços (DUARTE, 2009). 

A região do centro da cidade velha, na virada do século, consistia em uma 

“morrinha colonial”, becos escuros e vielas estreitas, fétidas, mal traçadas e sem 

nenhuma preocupação com questões como arborização e arejamento, construções 

amontoadas, o calçamento chamado pé-de-moleque era falho e esburacado e os 

habitantes tinham que dividir o espaço com ratos e mosquitos, vetores de epidemias 

que assombravam a cidade, como a peste bubônica, tuberculose, sarampo, varíola, 

cólera e febre amarela. O Rio era considerado uma cidade insalubre e arriscada, 

invejava as capitais vizinhas Buenos Aires e Montevidéu, que eram consideradas mais 

europeizadas e nada comparáveis com a cidade do Rio, que possuía fama 

internacional de “Porto Sujo/Cidade da Morte”. 
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Passado o período de instabilidade gerado pelo impacto da República, o início 

do século sob o governo de Rodrigues Alves (1902-1906), quinto presidente do Brasil, 

viria apagando de vez a velha ordem senhorial-escravocrata e consolidando a nova 

ordem republicano-burguesa, voltada para a difusão dos princípios de progresso do 

país e valorização da nação. Nas palavras de Chalhoub (2001), o Rio de Janeiro 

passaria por um “processo de aburguesamento da sociedade carioca” ou 

“ocidentalização burguesa”. Como mais importante centro financeiro, industrial, 

comercial e polo cultural símbolo da transição do país, a imagem do Rio não mais 

poderia ser motivo de vergonha para as nossas elites. Civilizar era preciso. 

Para combater o cenário colonial, Francisco Pereira Passos assumia a 

prefeitura do Rio ao final do ano de 1902, a convite do presidente Rodrigues Alves. 

Sua principal atribuição? Instaurar os valores da Belle Époque na capital. O Rio 

deveria ser o lugar onde beleza, ordem, harmonia, uniformidade, equilíbrio e elegância 

fossem visíveis para que a cidade se aproximasse ao máximo de uma “Europa 

possível”. Para isso era necessário esquecer o passado colonial e conter os 

comportamentos anti civilizados da população. 

Após assistir a reforma urbana na Paris de Napoleão III e inspirado na figura do 

Barão Haussmann, a remodelação do Rio de Janeiro seria feita seguindo as ideias 

dos higienistas e sanitaristas da época, que consideravam que para uma cidade ter 

um ambiente saudável, era necessário ruas e avenidas largas que permitiriam a 

circulação do ar (evitando a proliferação de doenças) e também parques e jardins que 

funcionariam como verdadeiros “pulmões urbanos”. Alegando garantir melhores 

condições de vida para a população pobre, o governo desapropria as numerosas 

famílias que ocupavam os cortiços e “bota-abaixo” o antigo casario colonial, símbolo 

do atraso, mas local que lhes servia de moradia. 

Logo depois, a cidade viraria um canteiro de obras: ruas foram extintas, morros 

desmanchados, cortiços derrubados, igrejas e prédios públicos demolidos. Entre 1902 

e 1906 Pereira Passos assumiu sua opção preferencial pelos ricos ao abrir a Avenida 

Central, que rasga o centro da cidade do Rio de Janeiro desde o Porto, onde está a 

Praça Mauá, até o Aterro do Flamengo. E também abrindo a Avenida Beira-Mar, 

ligando o Obelisco da Avenida Central até o fim da Praia de Botafogo, no Pavilhão 

Mourisco. Cria-se então, um novo eixo de circulação voltado para a burguesa Zona 
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Sul. Convoca arquitetos do mundo e abre o concurso de fachadas erguendo 

construções no estilo francês, com destaque para o eclético e o art nouveau; a nova 

avenida seria arborizada, a primeira via da cidade que incluía iluminação pública 

elétrica, pavimentação asfáltica e calçamento artístico permitindo o flanar pela cidade; 

desenvolve projetos de limpeza e modernização além de planos de embelezamento 

urbano adotando praças, coretos e monumentos, com o objetivo de se assemelhar ao 

grand monde parisiense. Para os ricos, o contexto do glamour dessas transformações 

representava a inserção da capital Rio de Janeiro na conjuntura da Belle Époque; para 

os pobres, essas mudanças foram o símbolo da repressão e da exclusão social. Do 

“Bota-abaixo” ao “O Rio civiliza-se”, a Paris dos trópicos de Pereira Passos não 

passou de uma caricatura (VELLOSO, 1988). 

Cerca de 20 mil pessoas foram desabrigadas (NORONHA, 2003). Como eram 

pessoas de baixa mobilidade urbana, um aumento da distância entre o local de 

moradia e o local de trabalho significaria um custo adicional de transporte incompatível 

com seus rendimentos. A primeira opção era se deslocar para a zona portuária, que 

se encontra isolada geograficamente do Centro pelos morros da Providência, do Pinto 

e da Conceição, porém já havia lá outros trabalhadores e o local se encontrava 

saturado. Não restando escolha, subiram o morro aproveitando do que restou dos 

destroços dos antigos cortiços para erguer “barracos”; aqueles que tinham condições 

de arcar com os custos de passagem seguiram em direção à zona norte, editando o 

fenômeno urbano do surgimento da favela e do subúrbio. 

Como consequência, formou-se na periferia da cidade o “cinturão da pobreza” 

(DUARTE, 2009), o porquê da formação deste espaço vai além da influência francesa 

na paisagem urbana no Rio. O historiador Nicolau Sevcenko pontua que havia uma 

“preocupação obsessiva das elites locais em transmitir a imagem de uma nação 

branca e ‘civilizada’ para os representantes, visitantes e mesmo para o público 

europeu” (SEVCENKO, 2003, p. 210). Era preciso também combater os hábitos 

primitivos, o povo “rude” e de “grosso trato” que oscilava os costumes entre a barbárie 

e a selvageria. 

Os ex-escravos e migrantes pobres formavam guetos, começando nas 

proximidades da zona portuária onde estavam os bairros de Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo; iam para além do Campo de Santana e pela região do Mangue, onde ficava a 
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Cidade Nova com a Praça Onze e o Largo do Estácio, e por fim, fechando o 

semicírculo estava a Lapa. Mesmo depois da proibição da mendicância, da vadiagem, 

do comércio ambulante na região central da cidade e a imposição do uso obrigatório 

do paletó para circular pela Avenida Central, abraçando o civilizado centro estava o 

arco da pobreza, sendo este o responsável pelo refúgio das tradições populares nos 

primeiros anos do século XX, sobretudo no que diz respeito à música e à dança, às 

festas e às práticas religiosas de matriz africana. 

Na região que compreende a Zona Portuária, Praça Onze e Cidade Nova, vai 

se formar um território que ficará conhecido como “Pequena África”, principalmente a 

partir das festas organizadas pelas tias baianas, sendo a mais conhecida delas a Tia 

Ciata. Na região do Mangue, Estácio e Lapa, desenvolve-se um tipo de submundo 

diferente, formado por uma boemia malandra sob um clima de euforia e 

clandestinidade. Esses espaços, que constituem lugares de convívio e sociabilidade, 

vão propiciar o surgimento de novas formas de lazer para um público de curiosos e 

pessoas que viviam a exclusão da Belle Époque. 

Eram duas cidades que partilhavam de um mesmo espaço. O Rio de Janeiro 

de Pereira Passos e Tia Ciata. Sidney Chalhoub comenta essa relação levantando a 

hipótese de que a cultura popular na cidade do Rio de Janeiro é resultado da dialética 

- antagonismos e reconciliações - entre as normas e os valores burgueses que se 

desejam impor às classes populares “de fora para dentro e de cima para baixo” e as 

normas e os valores criados pela própria classe trabalhadora na sua prática real de 

vida (CHALHOUB, 2001, p. 255). É no bojo dessas relações conflituosas que surge, 

por exemplo, a gafieira, cujo nome é inicialmente pejorativo, pois se tratava da forma 

como a classe dominante se referia aos salões de dança das classes menos 

favorecidas, onde se cometiam “gafes” em relação às regras tradicionais e 

conservadoras de etiqueta e conduta social (NORONHA, 2003). É nesse espaço 

originário da Cidade Nova entre baianas, malandros e mães-de-santo da Pequena 

África que vai se dançar o maxixe, ritmo fundido da polca e do lundu, considerado o 

embrião do samba em terras cariocas. 

A Lapa vai se tornando o território da população da noite no Rio de Janeiro, 

entre os anos de 1910 e 1915, quando a agitação noturna do bairro teve o seu início. 

Para Duarte (2009), a Lapa pós Pereira Passos é um bairro onde pessoas sem 
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nenhum poder aquisitivo invadem antigas residências de gente rica, levando o lugar 

de aparência nobre e elegantes construções a contrastar com as baratas condições 

de vida dos seus habitantes. Esse tipo de ocupação fez com que surgissem nas 

sacadas da Lapa as primeiras pensões, que passaram a servir de ponto para o 

meretrício (FEIJÓ; WAGNER, 2014). Por essa região também começava a surgir para 

além dos cafés-concerto e chopes-berrantes as primeiras casas de jogos e cabarés. 

 Nos cabarés da Lapa havia sempre os chamados “números de arte” - a palavra 

show ainda não estava no dicionário - que podia ser um número de samba, tango ou 

mesmo algum tipo de malabarismo; bebia-se chope e para os mais afortunados, 

uísque; o consumo de drogas não era tolerado em seu interior, tinha que ser feito do 

lado de fora, da mesma forma que não era permitida a entrada no recinto sem paletó 

e gravata (DE SOUZA, 2015). Essas condições determinam que os estabelecimentos 

da Lapa não eram locais de baixo meretrício, ficando esta prática restrita à região do 

Mangue. Aqui é importante ressaltar que a boemia que se desenvolveu na Lapa não 

é a mesma dos tempos do império, onde poetas como Olavo Bilac além da Colombo, 

Pascoal e Castelões; reuniam-se em bares vespertinos, espaços de leitura e clubes 

da Praça Tiradentes e arredores (FEIJÓ; WAGNER, 2014). 

No período entre Guerras, mais especificamente entre os anos de 1920 e 1930, 

o bairro alcança o seu apogeu, vivia a proliferação dos cabarés, bares noturnos, cafés 

e becos de prostituição. O título de “Montmartre carioca” veio com os modernistas. 

Mesmo que tardiamente, o clima de transgressão e vida desregrada de seus 

frequentadores em busca de jogatina, prostituição e consumo de drogas levou a 

geração de 1922 a tal comparação. No lugar dos pintores, músicos e escritores 

franceses, os pintores Di Cavalcanti, Candido Portinari e Cícero Dias, músicos como 

Villa-Lobos e poetas como Jayme Ovalle, Ribeira Couto, Rubem Braga, Rosário 

Fusco, Raul de Leôni, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira  (FEIJÓ; 

WAGNER, 2014) que, inclusive, chegou a morar na rua Moraes e Vale em frente ao 

beco das Carmelitas, conhecido ponto de prostituição. O mercado do sexo pago 

englobava ainda a Rua Silva Jardim, nas proximidades da Praça Tiradentes, onde 

ficavam as francesas e a Rua Joaquim Silva, onde ficavam as polonesas (DE SOUZA, 

2015). 
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O que é interessante notar é que a aproximação da Lapa com o bairro boêmio 

de Paris aconteceu de maneira espontânea, diferente da Paris forjada da Avenida 

Central. Libertinagem, criminalidade, marginalização e exclusão social, somados ao 

instinto de sobrevivência, fizeram desses dois lugares primos distantes. Outras 

características para além dos hábitos de vida noturna podem ser levantadas, como o 

consumo de drogas, incluindo morfina, ópio, éter e, durante o carnaval, bisnagas de 

lança-perfume. O bairro ficou conhecido como o “paraíso da cocaína”, que naquele 

tempo, ainda não era ilícita, de dia a venda era realizada nas farmácias e ao anoitecer 

nos carros estacionados (KUSHNIR, 2002). 

