
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA 

MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

LUIZ JORGE SOARES GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

AS TREVAS NOS TRÓPICOS: A MÍMESIS DIALÉTICA DO ROMANCE 

LAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



LUIZ JORGE SOARES GUIMARÃES 

 

 

 

 

AS TREVAS NOS TRÓPICOS: A MÍMESIS DIALÉTICA DO 

ROMANCE LAPA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Literatura da 

Universidade Federal Fluminense. Área de 

concentração: Literatura Brasileira e Teoria da 

Literatura. Linha de pesquisa 2: Literatura, 

Teoria e Crítica Literária. 

 

 

 

 

Orientadora: 

PROFª. DRª. OLGA DONATA GUERIZOLI KEMPINSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecário: Nilo José Ribeiro Pinto          CRB-7/6348                     

 

 

 

G963      Guimarães, Luiz Jorge Soares.  

    As trevas nos trópicos: a mímesis dialética do romance Lapa / Luiz 
Jorge Soares Guimarães. – 2017. 

    142 f. 

    Orientadora: Olga Donata Guerizoli Kempinska. 
    Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – Universidade   

Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2017. 
    Bibliografia: f. 139-142. 
 

 1. Dialética. 2. Martins, Luís, 1907-1981. 3. Melancolia na 
literatura. 4. Prostituição na literatura. I. Kempinska, Olga Donata 
Guerizoli. II. Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras. III. 
Título.                                                         
                                                                                                                               



LUIZ JORGE SOARES GUIMARÃES 

 

AS TREVAS NOS TRÓPICOS: A MÍMESIS DIALÉTICA DO ROMANCE LAPA 

 

Dissertação de Mestrado em Literatura 

Brasileira e Teoria da Literatura apresentada 

ao Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense sob a orientação da professora 

Olga Donata Guerizoli Kempinska.  

 

 

Banca Examinadora: 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Olga Donata Guerizoli Kempinska (Orientadora) 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Claudete dos Santos Daflon (UFF) 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Tonani (UFRJ) 

 

Suplentes 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. José Luís Jobim de Salles Fonseca (UFF) 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Carmem Lucia Negreiros (UERJ) 

 

Niterói 

Dezembro de 2017 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Aos Deuses novos e antigos; 

 

Aos meus pais, Jorge e Helena Guimarães, e à minha avó Joaquina, por, simplesmente, tudo; 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPq);  

 

À minha orientadora, Olga Kempinska, que me auxiliou durante parte de minha vida 

acadêmica, se dedicou e teve atenção durante a produção deste projeto; 

 

À professora Claudete dos Santos Daflon, pelas valorosas contribuições que ampliaram o 

rumo desta pesquisa, e por ser a pessoa fantástica que é;  

 

À minha namorada, Lívia Guedes, pela compreensão e pelas conversas; 

 

Ao meu primo, Fellipe Guimarães e aos meus tios, Gildo e Ivete; 

 

Aos meus amigos Danilo Crespo, escritor, e Guilherme Milner, pela força de sempre; 

 

Aos professores Eduardo Kenedy, Dalva Calvão, Marisol Barenco, Haroldo Magno, Iris 

Amâncio, Ivo Rosário, Nilza Barrozo Dias, Beethoven Alvarez, Ceila Maria Ferreira, Silvio 

Renato Jorge, Anita Moraes, Pascoal Farinaccio, Carmem Lucia Negreiros, Paulo Roberto 

Tonani, José Luís Jobim de Salles Fonseca, que, durante toda essa jornada na UFF, fora dela e 

agora, fizeram a diferença na minha vida e me ensinaram os mais valiosos saberes: aprender, 

ser humano e ser grato; 

 

A Ruy Castro e Heloísa Seixas, pelas informações imprescindíveis; 

 

Em especial, à família de Luís Caetano Martins, Anna Maria Martins, viúva, e Ana Luísa 

Martins, filha, que foram de uma cordialidade excepcional, de uma receptividade ímpar, e 

proporcionaram profundidade a esta pesquisa.  

 

Um muito obrigado a todos vocês! 



RESUMO 

 

Inspirado pela reformulação dialética da filosofia platônica metafísica, elaborada por Walter 

Benjamin em sua tese Origem do drama trágico alemão, este projeto busca estabelecer um 

estudo da mímesis do romance Lapa, de Luís Martins, na tentativa de encontrar pontos de 

convergência que proporcionem uma análise de maior amplitude do livro. Para que isso seja 

possível, parte-se de um estudo das zonas espaciais do romance, em seguida, e dialeticamente, 

da temporalidade no mundo e na obra, e, por, fim, de algumas personagens centrais do livro. 

Como o romance de Martins possui uma vasta carga de gêneros – poética do horror que se 

aproxima do expressionismo, crônica jornalística, romance de formação –, e o próprio autor, 

em sua nota absolutamente necessária, traça as pretensões que visa à sua narrativa, Lapa, e 

que, muitas vezes, parece ser um livro em aberto, com possibilidades múltiplas e diversas 

chaves de entrada. Com isso, a fundamentação teórica central para tal estudo é a tese 

benjaminiana, pois a análise da alegoria faz-se importante para a elucidação do caráter 

composicional do romance, tendo como ponto de partida o conceito de melancolia; a poética 

de Charles Baudelaire, pois sua obra influenciou todo o imaginário decadentista que aqui se 

torna relevante; o romance de formação do Jovem Törless, por ser uma referência moderna no 

gênero. O que se propõe, em suma, é demonstrar que uma obra que não compõe o altar da 

grande literatura brasileira, às vezes, tem mais a dizer do que se imagina. Para contextualizar 

o trabalho, teóricos e escritores relacionados às proposições declaradas conformarão o 

arcabouço analítico desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Dialética, Lapa, Luís Martins, Melancolia, Prostituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Informed by The Origin of German Tragic Drama, Walter Benjamin’s dialectical 

reformulation of Plato’s metaphysics, this paper is a study of mimesis in the novel Lapa, by 

Luís Martins. Within this perspective, spatial references in the book are analysed in their 

dialectical relation to the issue of temporality. A study of Lapa's characters follows. I also 

analyse the book’s problematic belonging to one specific literary genre, since its composition 

displays not only traits of journalistic chronicles, but also of formation novels and of the 

Decadent poetry’s fascination with ugliness. Moreover, the author's introductory note (Nota 

absolutamente necessária) complicates even further any clear-cut classification. Thus, 

referring to Benjamin's thesis on allegory proved to be one of the major keys to my analysis 

of the novel's composition, specially through concept of melancholy. Important references 

were likewise Charles Baudelaire's writings, which influenced the Decadentist mindset, and 

the formation novel The Young Törless, a modern example of its genre. Although Lapa barely 

partakes a place in the Brazilian Literature canon, its study proves to be extremely fruitful. 

 

Keywords: Dialectics, Lapa, Luís Martins, Melancholy, Prostitution. 
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1. INTRODUÇÃO “ABSOLUTAMENTE” NECESSÁRIA 

 

1.1 Le bon Martins  

 

São ainda poucos os títulos que fazem menção às obras literárias de Luís Martins. 

Quando não suas próprias produções biográficas – Um bom sujeito (1983), Noturno da Lapa 

(2004), por exemplo –, que, a partir de uma metalinguagem, comunicam-se com suas 

narrativas, raros são os casos de referência à literatura e à vida do autor. E, apenas, sua filha, 

Ana Luísa Martins, lançou em 2003 Aí vai meu coração: as cartas de Tarsila do Amaral e de 

Anna Maria Martins para Luís Martins, livro de correspondências que tangencia seu espectro 

nas fronteiras do romance, acrescentando, desse modo, uma bibliografia outra sobre Martins, 

embora não seja diretamente concernente à sua produção literária, mas é válida, a obra de Ana 

Luísa, como um meio para que se conheça a vida de seu pai, autor que, como tantos outros, 

teve importância para a história do Rio de Janeiro e de São Paulo, pois que ele traçou bons 

registros dessas cidades tanto em seus livros como em suas crônicas de jornal.   

Alguns textos sobre Martins e sua obra foram escritos, porém, nada que tenha 

repercutido significativamente na história da literatura brasileira – provavelmente a obra de 

maior relevância sobre Luís Martins seja o livro que sua filha escrevera, contando a história 

da vida do autor e de seus relacionamentos com a pintora Tarsila do Amaral e com a sobrinha 

dessa – que seria sua companheira até o fim da vida –, Anna Maria Martins. Por isso, quando 

se tenta juntar as peças que compõem o quebra-cabeça martiniano, o pesquisador tende a 

estacar-se em um prado ermo e de possibilidades improváveis. Suas produções 

peremptoriamente cariocas são o romance Lapa (1936), que, aqui, será analisado, e A terra 

come tudo (1937), um romance continuação.  

