


Eclética: A noite tem algum sig-
nificado na vida das pessoas? 

Joaquim Ferreira dos Santos:
A noite tem um feitiço por ser o

espaço do lazer, da diversão.
Espaço no qual, a princípio,
ninguém tem compromisso de
trabalho, é o pós-trabalho. As
agendas estão vazias, as pessoas

se dedicam aos seus interesses,
não estando obrigadas aos
escritórios. O dia é o trabalho,
você não tem escolha, fica com
uma bola de ferro presa no cal-
c a n h a r. A noite é um espaço
q u a l q u e r, você inventa o que
quer fazer. Então há o exercício
dessa liberdade. É um espaço de
conversa, de ambientes cole-
tivos... e eu acabo me sentindo
deslocado. Complicado, não?

E: Você acha que, durante a
noite, as pessoas têm mais cria-
tividade e disposição?
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ocialites, pitbulls, patricinhas, funkeiros, gays, lésbicas

e simpatizantes. Todas essas figuras da noite carioca
povoam os textos de Joaquim Ferreira dos Santos.  Jornalista

há 30 anos – com passagens marcantes pela Veja e Jornal do
Brasil – começou como cronista do jornal carioca O Dia.

Hoje, assina uma coluna diária e outra semanal no Segundo
Caderno do jornal O Globo, sempre com a preocupação de

e s c rever “crônicas re p o rtais” sobre assuntos que não
chateiem o “freguês”. Ele tem, ainda, três livros publicados:

O que as mulheres procuram na bolsa, lançado em 2002,
Feliz 1958 - O ano que não devia terminar e Antônio

Maria, noites de Copacabana. Esse carioca da Vila da
Penha, com sua particular atenção voltada para os aconte-

cimentos da vida noturna é, paradoxalmente, avesso à noite.
Suas saídas neste período são estratégicas: observa e capta

todas as nuances no comportamento dos grupos atuantes de
forma rápida e eficaz, antes que seu deslocamento impeça o

trabalho jornalístico. Com um estilo bem-humorado, sarcás-
tico e repleto de referências cariocas, ele conta à Eclética

como faz para desvendar os mistérios da madrugada.

Um cronista da n o i t e
que pre f e re o d i a

Celina Dias



JFS: Não sei, não sou uma figu-
ra noturna. Durmo cedo e acor-
do cedo. Não é o meu horário
p referido. Escrever então... só
e s c revo de manhã, quando estou
bem mais criativo, com a cabeça
funcionando melhor, mais re l a-
xada. 

E: Há alguma explicação para o
fato de algumas pessoas serem
mais criativas de madrugada?

JFS: Acho que isso depende de
uma coisa prática e careta: o
horário de sono. É uma relação
simples: porque algumas pessoas
que acordam mais tarde, gostam
de escrever – no caso do jornalis-
mo – à noite. Tem também outro
fator relevante que é o silêncio da
madrugada, muitas vezes inspi-
rador. Eu tenho essa identificação
com o horário da manhã, de
silêncio, de paz. Gosto da luz, das

cores, da visibilidade diurna. É
uma sensação física mesmo, de
estar se movimentando bem
durante o dia.

E: E como é a sua relação com a
noite?

JFS: Quando estou na noite,
sinto que as horas estão avan-
çando e que isso vai ser cobrado
no dia seguinte pelo corpo, pelo
cansaço. É tudo muito pouco
poético para mim. Todo o
mundo fala muito alto e eu, con-
traditoriamente, falo muito bai-
xo, ninguém me ouve; eu fico
sem jeito. Sempre fui careta. Até
faço algumas coisas no escuro ,
mas é o escuro do dia ama-
nhecendo. Pelas coisas que escre-
vo, parece que sou um fre q ü e n-
tador assíduo da noite, mas não
sou. Tenho minhas fontes e fico
sabendo de tudo depois, pelas

pessoas que foram e me contam
o que aconteceu. Em alguns
casos, como em uma matéria
s o b re s w i n g, ninguém me contou
nada. Fui até lá porque tinha um
assunto. O fato de eu sair pouco
à noite, para mim é bom.
Quando chego nos lugares, a
matéria rende mais, pois tenho
um olhar mais crítico, de estra-
nheza, que é bom para escre v e r.
Saio pouco, vejo umas malu-
quices e as pessoas que saem
s e m p re à noite acabam se acos-
tumando com isso.

E: Durante a noite, as pessoas
são mais liberais? 

JFS: Acho que são sim. Teorica-
mente, quebram-se convenções.
As pessoas bebem mais, drogam-
se mais e ficam com um compor-
tamento mais livre. Há mais per-
missão para fazer coisas m a l u c a s ,
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“ S e m p re fui careta. Até
faço algumas coisas no
e s c u ro, mas é o escuro
do dia amanhecendo.” 



i m p revistas. Pode-se avançar os
códigos de comportamento. É da
n a t u reza, da índole da noite ser
um momento de ousadia.

E: Quem são os representantes
da noite hoje em dia?

JFS: Hoje, o grupo forte é o GLS.
Isso aí era até uma coisa bacana
de se historiar. Os malandros da
Lapa dando o tom da noite nos
anos 1940. Nos anos 1950, os
anos dourados da sociedade cari-
oca. Os intelectuais e a boemia
de Ipanema, na década de 1960.
Nos anos 1970, eu colocaria esse
grupo underground, jovem. Hoje,
acho que é o grupo GLS. Eles
criam os modismos, os comporta-
mentos, as roupas, os lugares, a
música. Esse pessoal está aconte-
cendo. Eles lideram. Dão o tom
da noite. É muito interessante
poder descrever a noite através
das décadas.