Mas o que vai diferenciar a boemia parisiense da boemia carioca é o hibridismo 

dos variados “tipos de ruas”, personagens sociais que vão povoar a noite carioca 

mostrando que o valor da troca e da convivência faz da Lapa o lugar da centralidade 

e da sociabilidade urbana. Com a popularização do entretenimento passam a 

compartilhar de um mesmo espaço diferentes pessoas, como operários, políticos, 

gigolôs, prostitutas, matutos, ambulantes, policiais, funcionários públicos, burgueses, 

dândis, aventureiros vindos de bairros chiques (FEIJÓ; WAGNER, 2014; PAULO 

FILHO, 2005; NORONHA, 2003). O que de mais proveitoso tem dessa mistura é que 

o fruto da junção de artistas e intelectuais, boêmios, sambistas e malandros vai ajudar 

a conformar a imagem e a identidade do Rio de Janeiro como capital cultural do país. 

  

2.1 - UMA BOÊMIA DE SAMBA E MALANDRAGEM 

 

No Brasil da recém proclamada república, costumes, hábitos e tradições tinham 

que estar de acordo com a cultura, a moral e as boas maneiras do Velho Mundo; com 

a vida noturna não foi diferente. Uma parte da boemia artística e literária da última 

década do século XIX e que acompanhou a transição da cidade para a Paris dos 

trópicos já mostrava em suas produções um Rio de Janeiro de guetos, periferias, 

subúrbios e favelas. 

É o caso das publicações de crônicas e folhetins de autores como João do Rio 

e Lima Barreto, que narram o cotidiano de prostitutas, cafetões, bandidos e cafajestes, 

ou ainda podemos citar o papel de Chiquinha Gonzaga como a precursora da música 
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popular brasileira, adepta do choro e violão, numa época em que tais práticas eram 

consideradas fora da lei e motivo de perseguição.  Foi a primeira compositora e 

maestrina brasileira, também autora da primeira marcha de carnaval. Porém, nem 

todos da primeira geração de boêmios do Rio de Janeiro compartilham de tais ideias. 

O escritor Aluísio de Azevedo, por exemplo, faz questão de enfatizar um ideal de 

boemia que segue os moldes da boemia francesa de Henri Murger. Assim escreve 

Azevedo: 

  

Eram indivíduos sem caráter próprio, e sem o mais ligeiro traço original por 
onde pudessem ser distinguidos. Todo o cabedal das suas habilitações 
consistia em saberem fumar, beber, jogar e femear como ninguém. Para não 
se dizerem vagabundos e filantes, intitulavam-se boêmios, profanando esse 
poético nome tão consagrado no meio artístico pela revolta do talento 
incompreendido ou ainda não vitorioso. Boêmios! Como se fosse possível 
conceber a idéia de boêmia sem a idéia de sacrifício e de pungente esforço 
na conquista do ideal e do belo (AZEVEDO ano, apud MÉRIAN, 1988, p. 460). 

  

Conforme Nunes e Mendes (2008), Aluísio Azevedo esclarece que existiam 

duas boemias diferentes, e a de que ele participava era uma vertente da “verdadeira” 

boêmia, “genuína”, a que originalmente surgira em Paris e que está presente na 

narrativa de Henry Murger em Scènes de la vie bohème, sem “vagabundos e filantes” 

mas dedicada aos artistas e literatos. No entanto, contrapondo a ideia de Azevedo, 

Seigel (1992) afirma que “a boemia não pode ser mapeada, grafada e numerada, 

porque ela nunca foi inteiramente uma condição objetiva. Uma vez que nenhum de 

seus elementos pertencia exclusivamente a ela [...]”. Ao se referir aos “elementos” da 

boêmia o autor não inclui somente a arte e a juventude, mas também características 

como o submundo, a criminalidade, o modo de vida errante; e como já foi citado 

anteriormente; bebida, ingestão de drogas, padrões irregulares de trabalho, liberdade 

sexual e hábitos de vida noturna. Azevedo ao citar as características “fumar, beber, 

jogar e femear” se refere a um tipo específico de boêmio: o malandro. Na visão de 

Giovanna Dealtry: 

 

O termo malandro se torna volátil e depende muito mais da entonação de 
quem o diz, do contexto em que é dito, do que de um significado fixo. 
Malandro pode ser o sujeito que foi esperto no momento certo, aproveitou de 
uma boa oportunidade e, assim, tem um caráter elogioso; ou, pelo contrário, 
o sujeito trapaceiro espertalhão, beirando a criminalidade. Entre estas e 
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outras vertentes do termo é que se acabou construindo a imagem mais 
conhecida de brasileiro, em especial, do carioca (DEALTRY, 2009, p. 12). 

  

A escritora completa o pensamento ao esclarecer que para a compreensão e o 

uso do termo é fundamental romper com a visão estereotipada de que todo malandro 

é preto, pobre e sambista, visto que, o jeitinho, as artimanhas, os aproveitamentos, as 

negociações estão presentes em outras camadas da sociedade (DEALTRY, 2009). 

Aqui o objetivo é entender como a imagem do malandro tornou-se um dos traços mais 

marcantes da nossa cultura, como se dá essa representação e de que forma esse 

malandro está presente no imaginário coletivo. Segundo a autora de “Acertei no 

milhar: samba e malandragem no tempo de Getúlio”, o próprio malandro é um ser da 

fronteira, da margem. Seus domínios geográficos não são nem o morro, nem os 

bairros de classe média, mas os lugares de passagem como a Lapa e o Estácio. Ele 

não se pode classificar nem como operário bem comportado, nem como criminoso 

comum: não é honesto, mas também não é ladrão, é malandro (MATOS, 1982, p. 54). 

Deste modo, a figura do malandro reflete a inventividade, o pluralismo e o instinto de 

sobrevivência, reflexos de nossa própria sociedade. 

 

O malandro carioca surgiu na virada do século transitando na zona de sombra 
entre as luzes feéricas dos novos tempos, representados pelas novidades da 
Avenida Central e pela escuridão da vida nas favelas, nos guetos. Marginal 
assumido, dando as costas a toda possibilidade de integração para abraçar 
um estilo de vida regrado por normas próprias, se a rua é o palco da 
modernidade ele é o protótipo do entertainer, o personagem-espetáculo, o 
artista do cotidiano, fazendo do jogo da viração uma autêntica forma de arte 
(NORONHA, 2003, p. 64). 

  

O verbete malandro, contido no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 

traz definições tão abertas e avessas, quanto a própria figura do malandro. Dentre 

elas, podemos citar a de “pilantra, patife”, “indivíduo dado a abusar da confiança dos 

outros, que não trabalha e vive de expedientes”, ou ainda, “esperto, vivo, mateiro”. 

Roberto DaMatta vai comentar mais a fundo essa relação dizendo que o malandro 

recobre um espaço social igualmente complexo, onde encontramos desde o simples 

gesto de sagacidade, que, afinal, pode ser feito por qualquer pessoa, até o profissional 

dos pequenos golpes. O campo do malandro vai, numa gradação, da malandragem 

socialmente aprovada e vista entre nós como esperteza e vivacidade, ao ponto mais 
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pesado do gesto francamente desonesto. É quando o malandro corre o risco de deixar 

de viver do “jeito” e do expediente para viver dos golpes, virando então um autêntico 

marginal ou bandido (DAMATTA, 1997, p. 269). A ambiguidade do malandro varia 

entre as marcas ora de golpista e trapaceiro, ora de astuto e sagaz. 

Independentemente do aspecto, tais paradoxos e ambiguidades vão acompanhar o 

malandro ao longo de sua trajetória histórico-social, assim como a própria ideia 

atribuída à noite no passado.  

Matos (1982) entende que a figura do malandro corresponde a uma 

indumentária e modos característicos: terno de linho branco, sapato de duas cores, 

chapéu panamá, navalha no bolso, lenço no pescoço, camisa de seda etc. Essa 

tipologia bem definida do personagem é apresentada em letras de sambas e permeia 

o imaginário popular, buscando colocar-se como alguém temido, respeitado e bem 

posicionado socialmente, podendo aproximar-se dos padrões burgueses ou das 

camadas médias urbanas, no entanto isso se torna inviável com sua ginga 

malemolente (MATOS, 1982, p. 57). 

Por outro lado, engana-se quem pensa que os primeiros malandros não tinham 

ofício próprio. Eles mesclam para além da figura do sambista a figura dos capoeiras, 

herdando as práticas de defesa de seu ancestral e precursor mais próximo. Ofereciam 

segurança às prostitutas, resguardavam casas noturnas, clubes e cabarés. O tipo de 

proteção exercida pelos malandros era respeitada, eles eram os responsáveis por 

manter a ordem e ficaram conhecidos nas ruas da Lapa como “leões-de-chácara”. 

Durante as primeiras décadas do século XX, os famosos malandros da Lapa 

eram os reis da madrugada: Nelson Naval, Flores, Miguelzinho, Meia-Noite, Camisa 

Preta, Manduca, Joãozinho da Lapa, Armandinho, Sete Coroas, Zé Pretinho, 

Brancura, Porela do Salgueiro, Saturninho, Suave Boi, Baiaco, Kid Pepe (SOUZA, 

2015; FEIJÓ; WAGNER, 2014; NORONHA, 2003) e tantos outros malandros que 

morreram no anonimato. Mas nenhum deles ficou tão famoso quanto Madame Satã. 

João Francisco dos Santos, negro, pobre, homossexual assumido e nordestino natural 

de Pernambuco, foi morador da Lapa e tornou-se um mito da malandragem carioca. 

Se a noite e a boêmia são nutridas pelo encontro de arte e vida, a Lapa é o 

lugar central para a sociabilidade noturna, não somente por sua fama de reunir 

malandros de todos os tipos e a mais diversificada fauna de boêmios, mas porque a 
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efervescência cultural presente neste espaço fez da Lapa a terra dos prazeres da noite 

e da vida divertida das festas. Lá conviviam sambistas como Noel Rosa e Wilson 

Baptista, o compositor Antônio Maria, o cantor Orlando Silva, o escritor Jorge Amado, 

a atriz e dançarina Carmen Miranda (SOUZA, 2015). Em 1935, Tarsila do Amaral e 

Carlos Drummond de Andrade levaram o arquiteto e urbanista franco-suíço Le 

Corbusier a visitar a Lapa, então ponto de referência do antigo Distrito Federal 

(PAULO FILHO, 2005). Isso evidencia que desde os seus primeiros anos o bairro já 

era o local da convergência e da comunicação, onde os diferentes grupos sociais 

interagiam socialmente sem parecer importar as diferenças. 

 

Aqui é importante que se tenha claro o seguinte fator: o Rio de Janeiro das 
primeiras décadas do século XX é uma cidade marcada pela vivência 
cotidiana entre uma alta intelectualidade - composta por nomes como Manuel 
Bandeira, Villa-Lobos, João do Rio, Orestes Barbosa - e uma elite popular - 
constituída por nomes como Pixinguinha, Tia Ciata, Sinhô, João da Baiana. 
Ruas, cafés, áreas de boemia como a Lapa e o Mangue, macumbas da 
Cidade Nova, festas populares formam uma rede que serve à aproximação e 
à constante troca intelectual e cultural entre esses grupos (DEALTRY, 2009, 
p. 28). 