Luís Martins, nasceu no dia cinco de março de 1907 e como ele mesmo disse na 

crônica Da Infância aos Sinos“(...) numa casinha de porta e janela, na Rua Bela de São João, 

bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro, que era então o Distrito Federal.” (MARTINS, 1983, 

p. 9). Filho de Ascedino Caetano Martins e Carmelita de Souza Borges da Costa, depois seria 

Sra. Borges Martins, o jovem viveu boa parte de sua vida em Jacarepaguá, com seus pais, dos 

6 aos 21 anos. Sua mãe foi precursora na educação primária do bairro onde viviam e o seu pai 

trabalhou como funcionário da Companhia de Seguros Previdente por toda a vida, chegando 

ao maior cargo da empresa, diretor, e tornando-se decano dos securitários. Sua família tanto 

pelo lado paterno quanto pelo materno era oriunda do Rio de Janeiro. Tímido e introspectivo 
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na infância, Martins debruçava-se sobre livros e interessava-se sobre as artes, enquanto seus 

irmãos – ele era o mais velho de sete – faziam coisas de criança, e isso ele mesmo afirma em 

sua autobiografia (MARTINS, 1983).  

Assim como na expressão do escritor inglês William Blake “Guie sua carroça e seu 

arado sobre os ossos dos mortos.” (BLAKE, 2004, p. 19), Martins iniciou com as primeiras 

luzes da infância sua jornada literária, caminhando sobre as diversas obras que tinha acesso. 

Antes dos dez anos já havia lido autores brasileiros românticos e versões francesas de Hugo e 

Dumas; em seguida Bilac, Machado e Eça. Interessava-se por história e política também, 

arcabouços intelectuais que muito provavelmente tê-lo-iam levado ao trabalho jornalístico 

mais tarde e, definitivamente, à escrita literária. Sua primeira obra, Sinos, de 1928, foi uma 

compilação de diversos poemas da juventude, que – mesmo que não houvesse sido um 

sucesso de livraria, rendeu-lhe certa fama nos circuitos culturais cariocas. No Rio ainda, 

publicou, como já dito, os romances Lapa, em 1936, e A terra come tudo, em 1937, estando 

por este período como namorado da pintora modernista Tarsila do Amaral.  

Após ser aproximado, mesmo sem o ser, dos autores com tendências insurgentes, ou 

melhor, comunistas, e perseguido pela ditadura do Estado Novo – seus primeiros romances 

abordam temas como a prostituição e o submundo carioca, o que não foi visto com bons olhos 

pelas autoridades da época –, Luís Martins faz as malas e se muda do Rio de Janeiro para São 

Paulo, para só voltar à sua terra muito depois, e como visitante. Ele nunca mais moraria no 

Rio. Os seus romances Lapa e A terra come tudo acabaram sendo apreendidos e queimados. 

Havia um mandado de prisão contra ele. O Rio nunca mais seria o mesmo sem Luís Martins e 

nem ele sem o Rio. Falece aos 74 anos em São Paulo, num infeliz acidente de carro na Dutra. 

Em 2008, o aluno da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Carlos Alberto Magni, publicou sua tese de doutorado, nomeada Discurso da paisagem em 

Luís Martins: Imaginário geográfico nas crônicas de São Paulo. Essa tese foi apresentada ao 

departamento de geografia, outorgando-lhe o título de doutor em Ciências Humanas, tendo 

por área de concentração a Geografia Física.  E mais, tal produção interdisciplinar – uma 

interlocução entre Geografia, Literatura e Análise do Discurso –, diferente da que se 

estabelecerá nesta dissertação, privilegiou uma ótica “paisagística” das crônicas de Martins, 

para poder consolidar sua tese, voltada para o discurso da paisagem, um tipo de fenômeno 

intencional (MAGNI, 2008). Em suma, o autor estuda as variações geográficas da cidade de 

São Paulo, que se dão no tempo e no espaço, com o auxílio da ferramenta artística, 

observando pela lente da representação as alterações violentas da Modernidade, e visando, a 
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partir da junção entre a percepção física e o seu desdobramento subjetivo – a crônica – a 

entender de que modo a arte ajuda a contribuir para a percepção do real.  

Comento aqui sobre tal tese, porque foi a única que encontrei acerca de alguma 

produção literária de Luís Martins, ainda que não seja de utilidade para o trabalho que 

desenvolvo. E, para não passar em branco, ainda mais algumas posso citar, porém estas não 

concernem, propriamente, às produções literárias de Martins, porque são estudos acadêmicos 

voltados para um objeto específico, que se valem da presença e dos registros de Luís Martins, 

para que possam sedimentar suas perspectivas sobre o bairro da Lapa e suas personagens. A 

primeira que aqui cito se chama “A Lapa boêmia: um estudo da identidade carioca” (1994), 

de Muza Clara Chaves Velasques, que fez sua dissertação em história pela Universidade 

Federal Fluminense e utilizou o livro de memórias Noturno da Lapa (2004) para a produção 

de seu trabalho, e a dissertação de Renato Cordeiro Gomes, autor do qual outra obra será de 

relevância para este projeto, mas que, em outro momento, também utilizou a obra de Martins 

para a composição de seu primeiro trabalho de pós-graduação “A cidade proibida: Madame 

Satã e outros personagens da velha Lapa” (1997), onde Noturno da Lapa (2004)  foi uma das 

bases de sua referência bibliográfica.  

Durante o limiar de minha pesquisa – antes mesmo de começar o mestrado, enquanto 

ainda buscava delimitar um tema possível dentro da obra de Martins –, tive uma grande 

oportunidade, ofertada pelo casal de escritores Ruy Castro e Heloisa Seixas, de conseguir o 

contato da filha de Luís Martins com Anna Maria Martins – a primeira também escritora e 

tradutora, a segunda escritora –, Ana Luísa Martins. Desde o início de nossas conversas, final 

de 2014, Ana Luísa foi de uma cordialidade e boa vontade inestimáveis. A partir desse 

diálogo e de muitas conversas com minha orientadora, Olga Kempinska, decidi estudar o 

romance Lapa (1936) pelo viés da mímesis. 

Pouco mais de dois anos após isso, no início de 2017, depois de muitas conversas 

tanto por e-mail quanto por telefone, fui a São Paulo, para entrevistar Anna Maria Martins, a 

viúva, e Ana Luísa Martins, a filha. As duas receberam-me muito bem e disponibilizaram 

obras que jamais encontraria em livraria alguma, tal como o primeiro livro de Martins, Sinos 

(1928). E mais, eu e meu amigo, Danilo Crespo, que se dispôs a me ajudar nesta empresa, 

pudemos não só entrevistá-las como também fotografar o apartamento em que Anna Maria 

vive até hoje, aos mais de noventa anos, e em que viveu com Luís Martins até o dia de sua 

morte. Este apartamento situa-se na Rua Oscar Freire, e possui em sua fachada um mosaico 
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com a imagem de São Barnabé, que, coincidentemente, foi alcunhado como “um bom 

homem”, tal como Martins seria muito tempo depois conhecido como “um bom sujeito”.  

Embora tendo uma obra abrangente, que perpassa por diversos gêneros, poesia, 

romance, crônica – principalmente –, memórias, literatura infantil, crítica de arte, e história, 

sem contar sua produção jornalística, Luís Martins é um autor pouco estudado pela academia 

e, mesmo nessa, é, dificilmente, conhecido ou mencionado. Ele não está entre os escritores 

canônicos da literatura brasileira – como José de Alencar e Machado de Assis –, mas não é 

por isso que não tenha valor literário, pois sua obra não é só extensa como também é de 

relevância literária tanto para a história da literatura brasileira quanto de sua cultura – do Rio 

de Janeiro a São Paulo, lugares onde Martins viveu. E mais, não é por falta de premiações que 

suas produções não se encontram em teses acadêmicas ou prateleiras de livrarias – mesmo 

que o problema da leitura no Brasil seja muito mais complexo do que a qualidade e a 

importância das obras de um autor –, Martins ganhou dois prêmios Jabutis, um com Noturno 

da Lapa (1964), livro de memórias em forma de crônicas, e outro com o romance A girafa de 

vidro (1971).  