E: Existe razão para a noite ser
multifacetada?

JFS: Em cada lugar, dependendo
da cultura, há uma noite. Na
zona sul ou na zona norte, ela
possui características próprias.
Existem vários grupos diferentes
de freqüentadores. O grupo GLS,
que na minha opinião sintetiza
tudo, e o grupo dos que gostam
apenas de dormir. A noite pau-
lista tem mais opções, tem mui-
tos segmentos. O carioca tem
aproveitado menos. Fica à procu-
ra de sua diversão, porque tudo
muda muito. Essas casas que ti-
nham nos anos 1970, como a
boate Hippopotamus, eram um
acontecimento para as pessoas
com mais de 30 anos. Hoje não
tem nada.

E: As pessoas estariam deixando
de se divertir por causa da vio-
lência noturna?

JFS: Acho que não. Se as pessoas
são jovens, não. Eu jamais
deixaria de sair por isso. As mu-
lheres ficam mais impressiona-
das. Acho que funciona um

pouco como efeito inibidor para
quem já sofreu algum tipo de vio-
lência. 

E: E você acredita nessa relação?

JFS: Olha, de fato está dimi-
nuindo o movimento. Outro dia
eu estava no Leblon, já era tard e
e eu vi uma situação estranha.
Os restaurantes que ficavam
lotados estavam vazios. As pes-
soas pre f e rem ficar em casa, mas
não é uma coisa que me iniba.
Até pela própria experiência jor-
nalística, que te coloca em tanta
roubada, você acaba não tendo
medo. Eu não tenho muito medo
dos lugares. A gente vive em
uma cidade violenta, no geral.
M o ro no Cosme Velho e já vi
rajadas de metralhadora por lá.
Veja bem, eu não estava na ru a
à noite, estava dentro da minha
casa. Acho que isso tem que ser
levado em consideração, porq u e
d e s o rganiza a vida de muita
g e n t e .

E: Você vê diferenças no compor-
tamento da mulher e do homem
durante a noite?

JFS: As pessoas saem à noite
porque estão procurando com-
panhia. Quem já tem um par
não sai tanto neste período. A
noite é o momento do encontro
amoroso: ou você quer conquis-
tar alguém ou quer consolidar
uma relação indecisa. As saídas
noturnas fazem parte do processo
de romance. E isso mobiliza tanto
de um lado, quanto de outro. 

E: Qual seria a cara da noite de
hoje?
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“Em cada lugar,
dependendo 
da cultura, 

há uma
noite”



JFS: Eu fiz um livro sobre um
cara chamado Antônio Maria,
que era um jornalista dos anos
1950, compositor. Era o homem
da noite. O nome do livro é
Antonio Maria, noites de Copa-
cabana. Era uma noite diferente
de hoje, onde as pessoas se en-
contravam. Você ia ao restauran-
te e sabia que grupo ia encontrar,
quais jornalistas, boêmios, in-
telectuais. Isso não existe mais. A
noite ficou mais jovem do que
nos anos 1950. Antes, eram pes-
soas mais maduras que encon-
travam mais tranqüilidade neste
período. Havia mais charm e ,
mais glamour. Não havia o fenô-
meno das multidões de jovens,
que é o fato de hoje. Tudo é feito
para os jovens. É o cara de ber-
muda, a garota toda tatuada. E u
já fiz essa matéria algumas ve-
zes: o roteiro de onde encontrar

jovens. Mas quem tem mais de
30 anos e quer ir a um lugar tran-
qüilo, com música “civilizada”,
sai com a mulher, com a na-
morada, e quer conversar. Não
quer ver garoto de bermuda, com
música barulhenta, mal equa-
lizada. As pessoas mais maduras
se recolhem. Tudo se volta para o
jovem, é uma noite barulhenta,
com um nível de desconfort o
enorme, todo mundo azarando
todo mundo. Se você não faz
parte desse grupo, você está fora.
Nos anos 1950, não havia o fenô-
meno. O jovem não era o grande
ditador.

E: E para onde estaria cami-
nhando esse fenômeno jovem?

JFS: : Acho que cada vez vai haver
mais jovens e eles vão obrigar a
noite a ser diferente. Daqui a

pouco vão começar a achar que
esse negócio GLS é esquisito. Te m
também o vírus Baixo Leblon,
Baixo Gávea, em que se foge da
casa careta, com ingresso na port a ,
e se faz a noite na rua, na praça.
Não está no ro t e i ro. Você inventa
seu espaço. Quando você acha que
está disciplinando os jovens, surg e
uma novidade. Já foi o Circo
Vo a d o r, que hoje é careta, a con-
centração de pessoas em postos de
gasolina e hoje não sei o que vai
s u rg i r. Já deve ter uma coisa mais
radical, menos previsível, menos
establishment do que o posto. Já
deve ter uma garotada achando
tudo isso careta. Acho que essa é a
graça, porque não pára. E os mais
velhos acabam ficando de fora. Eu
gostaria que tivessem mais opções
para as pessoas que não quere m
ficar gritando, que não querem as
luzes piscando.
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“Era uma noite diferente de hoje,
onde as pessoas se encontravam.
Você ia ao restaurante e sabia que
grupo ia encontrar, quais jornalis-
tas, boêmios, intelectuais. Isso não
existe mais.”