  

O valor dessa “aproximação e constante troca intelectual e cultural” entre 

diferentes grupos é de uma valia inestimável, a interação nos espaços públicos 

urbanos e noturnos revela práticas e aprendizados de convívio social para sujeitos de 

diferentes grupos sociais. A boemia que havia surgido em Paris em meados do século 

XIX, não chegou ao Rio apenas pelas páginas dos livros, como também passou a ser 

praticada intensamente, “assumindo características locais e seguindo padrões mais 

amplos”. Desde o início do século, a cidade já absorvia essa influência e se a Lapa foi 

outrora a “Montmartre carioca” o malandro que lá se criou foi o boêmio dos trópicos. 

A Lapa manteve o seu clima parisiense até fins da década de 1930 quando o governo 

Vargas iniciou um processo de ordenamento e moralização da cidade, reprimindo a 

boemia malandra que acontecia na Lapa, Estácio, Mangue e Praça Onze. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a vida noturna do bairro cairia por fim em 

sono profundo, depois de 20 anos áureos. Saem os padrões franceses e entram os 

padrões americanos, os cassinos, o showbusiness, o cinema, os arranha-céus e o fast 

food, inaugurando o american way of life em terras cariocas; também se vai a Era de 

Ouro da noite no Centro do Rio. Esta por sua vez, vai se afastando cada vez mais, no 
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sentido da zona sul da cidade. Mas a realidade é que o bairro nunca perdeu nem sua 

fama e nem sua vocação boêmia, a boêmia que abandonou o bairro, e que fique claro 

que, o que constitui vida aos lugares são as pessoas. 

 Independente deste fato, o que se pode afirmar é que sempre houve lugares 

de centralidade da vida noturna carioca: seja a Rua do Ouvidor e a Praça Tiradentes 

entre 1840 e 1910; a Lapa e a Cinelândia, entre 1910 e 1940; e Copacabana e 

Ipanema, entre as décadas de 1940 e 1980; o despertar da Lapa só vai ocorrer no 

final do século XX, quando a vida noturna resolve retornar para o bairro depois das 

medidas de revitalização tomadas a partir dos anos de 1990. A Lapa é a própria 

sociedade e cultura carioca no seu momento noturno, híbrida, repleta símbolos e 

representações que confere à cidade do Rio de Janeiro a sua imagem, memória e 

identidade. 
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3.0 - A NOITE COMO TERRITÓRIO CULTURAL: A VIDA NOTURNA DA LAPA 

A natureza turística do Rio de Janeiro foi sendo construída ao longo das 

primeiras décadas do século XX (CASTRO, 2001). Ela resulta da abertura de espaços 

públicos e privados, mas também da melhor organização e desenvolvimento do 

mercado de diversões. Por meio desta relação é possível identificar algumas das 

práticas de lazer da população carioca e também daqueles que visitam a cidade. 

Em meio a diversidade do assunto, busca-se recortar o objeto de estudo que 

se concentra nos aspectos configuracionais do lazer noturno na Lapa como o território 

central da noite carioca, espaço cuja função é destinada ao entretenimento e à 

diversão, assim como às práticas coletivas e processos que constroem as relações 

de sociabilidade. Arte e cultura, boemia e malandragem fizeram com que a Lapa 

ficasse famosa como sendo o território da noite carioca. Cabe aqui investigar a 

construção de imagens e imaginários sobre o bairro e também a expectativa e 

percepção daqueles que ocupam, frequentam e se apropriam desse território cultural. 

A ideia de território cultural vai além dos aspectos materiais e formais; é preciso 

pensar também nos valores e significados criados a partir das representações 

simbólicas. Quanto a isso, a cidade do Rio de Janeiro permanece como imagem de 

‘brasilidade”. Por mais que durante o século XX São Paulo tenha ganhado a 

importância econômica e Brasília se tornado a sede do poder político do país, o Rio 

de Janeiro continua sendo visto como espelho sócio-cultural do Brasil. Quanto a isso, 

podemos abordar determinados aspectos que sustentam essa ideia, como por 

exemplo, o fato de que boa parte dos principais fatos históricos brasileiros terem 

acontecido na cidade, durante os quase 200 anos em que foi capital da nação. Além 

disso, muitas instituições culturais permaneceram no Rio de Janeiro, como o Museu 

Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, Arquivo 

Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Rodrigues (1998), afirma que existem três planos para se compreender a 

humanidade: o da existência, que corresponde ao ser biológico (animal racional, homo 

sapiens); o plano da identidade, no qual está o que somos como seres, a que grupo 

social pertencemos; e o plano simbólico, que abrange mitologias, conhecimentos, 

religiosidade, crenças e demais questões que saem da esfera natural e transita entre 
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os meios social/cultural e até mesmo sobrenatural. Por isso, ao entrar em contato com 

fenômenos e atores sociais, é importante compreender também valores e costumes 

aos quais eles estão inseridos. 

Muitas vezes são encontradas, tanto no campo da identidade como no campo 

dos símbolos, imagens que constroem narrativas e/ou representações para um 

determinado grupo ou sujeito. Por conseguinte, um conjunto de imagens formadas a 

partir de um determinado tema forma um imaginário. É certo que a natureza das 

imagens é material-visual, podendo chegar até o sujeito a partir de variadas formas e 

diferentes fontes como fotos, jornais, revistas, folhetos, filmes, músicas, livros, 

internet, relatos a partir da experiência de terceiros. Por outro lado, a natureza dos 

imaginários pressupõe algo mais subjetivo, particular, leva em conta os aspectos 

afetivos e psicológicos de cada indivíduo, e não raras vezes foge do real. 

Na visão de Gândara (2007), a imagem de uma cidade como destino turístico 

deve estar estreitamente relacionada à imagem dessa cidade como um todo. Sendo 

assim, como afirma Castro (2001), a ideia do Rio de Janeiro ser uma cidade 

“naturalmente” destinada ao turismo faz parte, há muito tempo, da construção cultural 

da identidade da cidade. O turismo urbano é um segmento desafiador neste sentido, 

pois a cidade é tratada como um organismo vivo, multifacetada, de vivências plurais, 

apresenta códigos para diferentes grupos sociais que partilham de constantes 

momentos de troca de experiências e também de conflitos. Como pontua Gastal 

(2005) as cidades não devem ser únicas, mas múltiplas em si mesmas. Neste sentido 

a diversidade dos lugares na cidade pode levar a experiências singulares e no caso 

da Lapa, a uma experiência com a vida noturna carioca. 

Caracterizar o valor e a importância da Lapa como sendo o território central da 

sociabilidade e da vida noturna na cidade do Rio de Janeiro por meio das 

representações, expressões e práticas coletivas que conferem ao lugar o título de 

reduto da boemia e da malandragem constitui-se como objetivo geral do presente 

capítulo, bem como destina-se a compreender os hábitos de vida noturna como um 

fenômeno social que mescla momentos de lazer/entretenimento e a troca de 

experiências sócio-culturais entre os indivíduos. 
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3.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após o levantamento bibliográfico referente ao marco teórico e a devida 

apropriação dos termos e conceitos, optou-se pela metodologia da pesquisa 

qualitativa, sendo a coleta de dados feita a partir do modelo de entrevistas individuais 

com especialistas. As entrevistas foram encaminhadas por e-mail, tratando-se de um 

questionário formado por doze perguntas que variam sobre temas como a fama da 

Lapa, imagens e imaginários sobre o bairro, valor e importância para a vida noturna 

carioca, potencial turístico e cultural e demandas atuais.  

No intuito de melhor compreender sobre o assunto e aprofundar o tema, 

seguindo a proposta de Flick (2009), as entrevistas com especialistas são 

consideradas do tipo semipadronizadas, sendo desenvolvidas para campos 

específicos de aplicação, com o foco mais centrado no contexto do que no problema. 

Nas entrevistas com especialistas há um menor interesse no entrevistado enquanto 

pessoa (como um todo) e maior na sua capacidade de ser especialista em 

determinado campo de estudo. Aqui a opinião dos especialistas é usada no sentido 

de obter, com mais confiança e clareza, informações que se relacionam com o 

conteúdo apresentado ao longo do trabalho. 

  Levando em conta a credibilidade dos entrevistados enquanto autoridades no 

tema, este recurso visa a obter o consenso ou a diversidade de opiniões daqueles que 

possuem entendimento no assunto. A técnica empregada é a do informante-chave 

(Key-opinion survey) ou levantamento de opinião de especialista (Expert-opinion 

survey). Ao mesmo tempo é feita uma interpretação dos resultados, a fim de analisar 

e comparar o conteúdo exposto pelos entrevistados.  

As observações contidas no capítulo seguinte fazem parte de uma experiência 

exploratória e descritiva da rua e da noite na Lapa. Por meio da investigação 

participante, foi possível adentrar no contexto em observação e extrair experiências 

que não se restringem apenas na tarefa do olhar, mas também fazem parte da própria 

experiência de estar inserido do meio estudado. O instrumento utilizado para se 

chegar as impressões descritas foi o diário de campo, nele encontra-se o relato da 
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noite da primeira sexta-feira do mês de outubro e os lugares frequentados que variam 

entre ambientes públicos e privados. 

 

3.2 - DUAS VISÕES SOBRE A LAPA: ENTREVISTAS COM MARCOS GÓIS E 

LEONARDO FEIJÓ 

 

Nesta parte, recorreu-se ao levantamento da opinião dos especialistas que 

ajudam a compreender melhor o contexto que vem sendo trabalhado. Os 

selecionados para a entrevista foram escolhidos a partir de critérios como trajetória e 

identificação com o tema. Sendo assim, contou-se com o depoimento do acadêmico 

Prof.º Dr.º Marcos Paulo Ferreira de Góis e do empresário Leonardo Feijó Sampaio.  

Góis possui Graduação, Mestrado e Doutorado em Geografia pela UFRJ. 

Defendeu, em 2015, a Tese “Paisagens Noturnas Cariocas: formas e práticas da noite 

na cidade do Rio de Janeiro”. Docente do magistério superior, leciona na qualidade 

de Professor Adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - UFRJ. Possui experiência na área de Geografia Urbana e Cultural, 

atuando principalmente nos seguintes temas: urbanização turística, representações 

da cidade, economia urbana e paisagens urbanas noturnas (LATTES, 2019).  

Feijó possui Graduação em Comunicação Social pela UniverCidade, é 

mestrando em Creative and Cultural entrepreneurship na Goldsmiths, University of 

London. Publicou, em 2015, o livro “Rio Cultura da Noite: uma história da noite 

carioca". Atuou como empreendedor cultural e criativo, fundou e dirigiu o Grupo Matriz, 

composto por empreendimentos como as casas noturnas Teatro Odisseia, Casa da 

Matriz, dentre outros espaços. Criou o Prêmio Noite Rio com o Sesi Cultural. Idealizou 

e coordenou o Fórum Economia da Noite, Cultura, Entretenimento no Estado do Rio 

de Janeiro, em parceria com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (SindRio) e 

o SEBRAE (LATTES, 2019). 