Luís Martins faz parte daqueles autores que cresceram juntamente com o 

desenvolvimento da imprensa no país, ligados à vida boêmia, que era, praticamente, 

inseparável da profissão de repórter, por causa de seu caráter inconstante e de sua necessidade 

de deambular por toda a cidade. Com isso, tem-se um autor que, de fato, viveu e teve grande 

empiria em seu tempo, porque não só conheceu muito da topografia dos locais onde viveu e 

trabalhou como também estava intimamente vinculado a diversas personalidades que hoje 

formam os “caracteres”, na acepção de Aristóteles (2005) – de modo lato –, da história e da 

cultura brasileiras. E, para que a análise do romance de Martins Lapa (2004) seja feita, 

propõe-se uma base metodológica que se vale da dialética entre o infinito, enquanto uma 

modalidade de recursividade analítica constante, e o particular, como um fragmento que pode 

prescindir da totalidade, ainda que de algum modo permaneça naquilo que se entende por 

incomensurável. Essa viabilidade metodológica ocorrerá ao longo de todo trabalho, mas terá 

os seus momentos decisivos quando do estudo introdutório, com base na metáfora do mosaico 

de Walter Benjamin (2011), e no capítulo onde a temporalidade e a eternidade serão 

analisadas com a intenção de aproximação à proposta dada a seguir, na introdução teórica, 

para que, em um determinado momento possa-se perceber que categorias como o novo e a 

tradição são muito mais complexas do que, a princípio, aparentam. 

 



12 
 

1.2 O infinito e o particular 

 

Toda sílaba se forma a partir de fonemas distintos, que, como as pastilhas que 

compõem um mosaico, são indivisíveis e particulares. Porém, essa só possui sentido 

contemplativo, se conjugada com as demais de sua espécie. Assim, articulam-se palavras, que, 

enquanto tais, dispõem de acepções diferentes. Com elas, nós formamos frases e ajustamos os 

ponteiros da cognição, para tentar delimitar os anseios da verdade, que se justapõem entre a 

busca e o esconderijo, do mesmo modo que, mas em outro plano, “As ideias relacionam-se 

com as coisas como as constelações com as estrelas.” (BENJAMIN, 2011, p. 22). Por isso, 

aquele que escreve precisa transitar constantemente sobre palavras, como um hóspede em um 

mosaico, vagando pelos corredores da aproximação, atendo-se às arcadas da dissociação.  

O mosaico, em sua gênese, possui o paradoxo como um dado imanente. Construído a 

partir de fragmentos, sua disponibilidade é passageira, sua inteligibilidade, momentânea, e sua 

existência, como representação, depende de um elemento que não lhe pertence, a luz. Só a 

partir deste orbe celestial, que ora nasce em uma região, ora em outra, o hospedeiro verá 

iluminadas as vias de sua recepção. Ainda que composto por cisões, o mosaico elabora um 

todo escultural, sendo apreendido parcialmente pelo observador, conforme sua trajetória. Este 

caminho pleno em solo rochoso, tal como a escrita, proporciona a elaboração do percurso e a 

reformulação constante do mapa. 

Cada pastilha é uma estada na contemplação do observador, que, mesmo buscando 

visitar todas as acomodações, distancia-se da instalação imediata, por se ater à transitoriedade 

mediata: 

 
 
O valor dos fragmentos de pensamento é tanto mais decisivo quanto menos imediata 
é a sua relação com a concepção de fundo, e desse valor depende o fulgor da 
representação, na mesma medida em que o do mosaico depende da qualidade da 
pasta de vidro (BENJAMIN, 2011, p. 17). 
 
 

Em Benjamin, têm-se o desvelamento do conceito por meio de uma atenção especial à 

forma, ao caráter representativo da ideia. Essa, impressa no espaço, desdobra-se em uma 

multiplicidade de sentidos possíveis, que, no tempo, debruça-se sobre o devir, como forma 

oriunda de convergências e divergências simultaneamente. Neste diálogo temporal e espacial, 

o caráter volátil da palavra impõe-se, destruindo o rastro unívoco da intenção contínua, em 

favor do regresso constante. Desse modo, este fragmentado, chamado espaço, acaba por não 

refletir a forma única do ser, mas as diversas possibilidades de um vasto vir a ser. 
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Aqui incide a gula de Cronos e o seu esgotamento. A palavra e a pastilha são as rações 

que ora alimentam, ora envenenam o ser do tempo. Em princípio, tais formas sensíveis 

possuem uma dupla função: distender as vísceras temporais, quando em movimento crescente 

alimentam-nas incessantemente, alargando-as na tentativa de aproximá-las da essência da 

verdade, e, inversamente, decrescê-las, eliminando quase tudo aquilo que fora ingerido, só 

deixando os resíduos fundamentais, que marcam as fontes originais na base da pedra de toque. 

Esse elemento ambivalente que tanto pode ser o remédio que sustentará quanto o veneno que 

atrofiará a consistência da representação, independentemente de seus efeitos, é a 

materialização e a única possibilidade no mundo de inteligibilidade da existência, pois ele é, 

paradoxalmente, a fonte nutriz da vida e da morte das ideias representadas (DERRIDA, 

2005). 

Ao escutar as ressonâncias temporais, o hóspede no mosaico estremece e perde a 

direção, embora continue o seu percurso, guiado pela tremulação. É desse modo que ele capta 

os ecos extratemporais, afirmando que:  

 
 
Este infatigável movimento de respiração é o modo de ser específico da 
contemplação. De fato, seguindo, na observação de um único objeto, os seus vários 
níveis de sentido, ela recebe daí, quer o impulso para um arranque constantemente 
renovado, quer a justificação para a intermitência do seu ritmo. E não receia perder o 
ímpeto, tal como um mosaico não perde a sua majestade pelo fato de ser 
caprichosamente fragmentado. (BENJAMIN, 2011, pp. 16-17). 
 
 

Neste sentido, o hóspede no mosaico é um ser de olhos extemporâneos, que sonha, 

visto que a sua relação com o espaço se dá na revelação do agora, mas a sua visão desse 

desnuda a projeção, convocando a subjetividade, para atender-lhe em sua estalagem histórica. 

Suas veias óticas portam em si o que o seu corpo prescinde, as vicissitudes do registro 

cosmogônico, as memórias do passado e do futuro.  

A transitoriedade regressiva – propícia à contemplação –, que faz com que o 

observador retorne ao seu objeto de interesse, é decisiva quando nele participa a melancolia. 

Segundo Benjamin, ela é própria àquele que medita, porque o luto, enquanto assistência 

constante à falência das formas, alenta as ruínas no tempo. Há aí um afogamento do indivíduo 

na matéria, cuja morte compactua com a prisão. O melancólico não aceita o fim, para ele “O 

luto é o estado de alma em que o sentimento reanima o mundo vazio apondo-lhe uma 

máscara, para experimentar um prazer enigmático à vista dele.” (BENJAMIN, 2011, p. 144). 

Ainda que não o consinta, ele se vale da transição do conhecido para o desconhecido, para 

preencher o seu mundo alheado, como Medusa, que compõe sua morada com estátuas inertes 
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ante o seu olhar, na insaciabilidade comunicativa com o que já não há, preenchendo a solidão 

a partir da incapacidade anímica das rochas.  

É no confronto gerado pelo oximoro primeiro ao homem, a vida contra a morte, que o 

hóspede no mosaico, perturbado pelas influências do ser do tempo, reescreve as palavras que 

se revelam qual epitáfio nas frontes do espaço com a tinta da ruptura, para que, por meio de 

uma transfiguração deformadora, estes proscritos do belo, “As alegorias são, no reino dos 

pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas.” (BENJAMIN, 2011, p.189), possam 

persistir como figura, sob o julgo da anacronia e da sua visão móvel e plural.  

Com suas conotações hasteadas, tais representações conseguem manter suas 

características, discerníveis, que as levam ao receptor de modo sensível, preservando, assim, o 

conceito, distinguindo-se do símbolo puramente abstrato, que se entorpece nas agulhas da 

convenção, tornando-se nulo. Desse modo, tais sepultos verticais, fragmentos desordenados 

no horizonte, destacam-se em sua essência pétrea, mas impõem-se como imagem superior, 

para aquele que se afasta, se aproxima, e observa os escombros, à medida que os espectros 

evanescem ao seu passar. Isso ocorre porque, graças à ênfase no âmbito formal, a alegoria, 

essa forma-escombro, como nomeia Benjamin, demonstra ostensivamente sua potencialidade 

fúnebre, já que assegura uma semântica da transcendência às formas, sem perder o seu caráter 

concreto enquanto essência residual, revelando, por conseguinte, a sua natureza performática 

e deixando o seu rastro ideal, sob a luz da emblemática e dos feixes antinômicos do “pode ser 

isso” e também “pode ser aquilo”. Isso é o que ele define como “A salvação platônica”, ou 

seja, o meio de recuperar a forma e o conteúdo, conjugando o momento, parte indissociável 

de uma totalidade e por isso mesmo continuidade, com o fragmento, parte que se abstrai do 

todo, estabelecendo-se através da descontinuidade. Assegura-se assim a singularidade dos 

objetos na forma, mas também os eleva ao plano ideal, tornando-os totalidade. Essa 

plurivalência proporcionada pela mímesis implica tanto a busca pela verdade quanto a queda 

da matéria ante o tempo. E a crítica filosófica, aqui, tem o objetivo de: 

 
 
(...) demonstrar que a função da forma artística é a de transformar em conteúdos de 
verdade filosóficos os conteúdos materiais históricos presentes em toda a obra 
significativa. Esta transformação do conteúdo material em conteúdo de verdade faz 
do declínio da força de atração original da obra, que enfraquece década após década, 
a base de um renascimento no qual toda a beleza desaparece e a obra se afirma como 
ruína. (BENJAMIN, 2011, p. 194).  
 
 

Afirma-se como ruína, porque a intenção primeira era a de alcançar a verdade e por 

mais que o sentido inicial desintegre-se com o passar dos anos, a universalidade contida no 
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significado não se perde com o prazo de validade dos significantes. De tal afirmativa nasce 

um tipo outro de beleza, que, desvencilhando-se do que fora, torna-se agora a atração ao 

inacessível e, por isso mesmo, enigmático. A morte, assim, tem um papel fundamental, ela 

fomenta o interesse ao intangível, aos fantasmas que tanto assustam – polo da negatividade –, 

mas que atraem a todos como esperança de uma continuação – polo da positividade –, embora 

o seja pela separação plena. Por isso, tanto a fantasia, que incita o aparecimento de tais 

irrealizações, espectros, quanto eles próprios em suas não vidas são derivados de um estado 

fúnebre dúplice: o luto ao fato e ao tato. Agora, para caminhar pelo vale da morte e perscrutar 

estes casos anormais, torna-se necessário investigar suas características genéticas, que se 

fundamentam nos estudos acerca da melancolia e de sua correlação com o luto, para que, por 

fim, possa-se permitir retirar o véu da criação literária e adjungir elementos aparentemente 

díspares, mas de uma proximidade inextricável.  

Sempre que algo morre, há uma perda, senão para os outros, ao menos a si. Junto a 

essa fatalidade, ou casualidade letal, segue a procissão da lástima, o luto. Freud o define – 

parafraseando – como um tipo de reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração 

que ocupa seu lugar, não sendo um estado patológico – um alheamento temporário, que não 

afeta a autoestima (FREUD, 2010). Embora não seja mais do que o tempo necessário que um 

ser leva até se adaptar à perda, ou, nos termos psicanalíticos, o período suficiente para desviar 

a libido do objeto perdido para um alhures, o luto é oriundo de uma relação de alteridade entre 

um Eu e um Outro. E o psicanalista austríaco continua, ao discorrer sobre o termo e a sua 

oposição a um objeto substitutivo: ocorre um afastamento da realidade e um apego ao objeto 

perdido mediante uma psicose de desejo alucinatória (2010). Afirma ainda ser um estado 

normal, mas ratifica que a realidade vença a irrealidade e que, após a consumação do trabalho 

do luto, o Eu fique livre e desimpedido (FREUD, 2010). O problema se dá quando esta perda 

não ocorre nas dimensões da morte e derivadas dela, e sim da vida e aí estaca. O filósofo 

italiano, Agamben, ao estudar tal fenômeno, principia, em ordem crescente, a análise da morte 

em vida para a morte fim, a saber, do estudo da acídia – indolência – quinto pecado capital e o 

único imperdoável, por ser a negligência a Deus, e do luto (AGAMBEN, 2007). Na primeira 

instância, como estes dois elementos, fúnebres, partem do mesmo ponto e jogam com a 

temência ao Desconhecido e à sua admiração, tem-se o principio da relação entre acídia e 

melancolia por meio do devir. O nada, em si, não pode ser capturado, entretanto, tudo o que 

há de vir dele, ou poderá, ou vislumbrar-se-á, vide a definição: “(...) acídia é o vertiginoso e 

assustado retrair-se (recessus) frente ao compromisso da estação do homem diante de Deus. 
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Por isso, por ser a fuga horrorizada diante daquilo que não pode ser evitado de modo algum, a 

acídia é um mal mortal (...)” (AGAMBEN, 2007, p. 28). Assim, demonstra-se o destino do 

medo inicial ao ser, a perda, este cônjuge da morte, e a partir do alheamento, limiar da força 

motriz da criação, através de uma relação negativa, o indivíduo evade-se do que irá, 

inevitavelmente, encontrar, seu fim, cavando a própria cova, à medida que busca o tesouro 

enterrado nas ilhas da imaginação. O medo ao vazio, ao eterno, que só poderá ser preenchido 

com a sua fatabilidade carnal, leva o indivíduo a estaticizar-se na fragmentação indolente de 

um determinado momento, para nunca atingir a transcendência mobilizadora, num eterno 

afastar-se pela, e contrariamente, imobilidade. Porém, ao mesmo tempo em que este 

alheamento proporciona o torpor, desenvolve a faculdade intelectual e especulativa do ser, 

uma estética da catatonia. Agamben não encontra apenas um polo em sua pesquisa sobre o 

fantasmático, mas dois, o negativo e o positivo, numa ponte construída pelo mesmo material, 

mas que durante o percurso cindirá a estrada e guiará os Eus por caminhos diferentes, até que, 

por fim, eles encontrem-se novamente consigo mesmos.  

A melancolia, segundo Freud, é definida como um tipo de abatimento doloroso, uma 

cessação de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e 

ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de autopunição, e a perda 

aqui ocorre por causa de uma subtração do objeto à consciência – não há uma perda concreta, 

tudo se passa no campo da fantasia, ou, se assim se quiser, do fantasma (FREUD, 2010). Essa, 

em origem, é associada diretamente à bílis negra e à sua produção do elemento frio e seco, 

como já analisara Walter Benjamin, em Origem do drama trágico alemão (2011), mas, não se 

limitando ao viés médico, expande-se ao que Agamben chamou de o Demônio Meridiano, a 

acídia, já descrita anteriormente. O que é relevante nessas perspectivas é o fato de, ainda que 

sejam proposições díspares, uma religiosa e outra pré-científica, tais abordagens culminarem 

na dialética dos contrários, no jogo entre positividade e negatividade, porque, da mesma 

forma que a acídia, com o efeito de alheamento, mobiliza as capacidades analíticas do 

indivíduo ao excesso, a bílis negra promove um impulso interno, que Agamben expõe como 

Tristitia, que pode ser tanto salutifera quanto mortífera (2007), ou seja, também positiva ou 

negativa. 

Para que haja uma aproximação conceitual, o Eros melancólico de Agamben será, 

comparativamente, posto ao lado do conceito de libido, freudiano, confeccionando o oceano 

para a nau do melancólico nas malhas do enigma. O filósofo italiano afirma ser o amor 

erótico, do melancólico, tríplice, onde um ser locomove suas intenções em direção a um dado 
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objeto, mas, durante o percurso, há uma falha, se se pode chamar assim, e uma intermediação 

pela representação, na acepção mimética, fazendo com que o bonde do desejo retorne para o 

ponto de partida e limite suas voltas ao circuito de sua própria estação. E, por conseguinte, 

esta mediação erótica pela fantasia inviabiliza a chegada do acidioso em qualquer estação 

outra que não seja a sua (AGAMBEN, 2007). Agamben intitula este movimento de herança 

saturnina, por remissão ao declínio do déspota do tempo, que engolia suas próprias criações, 

numa incestuosidade insaciável, logo do nascimento dessas, como um escritor precoce que 

pretende publicar obras antes mesmo de escrevê-las (AGAMBEN, 2007). Não se resumindo a 

tal evidência negativa, enverga-se a ótica, para que se possa admirar o outro lado da estrutura 

e extraindo a positividade da negatividade por meio da capacidade recursiva do movimento 

regressivo e circular – projeção, fantasia, criação –, possa-se enxergar, por baixo do véu, os 

fundamentos da potência criadora da arte. O humor negro, relacionado ao desejo erótico, 

embasa as vísceras dessa ação. Daí a criatividade do melancólico, que se dá sempre no devir, 

e a sua capacidade de plasmar a trindade, indivíduo, desejo, objeto, em si, utilizando-se da 

economia tal como o cristianismo fez para manter Deus trino e uno (AGAMBEN, 2009, pp. 