A primeira pergunta se referia à fama da Lapa pela aura boêmia. Góis atribui a 

aura boêmia a um “imaginário que é renovado de tempos em tempos”. Para Feijó, por 

mais que a Lapa permaneça como principal destino de cultura e entretenimento 
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noturno do Rio, a ideia da aura boêmia é vista como um “mito que nasceu por volta 

dos anos 1920”, ambos concordando que esta é uma ideia que remete à Lapa do 

passado, assim como a ideia de “certa liberdade e caráter transgressor” e “estilo de 

vida transgressor”, respectivamente, ideias encontradas nos dois discursos. Góis 

pontua que por mais que a “aura boêmia” seja uma imagem de referência, ela não 

visa a reproduzir práticas do passado, “não é um parque temático”, alerta o 

entrevistado sobre o risco da apropriação de tal conteúdo como justificativa para a 

“disneyficação” do espaço. 

A segunda pergunta visava a entender a relação do bairro com a indústria 

cultural, visto que a Lapa é cantada, citada em obras da literatura, dentre outras 

produções inspiradas na imagem do bairro, em sua maioria feitas pelos próprios 

cariocas, sendo eles artistas, sambistas dentre outros profissionais, que fazem circular 

o nome e a fama do bairro em suas obras. Para Góis, a Lapa possui também um 

imaginário social utópico, “como se fosse um dos últimos espaços que permitem certa 

flexibilidade quanto às regras sociais”, enquanto que sua inspiração está voltada para 

as ações de promoção da vida noturna local. A partir deste ponto de vista, pode-se 

notar que para além de se relacionar com a indústria cultural, a Lapa inspira também 

ações de promoção na indústria do entretenimento. No ponto de vista de Feijó, a Lapa 

seria um “bairro síntese do Rio”, ligado à imagem da cidade devido a três fatores: a) 

arquitetura; b) identidade musical; c) caráter popular. O entrevistado mencionou os 

Arcos da Lapa e a Escadaria Sélaron como monumento, marco e cartão postal. Esses 

fatores são a fonte de inspiração “na literatura, nas produções de cinema, nas 

gravações de novelas, na produção de uma iconografia carioca”, o que contribui para 

a construção de uma “relação afetiva com o bairro” tanto para os cariocas, como para 

os turistas. 

A pergunta seguinte buscava adentrar no consenso popular que adere a Lapa 

como berço do samba e da malandragem. Quanto a isso, Góis afirma que não se sabe 

quanto a origem de berço do samba, até por que existem outros lugares da cidade 

que recebem essa alcunha, como a Praça Onze, nas palavras do próprio entrevistado. 

Para Feijó, o samba está mais associado à Lapa pelas figuras que lá passaram, como 

Noel Rosa e Wilson Baptista, do que pela presença do ritmo nos estabelecimentos, 

ressaltando que no início do século XX a Lapa recebia uma forte influência da música 
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francesa e italiana, enquanto que por essa mesma época, o samba se desenvolvia na 

Praça Onze, mas ainda assim, é provável que o samba seja o gênero musical de maior 

sucesso na Lapa, ao lado do choro e da MPB, isso contando a partir dos anos de 

1990. 

 Quanto à Lapa berço da malandragem, Góis aponta três fatores que podem 

ser levados em consideração para se pensar na construção deste imaginário. O 

primeiro deles sendo o próprio passado da cidade, e seus lugares de contestação e 

liberdade, o que de fato, o bairro teve um papel de primordial a partir da ideia de que 

na Lapa tudo é permitido. Em segundo, houve uma romantização desse personagem 

do passado, muito fruto da cultura popular, música, cinema etc. Por último, levanta 

que existe um certo saudosismo de uma época na qual as relações pessoais e sociais 

eram diferentes, ou seja, menos formais, dando abertura para a atuação deste 

personagem. Feijó nos mostra que a Lapa dos tempos da malandragem, segundo o 

autor os anos de 1920 e 1930, era palco de brigas e casos de polícia. A imprensa da 

época divulgava tudo o que acontecia no bairro, criando essa imagem de um ambiente 

de confusão. A ideia transmitida aqui parece que parte desta desordem era promovida 

pelos malandros, o que ajuda a compreender como esse fator chegou até os dias 

atuais no imaginário popular. 

Saindo do imaginário popular e partindo para a realidade da Lapa hoje, será 

que se pode verificar a presença de tal “boemia e malandragem” no bairro? Góis 

afirma que não tem como avaliar se a concepção de boemia e malandragem está 

presente na Lapa. Atualmente a Lapa é o bairro periférico ao centro da cidade que 

mais estaria associado à ideia de zona comercial do lazer noturno. Sendo boemia e 

malandragem ideias do pretérito, de conotação com a história da cidade. Retomá-las 

seria uma tentativa de viver algo que já passou. O uso de tal imagem e referência está 

mais associado à tentativa de atrair clientes para estabelecimentos. Em contrapartida, 

para Feijó “a boemia permanece. Onde há bares, há boêmios.” Quanto à 

malandragem, ele alerta sobre os perigos do termo, visto que, muitas vezes é 

associado com a própria ideia de criminalidade.  

Levando em conta as ideias de centralidade e sociabilidade, é perguntado aos 

entrevistados qual seria o valor e a importância da Lapa enquanto território cultural. 

Góis, na condição de geógrafo, não vê a Lapa como território cultural, a menos que 
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se pense as relações de poder das “culturas da noite”, e pontua a necessidade de 

investigação sobre o tema. Sobre a centralidade da vida noturna carioca que a Lapa 

possui, o entrevistado levanta três fatores que devem ser levados em consideração a) 

concentração de bens e serviços ligados à vida noturna; b) localização geográfica 

privilegiada, ou seja, fácil acesso em relação aos bairros da zona norte e da zona sul 

do Rio; c) coesão espacial das atividades noturnas que se concentram em poucas 

ruas do bairro. Quanto às relações de sociabilidade, Góis mostra que em comparação 

com o passado, tais atividades ocorriam mais em espaços privados, hoje, porém, elas 

parecem ocorrer mais em espaços públicos, mas também depende, pois esta 

sociabilidade é mediada por diversos fatores, como “consumo, gosto, lugares, público 

etc”. Segundo ele, os sociólogos acreditam que “as decisões sobre as práticas 

constituem um jogo social, o que implica em entender, consequentemente, as 

múltiplas variáveis que envolvem a vida noturna.” O fato é que a sociabilidade em 

espaços públicos apresenta fatores de atração para os frequentadores. Dentre eles, 

são citados o “baixo custo” e a possibilidade de “encontrar pessoas”. Na visão de Feijó, 

a Lapa de hoje é um território democrático, construído nos últimos 20 anos, onde 

existe a convivência de grupos de diferentes classes sociais que, pela localização 

central e facilidade de transportes, possibilita a mobilidade de pessoas de diferentes 

bairros. Além disso, a questão da sociabilidade sempre acompanhou a Lapa “desde 

os tempos dos cafés dos anos 1920 até as casas noturnas do século XXI”. 

Tendo em vista que a Lapa concentra muitas pessoas e variados públicos, em 

uma tentativa de saber o que essa gente espera e percebe da Lapa, o debate é sobre 

a experiência de vivenciar a noite na Lapa. Góis indica que é necessário fazer uma 

investigação quanto a isso, mas já alerta que as ideias de boemia e malandragem 

nunca aparecem entre as motivações dos frequentadores. Expectativa e percepção 

variam de forma significativa de indivíduo para indivíduo. Mas aponta, de maneira mais 

objetiva, que existe uma tendência na busca dos frequentadores por encontrar outras 

pessoas, ir a shows, consumir certos produtos e serviços etc. Assim também, Feijó 

relata que é importante conhecer o grupo em questão e que cariocas e turistas 

costumam apresentar opiniões diferentes: enquanto para o primeiro grupo a Lapa 

“pode provocar uma sensação de abandono evidente na falta de manutenção dos 

Arcos, do calçamento, dos vazamentos de esgotos, da poluição sonora”, “para os 

turistas [a Lapa] soa diversa, movimentada e atraente”. Ou ainda, que há quem 
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frequente a Lapa pelos estabelecimentos, programações de shows e outras atrações, 

ou até mesmo só para ficar na rua, mas que, mesmo apesar dos problemas, é uma 

experiência única.  

O próximo tópico é sobre a vocação festiva da cidade e se o Rio de Janeiro e 

o carioca vêm perdendo o gosto pela vida noturna. Góis assinala a dificuldade em 

responder a pergunta por alguns aspectos, como a sugestão na pergunta de uma ideia 

inata de uma vocação festiva da cidade e do território da Lapa. O entrevistado 

desconstrói essa visão e, na linha de Castro (2001), aponta que se trata de uma 

construção social.  Por mais que ao longo da história da cidade haja frequentes perdas 

do gosto pela vida noturna, o que se vê constantemente é a mídia anunciando o fim 

da vida noturna no Rio. Mas isso é algo difícil de ser tratado com informações mais 

precisas. O entrevistado sublinha que existe uma complicação quanto à apresentação 

de dados sobre isso, teria que fazer um levantamento mais aprofundado com os 

estabelecimentos. O que as referências jornalísticas apontam é que a instabilidade 

econômica e a sensação de insegurança refletem muito isso. Mesmo assim, é algo 

para ser investigado mais a fundo. Feijó atribui a redução da oferta noturna a diversos 

fatores, dentre eles: a) a crise econômica; b) o aumento da violência; c) a mudança 

de hábitos de entretenimento. Cita por exemplo, as plataformas digitais, como a 

Netflix, que ganha cada vez mais assinantes. Um quarto ponto mencionado é a 

“legislação atrasada”, como sendo um dos principais motivos que contribui para que 

cada vez menos novos empreendedores se interessem em investir. E observa o 

movimento de boates e bares, opinando que enquanto casas de show e casas 

noturnas estão fechando por falta de retorno dos investimentos, os bares seguem a 

dinâmica de abertura de novos espaços, enquanto a música vem perdendo espaço. 

A fim de aprofundar o debate, indaga-se aos entrevistados sobre as práticas da 

noite enquanto formas de lazer e entretenimento e os valores sociais 

contemporâneos. Para Góis, a pergunta é complexa e existe uma certa dificuldade em 

extrair os valores sociais a partir de pesquisas, mesmo perguntando-se às pessoas. 

Não obstante, seria preciso fazer uma extrema simplificação para se ter resultados 

quanto a isso. Ainda assim, existem pesquisas que tratam a sociedade atual como 

aquela que valoriza o prazer hedonístico associado ao consumo da vida noturna, mas 

é preciso se atentar para a instantaneidade de tais pesquisas. O entrevistado pontua 
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ainda que esta parece ser “uma saída preguiçosa que tende a pensar a noite como 

sendo um momento de diversão de só um público: o jovem de classe média. Há muitas 

noites possíveis e muitas razões para se viver essas noites”. Feijó cita a historiadora 

Rosa Maria Barboza de Araujo em “A vocação do prazer: a cidade e a família no Rio 

de Janeiro republicano” como referência na temática do imaginário do Rio de Janeiro 

como um ambiente de prazer na República. Para Feijó, a cidade retratada nos anos 

de 1920 e 1930 nos diversos registros de Hollywood mostra como o Rio é festivo. 

Sendo assim, os prazeres associados a vida noturna, na visão do entrevistado, 

passam a conviver com outras manifestações, como o carnaval, as festas de rua, 

rodas de hip hop e passam a representar lugares de encontro e troca, com o carioca, 

por sua vez, em constante busca por formas e momentos de convivência. 

Dando sequência às entrevistas, o tema da pauta são as medidas que precisam 

ser adotadas para impulsionar a vida noturna e tornar a noite da cidade mais atrativa. 