36-37). O enegrecimento da bílis não passa da constante volição da tinta. Com isso, nascem 

os fantasmas de Eros, a não concretização do amor de fato, pela anfractuosidade da senda, 

atormentada por fantasmas da irrealização. A impossibilidade originária, correlata ao processo 

explicitado, ocorre por meio da perda, o não alcance ao objeto querido. Isso é a força nutriz da 

obra de arte, o mecanismo dinâmico da melancolia: o luto e a regressão narcísica. No primeiro 

caso, há ostensivamente uma perda, visto que o objeto morre, enquanto que no segundo, não 

há uma perda propriamente dita, ainda que haja, porque o objeto idealizado e desejado, por ter 

seu caminho refletido pelo espelho da mímesis no ato em que se lança, retorna em reflexo, 

gerando o que Freud chama de a libido regressiva e a identificação do Eu com o objeto 

abandonado: 

 
 
O investimento objetal demonstrou ser pouco resistente, foi cancelado, mas a libido 
livre não foi deslocada para outro objeto, e sim recuada para o Eu. Mas lá não 
encontrou uma utilização qualquer: serviu para estabelecer uma identificação do Eu 
com o objeto abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o Eu, e a partir de 
então este pôde ser julgado por uma instância especial como um objeto, o objeto 
abandonado. Desse modo a perda do objeto se transformou numa perda do Eu, e o 
conflito entre o Eu e a pessoa amada, numa cisão entre a crítica do Eu e o Eu 
modificado pela identificação. (FREUD, 2010, 133-134). 
 
 

Desse processo autofágico, origina-se a obra de arte por meio do balé fantasmático de 

irrealizações que se realizarão, a não união de si consigo mesmo, criadora, ainda que 
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paradoxalmente. O ser, tal como no luto, não se prende para sempre à melancolia, ele 

promove um dispositivo para desvencilhar-se dela, no caso do artista, a obra de arte 

(AGAMBEN, 2009), um abandonar a satisfação alucinatória, para construir um tipo de prova 

da realidade através da irrealidade (AGAMBEN, 2007):  

 
 
O objeto perdido não é nada mais que a aparência que o desejo cria para o próprio 
cortejo do fantasma, e a introjeção da libido nada mais é que uma das faces de um 
processo, no qual aquilo que é real perde a sua realidade, a fim de que o irreal se 
torne real. Se, por um lado, o mundo externo é narcisisticamente negado pelo 
melancólico como objeto de amor, por outro, o fantasma obtém dessa negação um 
princípio de realidade, e sai da muda cripta interior para ingressar em uma dimensão 
nova e fundamental. Não sendo mais fantasma e ainda não sendo signo, o objeto 
irreal da introjeção melancólica abre um espaço que não é nem a alucinada cena 
onírica dos fantasmas, nem sequer o mundo indiferente dos objetos naturais. Mas é 
nesse lugar epifânico intermediário, situado na terra de ninguém, entre o amor 
narcisista de si e a escolha objetual externa, que um dia poderão ser colocadas as 
criações da cultura humana, o entrebescar das formas simbólicas e das práticas 
textuais, através das quais o ser humano entre em contato com um mundo que lhe é 
mais próximo do que qualquer outro e do qual dependem, mais diretamente do que 
da natureza física, a sua felicidade e a sua infelicidade. (AGAMBEN, 2007, pp. 53-
54). 
 
 

Todo este processo não passa de plasmar a realidade apreendendo a máxima 

irrealidade, um tipo de apropriação da negatividade e da morte (AGAMBEN, 2007, p. 56). 

Resumidamente, levando esta belíssima passagem para a esfera linguística, pode-se visualizar, 

ou imaginar, um sintagma, enquanto uma forma endocêntrica, no qual a obra de arte é o 

elemento determinante, a vida, o determinador nuclear, e a morte, o modificador, que 

possibilitará a assunção da forma pelas infinitas possibilidades paradigmáticas.  
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2. AS TREVAS NOS TRÓPICOS 

 

Não é novidade que o bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, seja utilizado por um autor 

como ponto de referência, na história da literatura brasileira, e nem que tanto se possa falar 

sobre ele, visto que, além de ser uma área de muitas atuações, tanto sociais quanto 

geográficas, para a formação do centro da cidade, foi também residência de diversos 

escritores e artistas, tais como, Rubem Braga, Manoel Bandeira, Di Cavalcanti, Jorge Amado, 

Luís Martins e Tarsila do Amaral, entre outros. Entretanto, o que faz de Martins um caso 

especial é o fato de ele ter não só vivido e deambulado muito pelas ruas desse bairro boêmio– 

e da cidade do Rio –, mas também de ter dedicado bons anos de sua existência ao ritmo de 

vida lapiano. E mais: escreveu um romance de nome homônimo que, embora por sugestão de 

Jorge Amado, tenha mudado o título do livro, que se chamaria Prostituição, para Lapa 

(2004), revelou uma faceta grotesca da cidade, com suas baixas e altas zonas de meretrício, 

mantendo uma perspectiva propositiva, que se anuncia na própria nota introdutória à obra. 

Seu romance, por mais que tenha como eixo temático a prostituição que se estende do bairro 

da Lapa até o Mangue, hoje Cidade Nova – onde se encontra a prefeitura da cidade –, impõe-

se como uma crônica decadente do Rio “Antigo” – aglutinando traços da poética decadentista 

francesa, da crônica jornalística brasileira, do romance de formação, das memórias, dos livros 

de períodos de transição, da construção fragmentada, que tem culminância com o advento da 

técnica cinematográfica, e do ultrasentimentalismo, resquício do romantismo. Mas voltando à 

assertiva temporal, se se pode assim indagar: antigo para quem?  

Luís Martins, como ele mesmo afirmou, diversas vezes, ora em sua autobiografia Um 

bom sujeito (1983) “A verdade é que aquele tipo de literatura que eu fazia então passara de 

moda.” (MARTINS, 1983, p. 39) – escreve isso acerca de sua produção literária anterior à 

consolidação do romance agora analisado –, ora na voz do narrador de Lapa (1936), Paulo 

Braga, que foi, assim como ele próprio, um “(...) homem oscilante e de transição entre dois 

mundos (...)” (MARTINS, 2004, p. 57), ou seja, não estava nem em um tempo, nem em outro, 

e, sim, em constante movimento, como o flâneur baudelairiano tanto admirado pelos 

escritores brasileiros da Belle Époque carioca quanto pelos já modernos com tendências 

anacrônicas ou com resquícios da cultura francesa – que fora influência muito forte na virada 

do século XIX para o XX, e persistiu mesmo após a modernidade –, por buscarem outros 

tempos e espaços, que já não existiam mais, propriamente, naquele presente, apenas na 

lembrança, como na representação de uma foto antiga, onde não se sabe se o que fora 
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registrado ficara de fato na memória, como recordação, ou se já se transplantaram os 

personagens e os lugares da foto para a imaginação, alterando as formas registradas com as 

premências da saudade, que, num agora, encenam as carências dos dias e os desejos futuros, 

virando-se para seu antecessor, o passado, como um beijo de alento ante o adeus.   

Seguindo o viés analítico da mímesis (de modo lato) enquanto representação literária 

do real (seres e coisas, sendo esses também um fragmento do mundo das Ideias) – não se 

pretende discutir o sentido da mímesis em si, mas trabalha-la de modo prático –, o estudo que 

aqui se faz visa a entender como se dão as relações das personagens do romance com os 

ambientes e objetos, em suma, entre o ser e os fenômenos, em termos filosóficos – 

compreendendo o imanente como tudo que se origina com o indivíduo pensante, o ontológico, 

e o transcendente como aquilo que está alhures desse, tanto de modo físico quanto metafísico, 

respectivamente, objetos e espectros – esta divisão serve apenas como base teórico-filosófica 

platônica. Para tanto, esta análise não se valerá de um estudo voltado para a temporalidade, 

que compete à outra dimensão desta pesquisa, e, sim, de um estudo focado na relação ser-

objeto.  

Muitos poderiam ser os métodos de pesquisa, e até mesmo nenhum prévio, porque o 

pensamento pós-moderno já prescinde de tamanhas regularidades analíticas, ainda que as 

formule durante o percurso:  

 
 
Há, desta forma, um redirecionamento do que até então era feito. As regras são 
vistas a posteriori, e o artista tem liberdade para romper com o preexistente. Ocorre 
uma preocupação de retorno ao passado para esclarecer e orientar o presente, um 
iluminando o outro. (FERNANDES, 2012, 377-378). 
 
 

Entretanto, haverá um método, para que o leitor possa não se perder ao longo deste 

capítulo. Deixar-se-á isso, a contingência, para o narrador, Paulo Braga, que tanto flanou 

pelas ruas do Rio, como ele mesmo diz: “Peguei a caminhar um pouco ao acaso, começando a 

querer vomitar as delícias e os sonhos da noite... Subia a rua Joaquim Silva, pra fazer tempo. 

Estava escuro ainda.” (MARTINS, 2004, p. 39). Essa passagem imprime-se na página inicial 

do romance, quando o boêmio rapaz está retornando para casa após “(...) uma noite perdida 

nas pensões do amor barato.” (MARTINS, 2004, p. 39).  

Voltando à questão metodológica, o que se propõe neste capitulo, de modo geral, para 

seu estudo, é um método que se aproxime da relação espacial e com essa dialogue, a saber, 

partindo de elementos teóricos abrangentes, macroestruturas, adentrar-se-á a fisiologia do 

romance, até que se possa entender o funcionamento de suas partes, divididas, aqui, em: a 
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casa, a rua, os prostíbulos, o Mangue e o gabinete; como se fosse um órgão vivo e, para além 

de sua completude orgânica no corpo da obra, perceber as peculiaridades de cada um desses 

seguimentos, e como os espaços e as coisas são percebidos não só pelo protagonista da 

história e pelas outras personagens – através do narrador –, que, em sua maioria, são seres 

marginalizados ou que se relacionam com o lado tido como marginal e decadente da vida, 

mas também como podem ser recepcionados pelo leitor, ao se deparar com a narrativa.  

Não serão aqui julgados os valores de um tipo de conduta de vida na sociedade 

brasileira como certos ou errados, mas pelas perspectivas e vontades das personagens, deixar-

se-á que elas se expressem, como assim dispostas e criadas por Luís Martins. Com isso, 

dentro de tais tomadas de posição dessas, poder-se-á perceber juízos de valor, de moral, de 

imoralidade, a marginalidade e a plena inadequação de determinados grupos de indivíduos 

para com as regras e as coerções impostas pela sociedade da época, embora não se possa 

esquecer que o foco desta parte da empresa é o estudo da relevância das “coisas” na obra, ou 

seja, dos elementos espaciais: os objetos. E, continuando, nem todos se adéquam ao espaço 

em que nasceram, que vivem, e tais relações – como se dão por meio de um poder instituído 

como central –, enquanto digladiações de classes sociais – sem querer aprofundar em um 

estudo político, econômico e sociológico, visto que o objetivo agora é a análise dos 

fenômenos, das coisas, em suma, –, cita-se uma frase bem curta do filósofo italiano Nicolau 

Maquiavel, que sugere de modo incisivo a cisão que separa aquele que é aceito como ser 

nuclear na esfera social, e por isso reside em uma espacialidade central, do ser tido como 

proscrito, e, assim também, com suas respectivas zonas marginais, como todo excesso, que, 

quando se inicia, imediatamente, transgride as fronteiras impostas pelas delimitações de uma 

ordem: “(...) os poucos não podem existir, quando os muitos têm onde se apoiar.” 

(MAQUIAVEL, 1989, 103). 

Por fim, para alertar aos “desavisados” ou “mal intencionados”, não deixando que o 

romance decaia nas teorias do pornografismo, Luís Martins o compõe com uma “Nota 

absolutamente necessária”, na qual afirma que todo o realismo “cru” e violência dispostos ao 

longo da narrativa fazem parte de um relato que ressoa, de certo modo, engajado, com tom de 

denúncia:  

 
 
Lapa é um livro sério, sério demais mesmo. É uma crônica trágica da prostituição 
carioca, da Lapa e do Mangue, onde uma humanidade condenada vive a vida mais 
desgraçada e humilde. (MARTINS, 2004, p. 35). 
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Afirma ainda que o romance pode ser lido e, em termos de gênero, classificado como 

uma reportagem, dizendo que o que ele produziu não passa de “(...) uma rigorosa necessidade 

de realizar um simples depoimento.” (MARTINS, 2004, p. 36). Não parando por aí, Martins 

continua afirmando que viu tudo de fora, o que fomenta decisivamente a ótica do escritor 

jornalista, e finaliza a nota com uma proposição cabal: “(...) Lapa é um livro de sincera e 

amarga revolta, e é esta a sua única qualidade que eu desejaria ver reconhecida.” (MARTINS, 

2004, p. 36). Termina a nota com as impressões das letras L.M. de seu nome, ratificando tal 

posicionamento.  

Se o seu romance fosse tomado como obra jornalística, hoje, provavelmente, seria 

chamado de jornalismo gonzo (Por misturar realidade e ficção, embora na história da 

literatura esse feito tenha, ao longo do tempo, recebido vários nomes distintos), como a 

produção do escritor norte-americano Hunter Thompson, mas não foi assim que aconteceu. E 

graças a este não feito, uma estrita reportagem romanciada, a literatura brasileira ganhou um 

romance de profunda diversidade de gêneros, que abarca aspectos formais da crônica 

jornalística – o livro é completamente construído a partir de diversos fragmentos, que 

relembram frames cinematográficos –, e, semanticamente, do romance de formação – a 

história central é a “formação” do jovem Paulo Braga, sua iniciação sexual e a percepção da 

morte –, e parâmetros literários que se calcam na poética francesa do século XIX, que abarca 

o realismo com sua vertente naturalista e se estende até o decadentismo, que também 

influenciou diversos autores brasileiros anteriores e contemporâneos a Martins, como mostra 

o crítico de literatura finissecular Brito Broca, em uma crônica chamada “Boêmia e 

Profissionalismo”: 

 
 
Já se disse que foi o romance de Murger, Cenas da Vida Boêmia, que se 
vulgarizando no Brasil nos meados do século passado concorreu para a implantação, 
entre nós, da boêmia literária. De fato, os chamados boêmios podiam sofrer a 
sugestão dos heróis de Murger e procurar imitá-los, mas a verdade é que a boêmia se 
tornou aqui uma consequência direta das novas condições de vida que se criaram 
para os intelectuais, depois de 1875, mais ou menos. Contribuiu poderosamente para 
isso a fundação da Gazeta de Notícias, no Rio. (BROCA, 1991, p. 218). 
 
 

Essa breve elucidação serve para que não se adentre a obra acreditando que ela seja 

uma simples crônica do cotidiano ou um mero relato jornalístico, pois o que será exposto a 

partir de agora é um espaço demasiadamente diferente das notícias de jornais, das crônicas 

cotidianas e mesmo da poética francesa: a literatura de Martins, assim como a de alguns de 

seus contemporâneos, dialoga pluralmente com esses aspectos, mas reconfigura-se, como o 
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leitor poderá perceber, com o “novo”, ainda que seu contato direto seja com o “velho”. E isso 

será apreendido por meio de uma análise da espacialidade e da temporalidade do romance 

martiniano, que culminará após tais estudos, na parte final deste projeto, onde serão 

analisadas a questão das alteridades das personagens e da melancolia na obra, por ter grande 

influência na percepção do narrador.    

 

2.1 Espacial Lapa 

 

O que difere um lugar real de um lugar ideal? Pode-se pensar que é aquilo que um 

espaço geograficamente é, a matéria sólida dividida entre o desenvolvimento natural do 

universo e a interferência do homem nesse, em um primeiro momento, e que o espaço ideal, 

como na acepção metafísica platônica, é aquilo que transcende ao fenômeno, tanto humano 

quanto fenomenológico, aquilo que vai além de toda physis. Embora essas premissas sejam 

válidas, elas só o são, pelo menos no planeta terra, por causa de um detalhe crucial: o ser 

humano. A natureza – tanto as ciências sociais quanto, e principalmente, as naturais são a 

prova de que o universo pode existir plenamente prescindindo da humanidade – com todos os 

seus elementos concretos e, ulteriormente, com as interferências humanas, só transcende ao 

plano metafísico, porque o homem, com suas perspectivas e anseios, molda com a palavra a 

arquitetura do mundo. O que se quer dizer com isso? Simples. Que os fenômenos objetuais e 

os indivíduos só possuem sentido fenomenológico se há a existência humana, porque essa é a 

responsável por tais relações dialéticas e, assim, a subjetividade se impõe como o ponto de 

partida para um estudo que vise à relação ser-objeto com tal premissa, que poderia ser 

chamada de antropocêntrica com certa ressalva, porque a realidade principal humana, que 

funciona como o ponto de partida, só o é porque o homem é percebido como centro do 

universo, mas apenas do universo do próprio homem, que fique claro. 