No ponto de vista de Góis, há poucas pesquisas no Brasil sobre isto, diferentes de 

outros países em que existe a perspectiva do “urbanismo luminoso”. O entrevistado 

enumera em alguns passos o que precisa ser feito. Em primeiro lugar, melhoria do 

espaço construído, a partir da criação de soluções urbanísticas que melhorem a 

experiências dos espaços públicos da cidade. Em segundo, melhorar a composição 

paisagística, de modo especial no que diz respeito à iluminação do espaço para um 

melhor proveito da noite. Em terceiro lugar: estímulo à diversidade de usos e de 

frequentadores, com a presença de diferentes ofertas de consumo e experiências nos 

lugares de vida noturna. Em quarto: a criação de um equilíbrio entre o controle e a 

manutenção da ordem urbana e a permissão de certa informalidade no trato direto 

com os frequentadores. Góis adiciona ainda que deveria existir “um direcionamento 

das ações para eventos em espaços públicos”. Por fim ressalta que essas são ações 

muito gerais, que precisam ser detalhadas em um projeto específico para o 

planejamento da noite na cidade, e levanta a possibilidade de se adotar um “prefeito 

da noite” como se faz em cidades europeias. 

Já Feijó frisa a carência de plano estratégico e políticas públicas. Nas palavras 

do entrevistado, falta “atenção especial da Prefeitura e do Governo do Estado”, assim 

como “apoio político”. Ressalta que o poder público tem que fazer a sua parte frente 

às questões de cuidado e ordenamento urbano, iluminação, limpeza, policiamento e 
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simplificação da burocracia. Com isso, “esse ambiente pode melhorar muito, inclusive 

com impacto na geração de empregos e para a imagem do Rio no exterior”, ressalta 

Feijó. O caso pede ainda “a figura do prefeito da noite”, cargo criado para estimular o 

desenvolvimento da vida noturna e gerenciar conflitos por conta de excesso de 

volume, como afirma o entrevistado. Ambos os entrevistados mostram que falta 

responsabilidade governamental em pensar a noite como algo a integrar o 

planejamento urbano, assim com sugerem a figura de um gestor para atender a tais 

demandas. 

A décima pergunta é sobre o potencial da Lapa para a cultura e o turismo, 

desafios e estratégias para o desenvolvimento da região. Sobre isso, Góis destaca a 

necessidade de pensar o bairro dentro do roteiro turístico da cidade não só pelo seu 

viés boêmio, mas também como parte da memória urbana do Rio. O principal desafio, 

contudo, não está no bairro, mas na própria cidade que, apesar do seu potencial, 

continua a receber poucos visitantes. Na Lapa, o entrevistado acredita que uma 

solução que tem se mostrado eficiente é “o fechamento de ruas e a abertura para 

práticas de artistas e intervenções em espaços públicos, como a criação de eventos 

na Praça dos Arcos”. Ainda fala sobre a ideia de que se tem sempre algo acontecendo 

na noite da Lapa, isso a torna atrativa. Por último, alerta sobre o bairro também ter a 

sua função residencial e que a relação entre frequentadores e notívagos, 

especialmente sobre o barulho após certo horário, pode levar a situações de conflitos. 

Feijó aponta que um ambiente cultural e economicamente sustentável se constrói em 

cima de visão estratégica, apoio político e associativismo. Cita o Polo Novo Rio Antigo 

e ressalta que sem o interesse do Poder Público fica difícil tornar a Lapa mais atrativa, 

além de comprometer resultados e soluções, complica o desenvolvimento da região. 

Para ambos os entrevistados, foi perguntado também como cada um vê a Lapa 

nos dias atuais. Para Góis, a Lapa é um dos lugares centrais da vida noturna da 

cidade, centro este que valoriza a diversidade das práticas sociais associadas ao lazer 

noturno,. A práticas por sua vez, acontecem majoritariamente em espaços públicos, o 

que é algo importante se comparado com outras cidades. Além disso, há uma 

memória que reforça esse papel de centro da vida noturna atribuído à Lapa. Esta 

memória é um fator de diferenciação importante. Para Feijó, a Lapa é diversidade, 

bares tradicionais, palcos, espaços culturais, há arquitetura, há a experiência 
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marcante de subir a Escadaria Sélaron, ou passar pela rua onde viveu Manuel 

Bandeira. “Mas há um sentimento de que precisamos de um novo ciclo de organização 

da Lapa”, afirma Feijó. 

Finalmente, na pergunta de número 12 é solicitado um comentário dos 

entrevistados sobre a declaração do ex secretário estadual de cultura, André Lazaroni, 

que ficou no cargo durante o ano de 2017, e afirmou que “a Lapa é espelho do Rio de 

Janeiro para o Brasil e o exterior”. Sobre isto, Góis afirma que mais se parece uma 

metonímia, e que se trata de uma estratégia para a promoção de áreas da cidade, 

como já se ouviu sobre Copacabana, Ipanema, Madureira…”. O problema do espelho 

é que ele reflete o que é belo e o que não é tão belo assim. Então imagino que o 

secretário queira valorizar os espaços culturais dessa área para transformá-la em um 

atrativo turístico para o Rio, remodelando ou maquiando aquilo que não é tão atrativo” 

- responde Góis. “Se a ideia é pensar a Lapa como um modelo para o resto da cidade, 

então não teremos saídas novas para se pensar a vida noturna na cidade, ou seja, 

muito trabalho dedicado à parte estética e pouco para se pensar as práticas sociais 

nos lugares”, termina o entrevistado e professor acadêmico da UFRJ Marcelo Góis. 

Na perspectiva de Feijó, “a cultura é a essência da Lapa”, o então secretário 

apoiou a retomada do Distrito Cultural da Lapa, um decreto dos anos 2000 e a própria 

secretaria é dona de espaços culturais importantes na Lapa, como a Sala Cecília 

Meireles e o Museu da Imagem e do Som. “Pensando em programas para a economia 

criativa da região, seria possível unir ações de turismo, gastronomia, valorização da 

cultura popular, programas de impacto social, pensar um calendário anual de eventos 

e outras ações. Se a Lapa vai bem, o Rio vai bem. Se a Lapa apresenta sinais de crise 

é porque o Rio não está em seus melhores dias (ou noites)”, termina o entrevistado e 

empresário Leonardo Feijó.  

O debate provocado por este trabalho com dois pesquisadores que pensam e 

vivenciam a Lapa, cada um a seu modo, oferece inúmeras chaves para a reflexão 

sobre o turismo e suas práticas na região. Como se trata de um estudo inicial, o 

conteúdo apresentado pode e deve servir de subsídio para futuros desdobramentos 

deste trabalho, assim como auxiliar na elaboração de projetos e discussões que visem 

o planejamento organizacional e a gestão de qualidade da noite e do bairro da Lapa.  
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4.0 – UMA NOITE NA LAPA: OBSERVAÇÕES DO CAMPO DE PESQUISA  

Neste capítulo será realizado um relato, de inspiração etnográfica, com base 

nas observações feitas em campo sobre a noite na Lapa. Boêmios da cidade, turistas, 

trabalhadores da noite, formais e grande parte informais, população de rua ali 

residente, grupos de interesse como membros de bloco carnavalesco ou  identitários 

representando comunidades específicas, como a LGBTQI+, e o patrimônio cultural 

foram personagens que se destacaram na pesquisa de campo, chamando a atenção 

deste pesquisador, que aqui passa a relatar suas impressões em primeira pessoa. 

Estava no dia 4 de outubro de 2019, às 22h, ainda nas proximidades da 

Cinelândia seguindo sentido Lapa, quando o agrupamento de pessoas chama a 

atenção. Na Rua Álvaro Alvim, atrás do tradicional bar e restaurante Amarelinho da 

Cinelândia e ao lado do Palácio Pedro Ernesto onde funciona a Câmara Municipal, 

notei um grande movimento de pessoas que ocupavam a rua. 

Um primeiro grupo se encontrava na esquina da Álvaro Alvim com a Rua 

Alcindo Guanabara, tratava-se da Confraria Boêmios da Lapa, um bloco de rua que 

sai na sexta-feira de carnaval. Estavam sentados em duas mesas seis pessoas, sendo 

duas mulheres e quatro homens, todos de meia idade. O pequeno grupo ensaiava 

para o bloco de carnaval de maneira simples, havia instrumentos como tamborim, 

violão, tam tam e também microfone e caixa de som e eram vários os ritmos 

ensaiados, samba, forró, salsa, bolero entre outros. O presidente do bloco estava 

presente e informou que o bloco existe desde 2003, formado por aproximadamente 

40 pessoas os encontros acontecem às sextas-feiras naquela esquina. 

Seguindo um pouco mais à frente e adentrado a rua, o movimento era maior, 

encontravam-se na altura do Bar Rivalzinho ao lado do Teatro Rival Petrobras, de um 

lado da rua, equipamentos de DJ, depois uma mesa de pessoas comemorando 

aniversário e do outro lado um grupo de samba. Em relação ao movimento de uma 

das mesas do bar que estavam na calçada, o ambiente de descontração era total, os 

integrantes do grupo de samba cantavam e tocavam instrumentos ao vivo. Tratava-se 

da roda de samba da Vó Lucília e nos momentos de pausa quem assumia era a DJ, 

tocando ritmos atuais. Na rua, as pessoas bebiam e dançavam. Ocasionalmente 

passava um carro ou outro que fazia com que as pessoas corressem para a calçada, 
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mas ninguém parecia se importar com isso, tampouco com os catadores de latinha, 

crianças, ambulantes e mendigos que circulavam por ali, dois dos quais se 

aproximaram de mim. O primeiro se tratava de um pedinte que pediu permissão para 

se sentar ao meu lado, com diálogo que pareceu sincero, confessou que estava três 

dias sem beber, porém queria comprar cachaça, pois tinha fome. Disse que já havia 

conseguido dois reais, mas ainda faltava um pouco para inteirar o valor. O segundo 

era um vendedor ambulante que exibia um trabalho feito por ele mesmo, vendia discos 

decorados com personagens da história do samba, como Cartola e Clara Nunes. 

Quanto ao público, havia um número razoável de LGBTQI+ de diferentes 

idades no Rivalzinho. As ruas que ficam aos fundos dos prédios principais da 

Cinelândia, a partir do Bar Amarelinho, eram povoadas por um público que ocupava 

as mesas dos bares. Havia um ambiente mais intimista e menos familiar em 

comparação com as pessoas que estavam sentadas à vista da Praça Floriano Peixoto. 

No letreiro do Teatro estava “Rival Petrobras desde 1934”, iluminado em volta por uma 

luz em led vermelha, ao lado do teatro, o bar Rivalzinho, em seguida uma entrada com 

escadas que davam para um subsolo, seguida de um letreiro que dizia “exibição de 

filmes pornográficos 11hs, sab dom e fer 14hs”. O estabelecimento se encontrava 

fechado. Por fim, ao lado, estava o Sexy Rose Galeria Erótica & Sex Shop, 

estabelecimento que se encontrava aberto e havia movimento de público masculino 

até à meia noite, quando o estabelecimento fechou as portas, colocando para fora os 

seus clientes. 

Na mesa ao lado da minha, um grupo de três pessoas conversava, sendo duas 

mulheres e um rapaz, todos jovens. Até que me perguntam se estava escrevendo 

alguma poesia, disse que não e expliquei o real propósito de estar ali. O grupo se 

monstrou interessado e me chamou para sentar com eles. O mais velho, 22 anos, veio 

passar o final de semana na cidade em razão do Rock in Rio e chamou a amiga de 

20 anos para acompanhá-lo, ambos de São Paulo. A terceira de 20 anos era de 

nacionalidade espanhola e também viera a convite, todos cursavam o ensino superior. 