Tendo tal proposição como uma validade teórica para o estudo das coisas, a posição 

dicotômica entre o ideal e o real, que pode ser analisada por diversos matizes, como fora 

demonstrado brevemente nas relações metafísicas e fenomenológicas, será, aqui, trabalhada 

também com o embasamento da proposta do teórico da literatura Renato Cordeiro Gomes, 

que, em seu livro Todas as cidades, a cidade (2008) – primeira edição de 1994 –, assimila os 

aspectos de ideal ao poder vigente de determinadas elites sociais, na hierarquia de classes da 

sociedade, e de real a tudo o que provem da classe localizada socialmente como inferior, o 
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povo; e, no que tange à duplicidade da realidade, a perspectiva do psicólogo James Hillman, 

que afirma em sua obra O pensamento do coração e a alma do mundo (2010) que:  

 
 
(...) a realidade é de dois tipos: primeiro, o mundo significa a totalidade dos objetos 
materiais existentes ou a soma das condições do mundo exterior. A realidade é 
pública, objetiva, social e, normalmente, física. Segundo, existe uma realidade 
psíquica não avaliada em espaço – o reino da experiência particular, que é interior, 
desejosa, imaginativa. (HILLMAN, 2010, p. 84). 
 
 

Com isso, ter-se-á a chance de perceber como o fenômeno da cidade influencia, 

literária e subjetivamente, os indivíduos e como o que se encontra do lado de fora pode alterar 

o que reside em um lado de dentro, pois que tudo, no âmbito real do homem, são construções 

do imaginário humano em diálogo perpétuo com o mundo dos fenômenos – pelo menos até o 

último homem na terra –, ou seja, as realidades possíveis; tendo com isso, a divisão entre um 

ideal burguês e um real popular, e um real exterior e um real interior, nas definições 

recentemente apresentadas.  

O romance Lapa (2004) começa com a volta de Paulo Braga para casa, após uma 

longa jornada boêmia, andando pelas ruas do bairro numa viagem ao fim da noite, e o 

primeiro lugar que surge é um botequim – bares, pensões, e prostíbulos são estabelecimentos 

recorrentes na obra. Ele está passando mal, mas decide se alimentar: “Num botequim da rua 

da Lapa, onde parei para comer um sanduíche, uma mulher muito estrompa ceiava com quatro 

sujeitos bêbados.” (MARTINS, 2004, p. 39). Essa simples imagem, um rapaz voltando para 

casa após uma noite de bebedeiras, parando para se alimentar, e logo em seguida, continuando 

seu rumo, define um traço que é a temática basilar da obra, a desolação do protagonista 

narrador, sempre a regressar solitário, com um olhar que busca algum sentido para sua 

existência tanto nos seres quanto nas coisas, mais do que em si próprio; a premência de um 

sentimento incondicional, que tende a se revelar ora numa busca por um amor idealizado, ora 

por meio de um lirismo doloroso, acossado pelo sofrimento alheio e pela não concretização 

dos devaneios. E no terceiro parágrafo da primeira página já se delineiam as influências do 

realismo decadente francês que influenciou diversos autores contemporâneos a Martins e ele 

próprio – e sua recriação pela literatura brasileira, o que proporciona ao leitor traços de algo 

contemporâneo –, e que determina as formas das coisas e dos lugares na obra: 

 
 
Saí. O céu clareava por cima das casas. As lâmpadas das ruas se tinham apagado, 
mas alguns botequins estavam abertos, iluminados, com a freguesia da madrugada, 
mulheres de volta dos cabarés, gigolôs, homens equívocos, donas de pensões gordas 
acompanhadas dos rapazinhos que levam o cobre. (MARTINS, 2004, p. 39). 
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Essa passagem da primeira página do romance revela os aspectos temáticos 

fundamentais de toda a obra no que tange à sua espacialidade representada, mimeticamente, 

por meio da literatura, e como o que interessa neste seguimento é o estudo dos espaços, 

elenca-se o fragmento supracitado com a finalidade de que se possa, com essa centelha 

sígnica, iluminar as passagens obscuras da obra e, desse modo, fazer sentir o pulsar vital do 

espaço narrativo como o determinante motivo de toda a sensorialidade espacial, porque “(...) o 

coração percebe tanto sentindo como imaginando: para sentir intensamente, devemos 

imaginar e, para imaginar com precisão, devemos sentir.” (HILLMAN, 2010, p. 94).  

O personagem – narrador homodiegético (REUTER, 2002, p. 73) –, como 

frequentemente incorre no decurso do romance, sai de um lugar, uma espacialidade, e coloca-

se em movimento, libertando-se de um dentro, que, embora busque, vide sua constante 

vontade de dormir com as mulheres da vida em seus quartos, procurando refúgios outros, 

casas além, que não a sua, e observa os acontecimentos espaciais que se dão no período 

temporal de seu regresso com pesar. Daí nasce a diferença ótica de Paulo, de sua atmosfera 

sinuosa. A imagem do céu clareando os cumes das casas, em contraponto com as iluminações 

dos postes findas, demonstra que a noite “vampírica” está para terminar, e apenas alguns 

comércios ainda estão iluminados, o que faz com que os sobreviventes da madrugada possam 

se regozijar com um gole final, que os saciará até a próxima noite. Todos esses, 

marginalizados – boêmios, “donas de pensão”, mulheres da vida, homens equívocos, menores 

perdidos no mundo – dão forma ao quadro de indivíduos proscritos na remanescente noite que 

se sustenta apenas por oposição à artificialidade das lâmpadas acesas que, dos bares, como 

corações em falência, revelam fotografias desfocadas pela escassez de luz. A vida dos 

noturnos se mantém no abrigo iluminado, que advém da interação das subjetividades com as 

coisas e da necessidade de salvaguardar tanto a si quanto à sua história por meio da fixação 

imagética dos espaços onde se esteve:  

 
 
É preciso chegar à primitividade do refúgio. E para além das lembranças positivas 
que são material para uma psicologia positiva, é preciso reabrir o campo das 
imagens primitivas que talvez tenham sido os centros de fixação das lembranças que 
permaneceram na memória. (BACHELARD, 1993, p. 47). 
 
 

E esse refúgio, que conecta as realidades objetivas e subjetivas, lembra a captação de 

um espaço por meio da câmera fotográfica, que se remete, atavicamente, a ideias filosóficas 

antigas, retomadas por James Hillman:  
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Na psicologia grega antiga e na psicologia bíblica, o coração era o órgão da 
sensação, era também o lugar da imaginação. O senso comum (sensus communis) 
alojava-se dentro e em volta do coração e sua função era apreender imagens. 
Também para Marsilio Ficino, o espírito dentro do coração recebia e transmitia a 
impressão dos sentidos. A função do coração era estética. (HILLMAN, 2010, p. 94). 
 
 

Não é isso que Luís Martins faz, ao construir um romance que, apesar de todo 

embasamento em gêneros do passado e contemporâneos, revitaliza-os com uma construção de 

cunho jornalístico e romanesco demasiadamente fragmentado, ainda que haja conexão entre 

tais, como na composição fílmica, um rolo é composto por inúmeras partes distintas que, na 

decupagem final, são administradas para que engendrem uma criação de sentido total, na 

intersecção interpretativa entre criador e receptor? E, continuando, as relações coração-

percepção e realidades intra e intersubjetivas, pode-se ainda chegar ao plano das 

estratificações sociais e depreender como não apenas questões psicológicas interferem na 

construção de um imaginário literário, ou mimético, mas também como as disputas sociais de 

poder legitimam a experiência entre o ser e o universo, que, nesta senda, se desdobra por meio 

da guerra nos espaços urbanos, nos quais o Rio de Janeiro de Martins pode ser entendido 

como: 

 
 
Esta cidade real, por onde circulava uma rica tradição popular, não cabia na versão 
da “ordem”. Era vista como obscena, ou seja, deveria estar fora de cena, para não 
manchar o cenário (...) (GOMES, 2008, p. 116).  
 