Uma delas  pontuou que aquilo era diferente de São Paulo, onde os grupos 

eram bem definidos e as músicas eram dirigidas para agradar o público que frequenta 

determinado local, da mesma forma que disse que aquilo ali era o “vale” (expressão 

usada para locais onde se encontram LGBTQI+). Por volta de 1h da manhã tentamos 
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ver o que acontecia na entrada com a escada subterrânea e uma funcionária do 

Rivalzinho explicou que ali era a extensão do Teatro Rival. Conversamos um pouco e 

ela disse que o Rivalzinho era um lugar democrático onde todos se encontravam e 

que o bar se esforçava para manter uma programação ativa de eventos ali. Às quintas 

e sextas sempre havia DJ e naquela ocasião eles ainda contaram com a roda de 

samba como sendo a atração principal do dia, a DJ ficava responsável pelo “esquenta” 

(a partir das 19h), pelos momentos de intervalo e o “after”. 

Às 1h30h segui sentido Arcos da Lapa, quando na altura da Rua das Marrecas 

estava o primeiro policiamento visto na noite, o Lapa Presente. No caminho era visível 

o movimento ao redor dos Arcos da Lapa, seja por barracas, seja por pessoas que 

circulavam por ali, ou pelas iniciativas do Lapa Presente e Segurança Presente. Indo 

até o final dos Arcos tomei a Rua Joaquim e Silva observando o movimento, a Barraca 

da Fátima, no número 135 era o estabelecimento que fazia maior sucesso, vendendo 

aos seus clientes caipirinhas de 770ml pelo preço de R$8,00. Enfim, resolvi sentar no 

Bar e Restaurante Os Ximenes. 

Localizado na esquina da Escadaria Selarón, das mesas do bar se tinha uma 

visão privilegiada do início da escadaria, as pessoas se agrupavam no seu início e, 

ao que parecia, por ali ficavam sem tempo determinado. Sentavam-se na própria 

escada e nos arredores para beber e conversar. Naquele momento, ninguém tirava 

fotos da Escadaria, ficando restrita apenas como um ponto de encontro. Da mesma 

forma que por ali nas calçadas também se encontrava grande número de vendedores 

ambulantes, em sua maioria comercializando bebidas. 

O movimento na rua era constante e o público do bar variado, entre mesas de 

grupos e casais. Percebi que havia uma espécie de cooperação do pessoal do bar 

com os ambulantes e os que trabalhavam na segurança do bairro, pois estes a todo 

momento entravam no bar, seja para consumo ou uso dos banheiros. Por sua vez o 

uso dos banheiros era controlado, não era permitido que pessoas de fora o usassem, 

da mesma forma que os pedintes não podiam se aproximar das mesas. Da primeira 

vez que vi acontecendo, logo o funcionário do bar responsável pelo controle dos 

banheiros veio repreender a pessoa, até que um segundo pedinte, desta vez com 

sucesso, conseguiu dois cigarros de uma mulher que estava sentada próximo à 

calçada. 



67 
 

Na rua passavam ambulantes, travestis, catadores de lixo da prefeitura, 

agentes de segurança, taxistas e um vendedor de “brisadeiro mágico”. A paisagem ao 

redor era degrada à frente do bar. No outro lado da calçada, o Hotel para solteiros 

remonta à arquitetura da primeira década do século XX, com forte influência do final 

do XIX e, como a maioria das construções ali, apresentava fachada deteriorada, 

pichada e carente de manutenção, fiação exposta, placas e anúncios que em nada 

eram compatíveis com a categoria. A saída do bar aconteceu às 3h15min e ainda 

assim as ruas estavam ocupadas e a essa altura o movimento se concentrava entre 

a Escadaria Selarón e o Bar da Cachaça e sem dúvida se estenderia até as primeiras 

horas da manhã, deixando para trás a noite carioca e a boemia lapiana. 

Logo logo o dia iria clarear e a Lapa se prepararia para receber pessoas dos 

mais diversos perfis, incluindo os cada vez mais frequentes grupos de turistas, 

curiosos em conhecer principalmente a Escadaria Selarón, hoje afamada 

mundialmente. Esta se tornou nos dias atuais o principal atrativo da Lapa no período 

diurno, fenômeno que chamou bastante atenção nesta pesquisa, inclusive expresso 

na fala do guia de turismo Danilo Fontes, entrevistado neste trabalho, que destacou 

justamente as demandas de trabalho provocadas pelos fluxos turísticos diurnos para 

a Lapa, o que nos sugere novas perspectivas de investigação.  Sem dúvida, a vida 

cultural (e turística) da Lapa vai além da noite e merece ser compreendida em estudos 

futuros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O recorte dado à vida noturna na Lapa como um bem social coletivo que 

engloba uma das atividades do povo carioca é apenas uma das práticas que 

caracterizam esse povo enquanto estando no seu momento de diversão. Outros 

enfoques possíveis poderiam se basear, por exemplo, nas ideias de que carioca é um 

povo que “sempre arruma um tempo para ir à praia”, ou como uma gente que vibra 

nos estádios quando vê o seu time jogar, ou ainda como o Rio de Janeiro sendo o 

palco do “maior espetáculo da Terra”, o carnaval. 

As ideias que foram cruzadas ao longo deste trabalho se resumem a refletir 

como está o lado do Rio de Janeiro que se preocupa em manter a personalidade de 

capital cultural do país por meio das questões da identidade, memória e patrimônio. 

Arruda (2012) em “O jeito carioca de ser, um patrimônio cultural intangível?”, pergunta: 

quais são as memórias que a cidade do Rio de Janeiro vem perdendo? 

A Lapa quase centenária, desde o seu auge de 1920 a 2020, considerado-a no 

campo da memória e no campo das representações coletivas, expressa o legado da 

noite (e da vida noturna) carioca, por mais que a ideia de “reduto da boemia e da 

malandragem” pareçam memórias que vêm se perdendo e mais funcionem como o 

slogan de um bairro que teve seus melhores dias no passado. Enquanto isso a 

tradicional figura do simpático e cordial malandro carioca de terno branco e chapéu 

panamá vai cada vez mais perdendo espaço para o perigo e a violência, ao que 

parece, ele hoje está mais relacionado como uma entidade mística/religiosa ou então 

como uma figura folclórica da cidade do Rio de Janeiro.  

Mas ainda assim, há dois pontos que precisam ser frisados nos dizeres de 

Arruda (2012): “há um ‘jeito carioca de ser’ moderno ou tradicional que sobrevive na 

memória dos cariocas e dos brasileiros”. E por que não se pensar que existe também 

um imaginário por parte de todos aqueles que passam pela cidade e sempre há aquele 

sentimento de que a cada esquina se pode encontrar uma surpresa ou algo que é tão 

característico da cidade do Rio de Janeiro e do gosto de sua gente. 

E em um segundo momento, a autora pontua que “ser moderno não é só viver 

numa cidade grande, com medo da violência, se escondendo em condomínios, atrás 

de muros altos e conviver em espaços fechados. Nada disso é ser moderno, porque 
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todo mundo está na ‘mesma’. Ser moderno é sair correndo atrás do passado, que atua 

no presente, e transforma em vida nova a situação que restou da anterior”. O que se 

pode extrair de tal passagem é que passado e presente devem conviver em prol da 

manutenção da memória social e da identidade de um povo. 

Vale destacar que a identidade mencionada não se refere a de um sujeito 

unificado, esta, refere-se as velhas identidades que estão em declínio (HALL, 1992). 

e que tanto reforçam os estereótipos. O problema dos estereótipos é que eles não 

passam a visão de um todo, mas sim a de um fragmento que tende a ser uma imagem 

distorcida e simplista. A identidade referenciada é aquela que em sua importância se 

constitui na atualidade, o modelo de sociedade complexa, diversificada e heterogênea 

(sociedade urbana plural) que contempla as relações entre memória e projeto 

(DODEBEI, 2005). 

Os domínios da construção identitária e da imaginária sócio-cultural devem ser 

observados sob a ótica do patrimônio, visto que, o valor depositado nestes fatores 

mostram todo o legado histórico, seja ele material ou imaterial, de hoje e de tempos 

passados. O que acontece na Lapa não reduz a memória social coletiva a uma simples 

representação, mas ajuda a pensar a noite enquanto território cultural, vivo, pulsante 

e em constante processo de mutação, como podemos observar na própria história do 

bairro, quando as práticas de vida noturna deixaram as ruas da Lapa. As ideias do Rio 

“cidade civilizada da Belle Époque tropical” estavam em Lapa, samba, boemia e 

malandragem; outrora no “Rio, cidade  glamourosa dos Anos Dourados”. Essas ideias 

estavam vinculadas à Copacabana, bossa-nova, cassino e o signo do Zé Carioca; 

atualmente no contexto das cidades globais, se encontram como ideias de 

divertimento noturno a favela, o funk, os bailes e a criminalidade, pelo menos este é o 

recorte que mostra a indústria cultural na contemporaneidade. 

Independente do eixo que se encontre a vida noturna carioca e as práticas 

boêmias, deve-se ter o zelo de guardar a memória da noite carioca no centro da 

cidade, por ser um começo de Rio de Janeiro onde se concentra a pluralidade do 

patrimônio desta cidade, paisagem, arquitetura e modos de vida. Assim como, deve-

se prezar em afastar os riscos que impõem a especulação imobiliária e a 

mercantilização desenfreada das indústrias cultural e do entretenimento, incluindo 

também, o setor de serviços e neste caso o próprio turismo; quando não contemplado 



70 
 

com as devidas preocupações quanto ao planejamento e gestão pode se tornar uma 

ameaça, visto que, não rara às vezes, a atividade busca atender somente às 

necessidades de recepcionar o turista e vender um destino até a sua completa 

massificação e espetacularização, não se atentando para questões como 

conservação e preservação e nem os interesses da própria população local.   

O grande problema da Lapa se refere a falência e ao abando do principal polo 

de vida noturna da cidade do Rio de Janeiro. Se falta preocupação das autoridades, 

se os administradores esquecem de olhar para a cidade real que se mostra na noite 

e no bairro da Lapa, essas são questões que abrangem o âmbito das políticas públicas 

que devem democratizar e definir o sentido de lazer para a sociedade, assim como 

criar medidas que regulem o desenvolvimento sustentável e estabeleçam o diálogo 

com os interesses coletivos. Segundo Canclini (1994), mais interessam os processos 

do que os objetos, pois estes representam certos modos de conceber e viver o mundo 

e a vida própria de certos grupos sociais. 

Em suma, os apontamentos contidos nesta produção mostram que a noite, para 

além de um produto turístico que deve integrar o planejamento urbano, é também um 

território cultural e as práticas artísticas e de lazer estabelecem uma relação crescente 

com o turismo. Os eventos e atividades que acontecem nas noites das cidades 

compõem um fator de atração fundamental para a promoção da sua imagem e do seu 

desenvolvimento. Com a afirmação da globalização e a expansão da classe média, o 

período da noite passou a ser frequentado por um número cada vez maior de pessoas. 

Tais mudanças levam à necessidade de se repensar as paisagens noturnas e os 

novos usos da noite. 

A Lapa e a noite carioca são um campo de observação valioso para se entender 

as práticas e as questões socioculturais da cidade por ser um espaço-tempo em que 

as barreiras sociais diminuem. Podemos observar, assim, aspectos do povo carioca, 

como processos cotidianos, relações de interesse e intercâmbios culturais, ou ainda 

como a desigualdade é tolerada. Independente dos costumes, a imagem e as 

características que descrevem esse jeito de ser, que alimentam o imaginário de 

gerações, que dão combustível para as múltiplas formas de expressão e que estão 

impregnados no caráter e na personalidade do brasileiro sempre vão refletir a 

comemoração e a informalidade, a irreverência e a alegria, a descontração e a 
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espontaneidade e não esquecendo daquela tal malandragem que permanece 

simbolizando o jeito e o estilo de vida dos cariocas. 
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ANEXO I  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO DE TURISMO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação do discente Pedro Afonso Gomes 

Porto apresentado ao Curso Superior de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria 

- FTH, da Universidade Federal Fluminense - UFF, orientado pela Professora Doutora 

Valéria Lima Guimarães. 

Entrevista dirigida à Marcos Paulo Ferreira de Góis, em 27 de outubro de 2019. 

Autorizado o uso e publicação para fins exclusivamente acadêmicos. 

01) O que mantém viva a aura boêmia da Lapa? 

Há um imaginário que é renovado de tempos em tempos sobre a Lapa do passado. É 

uma leitura criada sobre o passado do lugar que seleciona aquilo que parece ser a 

vida noturna: certa liberdade e caráter transgressor das ações dos seus protagonistas, 

como a ideia de malandragem, por exemplo. A “aura boêmia” é uma imagem de 

referência, mas não visa reproduzir as práticas do passado. Não é um parque 

temático, ainda que as referências a essa Lapa do passado estejam nas fachadas dos 

prédios e no décor dos estabelecimentos comerciais. 

02) O que faz com que a Lapa seja a inspiração dos cariocas? 

A Lapa é um lugar que concentra um imaginário social um tanto quanto utópico, como 

se fosse um dos últimos espaços que permitem certa flexibilidade quanto às regras 

sociais. Apesar de tal afirmação ser falsa, ela inspira certas ações direcionadas para 

a promoção da vida noturna local. 

03) No imaginário popular a Lapa é considerada o “berço do samba e da 

malandragem”. Você concorda com essa ideia? Por quê? 

Não sei se como berço do samba, pois há outros lugares da cidade que recebem esta 

alcunha, como a Praça Onze. Em relação à malandragem, acho que há a confluência 

de diferentes fatores: uma leitura do passado da cidade e de seus lugares de 

contestação ou de certa liberdade social; uma “romantização” de certos personagens 

do passado (criada pela cultura popular, a música, o cinema etc.); e certo saudosismo 

de um tempo no qual o contato social seria mediado por relações pessoais, menos 

formais, de situações que poderiam ser resolvidas de outras maneiras, pela habilidade 

desse personagem em se mover em meio a um ambiente institucional. O Sérgio 
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Buarque de Hollanda e o Roberto DaMatta tratam disso para o Brasil, mas acho que 

muita coisa caberia para se pensar o imaginário da Lapa também. 

04) Do imaginário para a realidade, nos dias atuais a Lapa transmite essa ideia 

de boemia e malandragem? faz jus ao título do bairro? 

Não tenho como avaliar isso. A Lapa como (atual) bairro periférico ao centro estaria, 

hoje, mais associada à ideia de uma zona comercial associada ao lazer noturno. 

Boemia e malandragem são ideias muito conotadas a um determinado momento da 

história da cidade. Para mim, reproduzir tal imaginário hoje é uma forma de revivê-lo 

como imagem, referência cultural, para um público, na tentativa de atrair clientes para 

os estabelecimentos. Isso tudo em um espaço muito regulado e fiscalizado, quase um 

laboratório da política urbana de ordenamento e de regulação do comportamento para 

a cidade do Rio de Janeiro. 

05) Qual a importância e o valor da Lapa como território cultural levando em 

conta a ideia de centralidade e sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro? 

Comente sobre a sua resposta 

Como geógrafo, a ideia de território tem um valor especial para mim e eu não consigo 

entender a Lapa como um território cultural, a menos que se pense o bairro como uma 

zona que é estruturada por relações de poder que envolvem “culturas da noite”. Há 

uma pesquisa a ser feita quanto a isso. 

Em relação à centralidade, há algumas pesquisas que afirmam que ainda hoje a Lapa 

se mantém como um centro da vida noturna carioca. Isto se dá em razão da 

concentração de certos bens e serviços ligados à vida noturna, incluindo a presença 

de serviços especializados e raros, como as casas de shows, por exemplo. Há outros 

fatores que ainda reforçam esta centralidade, como a acessibilidade ao bairro, a 

conexão com o centro, sua posição geográfica em relação aos bairros da zona norte 

e da zona sul do Rio, e o processo de coesão espacial das atividades noturnas, que 

se concentram em poucas ruas do bairro. 

O imaginário sobre a Lapa ignora o fato de que boa parte da sociabilidade que ocorria 

no passado se desenrolava em espaços privados. Hoje, em boa medida (mas isso 

parece estar se reduzindo), a sociabilidade ocorre em espaços públicos. É claro que 

isso depende do que chamamos de sociabilidade, o que é importante pensar, mas 

que não posso me alongar aqui. Esta sociabilidade pública é mediada por diversos 

fatores, como o consumo, o gosto, os lugares, o público etc. Os sociólogos têm 

trabalhos bem interessantes sobre a sociabilidade pública e acreditam que as 

decisões sobre as práticas constituem um jogo social, o que implica em entender, 

consequentemente, as múltiplas variáveis que envolvem a vida noturna. O fato de a 

sociabilidade se desenrolar em espaços públicos deve ser um fator de atração para 
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os seus frequentadores, mas ainda falta avaliar exatamente a razão disso: baixo custo 

do consumo? Encontrar pessoas novas? Não sei. 

06) Qual a expectativa e percepção daqueles que tem a experiência de vivenciar 

a noite na Lapa? 

É o que informei no fim da questão anterior: precisamos perguntar aos frequentadores. 

Na minha experiência como pesquisador no bairro, eu percebi que as expectativas e 

as percepções variavam de forma significativa entre eles. Porém, as ideias de boemia 

e de malandragem nunca apareceram. Me parece que há maior objetividade. As 

pessoas buscam encontrar outras pessoas, ir a shows, consumir certos produtos e 

serviços etc. Aplicar alguns questionários talvez ajude a entender isso. 

Recomendação: aplicar no início da noite, quando as pessoas ainda estão em 

condições de dar respostas adequadas. 

07) O Rio de Janeiro vem perdendo o gosto pela vida noturna? Por quê? 

Muito difícil responder. Na história da cidade e sua vida noturna há frequentes 

referências à perda do gosto pela vida noturna. Os jornais anunciaram o fim da vida 

noturna em diversas oportunidades, mas trata-se de algo difícil de se afirmar com 

dados. Teríamos que ter uma série histórica dos estabelecimentos e das atividades 

ligadas ao noturno para fazer este acompanhamento. Isto só para começar. As 

referências hemerográficas permitem ver alguma coisa e, geralmente, há dois fatores 

que influenciam diretamente a presença das pessoas na rua à noite: a economia 

(crises econômicas que afetam clientes e empresários) e a sensação de insegurança 

(receio de ações violentas e atentados contra o patrimônio). Mais isso tudo é bastante 

especulativo e precisaria ser investigado mais profundamente. 

08) Considerando as práticas de vida noturna como relações de lazer e 

modalidade de entretenimento, como podemos entender a dinâmica cultural e 

os valores sociais contemporâneos a partir das festas, divertimentos e prazeres 

da noite? 

Esta é uma pergunta muito complexa. Os valores sociais são aspectos muito 

complicados de se extrair em uma pesquisa. Somente com uma violenta simplificação 

poderíamos extrair tais valores a partir de atividades ou práticas sociais. Mais uma 

vez, precisamos perguntar para as pessoas. Há muitas pesquisas que buscam 

rapidamente responder a essa questão, dizendo que se trata de uma sociedade que 

valoriza o prazer hedonístico associado ao consumo da vida noturna. Essa me parece 

ser uma saída preguiçosa que tende a pensar a noite como sendo um momento de 

diversão de só um público: o jovem de classe média. Há muitas noites possíveis e 

muitas razões para se viver essas noites. 
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09) O que falta para impulsionar a vida noturna na Lapa e no Rio Antigo? Quais 

medidas precisam ser adotadas para que a noite no centro da cidade seja mais 

atrativa? 

Há poucas pesquisas sobre isto no Brasil. Para outros países há a perspectiva do 

urbanismo luminoso, especialmente na França, o qual fornece algumas chaves 

explicativas. A primeira é a melhoria do espaço construído, ou seja, a criação de 

soluções urbanísticas que melhorem a experiência com os espaços públicos de uma 

cidade. A segunda seria a melhoria da composição paisagística, especialmente por 

meio da iluminação do espaço urbano, mais sensível aos usos direcionados aos 

frequentadores da noite. A terceira poderia ser associada a um estímulo à diversidade 

de usos e de frequentadores, com a presença de diferentes ofertas de consumo e 

experiências nos lugares de vida noturna. A quarta, e última, é a criação de um 

equilíbrio entre o controle e a manutenção da ordem urbana e a permissão de certa 

informalidade no trato direto com os frequentadores. Eu adicionaria que, no caso 

carioca, deverá haver um direcionamento das ações para eventos em espaços 

públicos. No entanto, são ações muito gerais que precisam ser detalhadas em um 

planejamento específico para a noite da cidade. Quem sabe adotarmos, como se faz 

em cidades europeias, um prefeito para a noite? 

10) Reconhecendo o potencial da Lapa para a cultura e o turismo quais são os 

principais desafios e estratégias para o desenvolvimento da região? 

Em primeiro lugar, talvez fosse importante pensar a Lapa dentro do roteiro turístico da 

cidade. Não só como bairro boêmio, ligado à vida noturna, mas como parte da 

memória urbana do Rio. O principal desafio não se refere à Lapa, particularmente, 

mas está na própria cidade, que atrai poucos visitantes em relação ao seu potencial. 

Os turismólogos devem ter soluções para isso. 

No caso da Lapa, uma das soluções que creio ter sido mais eficiente foi o fechamento 

de ruas e a abertura para as práticas de artistas de rua e intervenções em espaços 

públicos, como a criação de eventos na Praça dos Arcos. A ideia de que há sempre 

algo acontecendo na noite da Lapa ajuda a torná-la um lugar atrativo. Porém, o custo 

disso é o efeito sobre os moradores do bairro. Não podemos esquecer que a Lapa é 

um bairro residencial também e que as pessoas se aborrecem com os notívagos e o 

barulho gerado por eles após certo horário. 

11) Nas suas palavras como você vê a Lapa hoje? O que define de mais especial 

a vida noturna do bairro? 

Eu vejo a Lapa como um dos lugares centrais da vida noturna na cidade. Ela é um 

centro que valoriza a diversidade das práticas sociais associadas ao lazer noturno. 

Tais práticas ocorrem majoritariamente em espaços públicos, o que é um valor 
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importante, especialmente se compararmos com as formas de lazer noturno em outras 

áreas da cidade. Além disso, há uma memória (um pouco inventada, no sentido de 

tradições inventadas de Hobsbawn) que reforça esse papel de centro da vida noturna 

atribuído à Lapa. Esta memória é um fator de diferenciação importante. Associado a 

isto está a posição relativa da Lapa na região metropolitana do Rio de Janeiro, o que 

permite grande acessibilidade ao bairro. 

12) O Secretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, André Lazaroni, 

declarou que “A Lapa é espelho do Rio de Janeiro para o Brasil e o exterior”. 

Comente sobre a afirmação. 

Me parece que a Lapa é vista como metonímia, ou seja, a parte que representaria o 

todo. É uma estratégia recorrente de promoção de áreas da cidade. Já se disse isso 

sobre Copacabana, sobre Ipanema, sobre Madureira... 

O problema do espelho é que ele reflete o que é belo e o que não é tão belo assim. 

Então imagino que o secretário queira valorizar os espaços culturais dessa área para 

transformá-la em um atrativo turístico para o Rio, remodelando ou maquiando aquilo 

que não é tão atrativo. Creio que isso se alinharia ao planejamento estratégico que 

vem sendo desenhado para o Rio Antigo, para a região do Corredor Cultural Carioca, 

nos últimos anos, especialmente na reforma do casario. Não me parece dizer muita 

coisa, mas se a ideia é pensar a Lapa como um modelo para o resto da cidade, então 

não teremos saídas novas para se pensar a vida noturna na cidade. Ficamos longe 

daquelas saídas vistas na pergunta número nove. Ou seja, muito trabalho dedicado à 

parte estética e pouco para se pensar as práticas sociais nos lugares.  
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ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO DE TURISMO 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação do discente Pedro Afonso Gomes 

Porto apresentado ao Curso Superior de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria 

- FTH, da Universidade Federal Fluminense - UFF, orientado pela Professora Doutora 

Valéria Lima Guimarães. 

Entrevista dirigida à Leonardo Feijó Sampaio, em 31 de outubro de 2019. Autorizado 

o uso e publicação para fins exclusivamente acadêmicos. 

01) O que mantém viva a aura boêmia da Lapa? 

A Lapa permanece como principal destino de cultura e entretenimento noturno do Rio, 

mas enfrenta um momento difícil. Crise econômica e ausência de controle urbano por 

parte da Prefeitura são os principais problemas. O mito da Lapa boêmia nasceu por 

volta dos anos 1920, quando a região passou a oferecer uma vida noturna intensa. 

Seus cafés, bares, restaurantes, clubes, cabarés e lupanares eram frequentados por 

diversos artistas, compositores, intelectuais e políticos. A Lapa era comparada por 

alguns autores ao bairro boêmio de Montmartre, em Paris. O governo federal amplia 

a perseguição ao estilo de vida transgressor nos anos 1940, o que provoca um 

esvaziamento do Centro do Rio. A cidade caminha para a Zona Sul, e a vida social 

segue o mesmo destino. No fim dos anos 1990, com um movimento protagonizado 

por músicos e produtores na ocupação de antiquários e do surgimento de bares com 

rodas de samba e choro é que a Lapa volta a respirar. Mesmo nos anos de abandono, 

contudo, jamais deixou de ser associada à vida boêmia e à malandragem. 

02) O que faz com que a Lapa seja a inspiração dos cariocas? 

A Lapa é um bairro síntese do Rio. Por conta da arquitetura, da identidade musical e 

do caráter popular, é um dos bairros mais ligados à imagem da cidade. Os Arcos da 

Lapa, do século XVIII, são considerados um marco na arquitetura colonial (64 metros 

de altura por 270 metros de comprimento). É um cartão-postal. Somado à Escadaria 

Selarón, o monumento faz da Lapa um dos três principais destinos turísticos do Rio. 

Isso se reflete na literatura, nas produções do cinema, nas gravações de novelas, na 

produção de uma iconografia carioca. O carioca e o turista têm uma relação afetiva 

com o bairro. 
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03) No imaginário popular a Lapa é considerada o “berço do samba e da 

malandragem”. Você concorda com essa ideia? Por quê? 

Como todo destino noturno de grande circulação, a Lapa dos anos 1920 e 1930 

também era palco de brigas e casos de polícia. A imprensa da época retratava com 

destaque tudo que acontecia na Lapa e criava essa imagem de um ambiente ao 

mesmo tempo musical e de diversão, mas também de confusão. O samba está 

associado à Lapa muito mais por ser frequentada por compositores como Noel Rosa 

e Wilson Baptista (que certamente criaram ali algumas de suas composições de maior 

sucesso) do que efetivamente pela presença da música brasileira em seus espaços 

sociais. Havia uma influência muito forte da música francesa e italiana no início do 

século XX. O samba se desenvolveu na região da Praça Onze era ponto de encontro 

de muitos desses sambistas. Nos anos 1990 o samba é provavelmente o gênero mais 

presente, ao lado do choro e da MPB, na revitalização da Lapa. 

04) Do imaginário para a realidade, nos dias atuais a Lapa transmite essa ideia 

de boemia e malandragem? faz jus ao título do bairro? 

O produtor cultural Lefê Almeida – pioneiro nas rodas de choro e samba por volta de 

1996 – dizia nos últimos anos que a Lapa atual está “qualquer nota”. Ele criticava essa 

diversidade de gêneros, o fato de a música popular ter cedido espaço para o rock, a 

música eletrônica (e mais recentemente para o funk). Na minha visão a boemia 

permanece. Onde há bares, há boêmios. A Lapa tem dezenas de bares e espaços 

musicais. Mas a ideia de malandragem passou a ser encarada como algo polêmico, a 

ideia de um malandro que só pensa em ter vantagem. Certo mesmo é que para circular 

na Lapa e no Rio, assim como em qualquer metrópole, é preciso ter instinto de 

sobrevivência e ficar atento. Porque “pickpockets” estão em Paris, Londres e em 

qualquer cidade turística. 

05) Qual a importância e o valor da Lapa como território cultural levando em 

conta a ideia de centralidade e sociabilidade na cidade do Rio de Janeiro? 

Comente sobre a sua resposta 

A Lapa é um território democrático. Há convivência de pessoas de diversas classes 

sociais. Sua localização central, com facilidade de transportes, atrai pessoas dos 

subúrbios e da região metropolitana assim como da Zona Sul. Foi esse caráter 

democrático que construiu a Lapa nos últimos 20 anos. Dos cafés nos anos 1920 às 

casas noturnas do século 21, essa sociabilidade está presente na Lapa. 

06) Qual a expectativa e percepção daqueles que tem a experiência de vivenciar 

a noite na Lapa? 
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Depende de que grupo estamos falando. Para um turista a Lapa soa diversa, 

movimentada, atraente. Para um carioca que acompanhou a Lapa nos últimos 20 

anos, pode provocar uma sensação de abandono evidente na falta de manutenção 

dos Arcos, do calçamento, dos vazamentos de esgotos, da poluição sonora. Mas 

ainda assim é algo interessante. Há quem frequente a Lapa somente pela 

programação de shows na Fundição Progresso e no Circo Voador, o quem busca a 

garantia de boa música no Rio Scenarium ou no Carioca da Gema. E há quem vá até 

a Lapa para ficar na rua. Apesar dos problemas, é uma experiência única. 

07) O Rio de Janeiro vem perdendo o gosto pela vida noturna? Por quê? 

Há diversos fatores. Crise econômica, violência e mudança de hábitos de 

entretenimento (com plataformas digitais como Netflix) explicam em parte essa 

redução da oferta noturna. Mas a legislação atrasada também contribui para que cada 

vez menos empreendedores queiram se aventurar nesse ambiente. Há uma diferença 

importante, contudo: casas de shows e casas noturnas estão fechando porque 

enfrentam altos custos e redução no tíquete-médio nos ingressos, mas os bares 

seguem em outra direção. Prova disso é o Baixo Voluntários, em Botafogo. E mesmo 

na Lapa o que percebemos é que segue a dinâmica de abertura de novos bares. A 

música é que está perdendo espaço. 

08) Considerando as práticas de vida noturna como relações de lazer e 

modalidade de entretenimento, como podemos entender a dinâmica cultural e 

os valores sociais contemporâneos a partir das festas, divertimentos e prazeres 

da noite? 

Em “A vocação do prazer: a cidade e a família no Rio de Janeiro republicano”, Rosa 

Maria Araújo investiga esse tema e a construção desse imaginário do Rio de Janeiro 

como um ambiente de prazer na República. Uma cidade que ao longo do século 20, 

inclusive com diversos registros em produções de Hollywood nos anos 1920 e 1930, 

é classificada como uma cidade festiva. Me parece que os prazeres associados à vida 

noturna passam a conviver, nos últimos anos, a outras manifestações. O carnaval de 

rua, por exemplo, das rodas de hip hop ou festas gratuitas no Centro e na Zona Norte, 

passam a representar esse lugar do encontro e da troca. O carioca valoriza a vida 

cultural e segue buscando novas formas de convivência. 

09) O que falta para impulsionar a vida noturna na Lapa e no Rio Antigo? Quais 

medidas precisam ser adotadas para que a noite no centro da cidade seja mais 

atrativa? 

A Lapa deveria ter um plano estratégico e uma atenção especial da Prefeitura e do 

Governo do Estado. Isso não acontece. O projeto do Distrito Cultural, iniciado nos 



83 
 

anos 2000 e retomado em 2017, não teve apoio político. Se o Poder Público fizer a 

sua parte, cuidando do ordenamento urbano, da iluminação, limpeza, do policiamento 

e da simplificação da burocracia, esse ambiente pode melhorar muito. Inclusive com 

impacto na geração de empregos e para a imagem do Rio no exterior. Em cidades 

como Amsterdã, Roterdã, Londres e Nova York há a figura do Prefeito da Noite, ou 

Night Czar (Londres), um cargo criado para estimular o desenvolvimento da vida 

noturna e gerenciar conflitos por conta de excesso de volume. Em Barcelona a 

Prefeitura criou um programa de incentivo. Todos os bares podem oferecer música ao 

vivo, não é preciso mais solicitar alvará para essa atividade. Abriram uma linha de 

crédito para isolamento acústico e investimento em som e luz. No Reino Unido criaram 

uma força-tarefa para compreender porque 35% dos palcos de médio e pequeno porte 

fecharam em 7 anos em Londres. E no Rio, qual é a política? 

10) Reconhecendo o potencial da Lapa para a cultura e o turismo quais são os 

principais desafios e estratégias para o desenvolvimento da região? 

Precisamos de visão estratégica e apoio político. Há iniciativas como o Polo Novo Rio 

Antigo, que reúne mais de 100 empresas da região, que conseguiram bons resultados 

a partir do associativismo. Mas sem o Poder Público, fica difícil construir um ambiente 

cultural e economicamente sustentável. 

11) Nas suas palavras como você vê a Lapa hoje? O que define de mais especial 

a vida noturna do bairro? 

A Lapa é diversidade. Há bares tradicionais como o Bar Brasil e Nova Capela que 

resistem. Há palcos, espaços culturais, há arquitetura, a experiência marcante de 

subir a Escadaria Selarón ou passar pela rua onde viveu Manuel Bandeira. Mas há 

um sentimento de que precisamos de um novo ciclo de organização da Lapa. 

12) O Secretário de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, André Lazaroni, 

declarou que “A Lapa é espelho do Rio de Janeiro para o Brasil e o exterior”. 

Comente sobre a afirmação. 

 O então secretário André Lazaroni apoiou, em 2017 e 2018, a retomada do Distrito 

Cultural da Lapa, um decreto estadual dos anos 2000. A Secretaria de Estado de 

Cultura tem importantes espaços na região da Lapa, como a Sala Cecília Meireles e 

o Museu da Imagem e do Som. A Cultura é a essência da Lapa. Pensando em 

programas para a economia criativa da região, seria possível unir ações de turismo, 

gastronomia, valorização da cultura popular, programas de impacto social, pensar um 

calendário anual de eventos e outras ações. Se a Lapa vai bem, o Rio vai bem. Se a 

Lapa apresenta sinais de crise é porque o Rio não está em seus melhores dias (ou 

noites).                                                                         
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