 

E, desse modo, ser um tipo de registro que se dá no eixo subjetivo, para onde rumam 

tanto os instantâneos registrados pela sensibilidade humana – ou pelo coração – como 

também, e ao mesmo tempo, o poder proscreve alguns enquadramentos da realidade como 

aquilo que, em origem, é pressuposto como maldito, a realidade “crua” das ruas e da cultura 

popular, visto que para que uma determinada classe que se intitula superior possa sustentar-se 

enquanto tal, uma outra, denominada e subjugada como inferior, deve se opor a ela. Essas 

exposições particulares e distintas servem como premissas para uma topoanálise da mímesis 

no romance de Martins, porque delineiam teoricamente os matizes da obra. E, com isso, a 

percepção eleva-se à ideia central de Hillman, o mundo, em si, é almado, está vivo e é demais 

próximo ao ser humano, que, por meio da sensorialidade, consegue interagir com o espírito 

das coisas: 

 
 
A reação estética nunca é um panteísmo vago, uma adoração generalizada da 
natureza ou mesmo da cidade. Em vez disso, Ela é aquela vigilância agradável dos 
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detalhes, aquela intimidade de um com o outro, como conhecem os amantes. Nesse 
ponto, a própria individuação passa de uma realização individualizada do “eu” para 
uma individuação da matéria.  
Um mundo sem alma não oferece intimidade. As coisas são ignoradas; cada objeto, 
por definição, é rejeitado mesmo antes de ser manufaturado (...) (HILLMAN, 2010, 
p. 104). 
 
 

Com essa poética da aproximação, da retenção do olhar, do amplexo entre indivíduo e 

objeto, ou ser e fenômeno, Hillman entende que o mundo almado é nada menos do que aquele 

que – e esta acepção traja-se de fenomenológica –, como o amante, aguarda o olhar da amada, 

admirando-se de si mesmo, ao observar o outro e, desse modo, vislumbrar nele a beleza que 

tanto deseja ver em si próprio pelos olhos daquele, pois que esse relacionamento se 

desenvolve:  

 
 
(...) no momento em que cada coisa, cada acontecimento se apresenta novamente 
como uma realidade psíquica – que não requer as mágicas da sincronicidade, o 
fetichismo religioso ou qualquer ato simbólico especial – então sou absorvido numa 
conversa íntima com a matéria. Então a gramática rompe seu domínio: sujeito e 
objeto, pessoal e impessoal, eu e tu, masculino e feminino encontram novos modos 
de se intercalar (...) (HILLMAN, 2010, p. 105).  
 
 

Para que haja as disputas de poder urbano, da tese de Renato Cordeiro Gomes (2008), 

entre cena – lugar privilegiado, consolidado pela apartação burguesa, com pretensões à 

transcendência ideal – e obscena – zona de cultura popular, entendida como marginalizada e 

real, fez-se necessário essa exposição das realidades do ser e do objeto que foram anunciadas 

anteriormente, porque imprescindíveis são enquanto pilares da estrutura crítico-social e da 

razão de ser dos seres e das coisas. Com isso, agora há uma estrutura analítica de base, por 

meio da qual as realidades tanto dos fenômenos quanto as ontológicas são erguidas através de 

uma interpenetração de extremos que irrompem as fronteiras com o intuito de engendrar uma 

ótica do novo construto, daquilo que se dá somente com a concupiscência das formas e com 

suas zonas erógenas amoldadas pela memória, onde os registros estão para o indivíduo como 

a libido para o homem, a necessidade de se ater à existência segurando-se aos espaços que, 

retidos pela recordação, resguardam os indivíduos da destemperança do adversário perpétuo, 

o tempo.  

Mas retornando ao romance de Martins, ver-se-á que há um estreito diálogo entre as 

teorias abordadas neste capítulo e essa sua produção, evidência que se torna perceptível na 

parte da narrativa em que Paulo Braga, o narrador em primeira pessoa, descreve o quarto de 

Lia, a mais bela das mulheres da pensão de Mme. Ninette, a dona de um prostíbulo modelar; 
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na primeira parte do romance – onde mesmo havendo a predominância da narrativa 

fragmentada e de saltos repentinos de um enquadramento para outro, há também um momento 

em que a espacialidade pode ser sentimentalmente registrada por meio da câmara obscura dos 

signos linguísticos, com suas luzes muitas vezes arbitrárias e de sentido tanto ambíguo quanto 

ambivalente, que iluminam não o todo, mas, como no mosaico, apenas dadas partes, onde a 

reverberação nunca é plena, mas sempre fragmentada: 

 
 
Voltei às três horas. Ela já estava no quarto me esperando. Era um quarto grande, 
com quatro janelas, no primeiro andar. Dava uma impressão confusa de conforto, 
com certa elegância de mau gosto.  
Uma cama turca macia, baixa, ampla; a um canto, um guarda-roupa moderno, atrás 
do qual ficava o bidê; um tapete amaciava os passos de tantos homens que passavam 
por ali. Três abajures – um com lâmpada azul, outro com lâmpada verde, outro 
vermelha – faziam penumbras de diversas cores para o gosto vário dos clientes. Uma 
mesinha pequena de cabeceira, com telefone. Na parede, um tecido, com a 
reprodução do Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, além de uma infinidade de 
artistas de cinema e de vários nus em poses provocadoras. Uma penteadeira baixa, 
com uma bateria de vidros de água-de-colônia. Algumas almofadas, um cheiro 
esquisito, misturado, de perfumes e de esperma, um quarto bem característico de 
prostituta de vinte mil-réis, sem coisa nenhuma de notável ou de diferente. 
(MARTINS, 2004 p. 51). 
 
 

Apesar de todas as coisas serem tomadas pelo narrador como elementos prescindíveis 

e de baixa relevância, ao leitor essas informações não repercutem assim. E isso não ocorre 

pela fatabilidade trivial delas, enquanto produtos irrelevantes, mas pela alteração temporal que 

as mesmas coisas recebem quando do registro escrito, a narrativa, ou seja, um modo de 

espacialização também pela forma – gráfica – com seu poder de paralisação e decalque do 

mundo real. O lugar, narrado por Paulo, conforme a tese de Gomes, é uma partícula da 

obscena (2008) da cidade, na qual personagens marginalizadas descansam seus infortúnios 

sociais, antes da exclusão total – a morte –, e ao mesmo tempo, em uma nobiliarquia sígnica, 

as mesmas são potencializadas pela desaceleração do tempo por meio do cunho descritivo, o 

que proporciona um olhar de maior reciprocidade e admiração espacial, e tem seu apogeu 

hierárquico pela sintaxe, que designa, com sua ordem, a importância sintagmática, onde os 

núcleos determinados revestem-se com as indumentárias dos determinantes e dos 

modificadores, a saber, das formas marginais: artigos, adjetivos, advérbios, em suma, dos 

adjuntos. 

A parte mencionada da narrativa poderia ser resumida, então, desse modo: o 

personagem narrador adentra um quarto de pensão, para se relacionar sexualmente com uma 

prostituta. Em seguida, observa o lugar e decide que tudo nele é banal. Mas, sinceramente, o 
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enunciado não se limita a isso. Paulo Braga, ao contar suas vivências, mostra todo um diálogo 

entre ser e objetos que transcende suas próprias afirmações, com atavismos de gêneros 

literários que, semanticamente, carregam parte da história da literatura. A começar pela 

especificação de cada item ali revelado, fazendo de toda trivialidade o seu contrário, a 

singularidade, e isso pela descrição das coisas com resquícios do realismo grotesco, muito 

bem analisado pelo filólogo alemão Erich Auerbach, no capítulo de seu livro Mimesis (2004), 

intitulado Germinie Lacerteux – nome de um romance de Jules e Edmond de Goncourt –, no 

qual traz à luz as fontes e o desenvolvimento mimético do realismo ao longo do século XVIII, 

e percebe, nos irmãos franceses, os transplantadores do bizarro para o gênero romance (para a 

narrativa) –, o que na época de Martins já é algo do conhecimento de todos os ocidentais 

letrados, ainda que não perca a sua poética do horror:  

 
 
O que os cativava no tema era algo totalmente diferente: era o fascínio sensorial pelo 
feio, repulsivo e doentio. É claro que nisto não são totalmente originais, não são 
realmente os primeiros; pois as Fleurs Du Mal de Baudelaire já tinham aparecido 
em 1857. Contudo, devem ter sido os primeiros a introduzir tais motivos no romance 
(...) (AUERBACH, 2004, p.448).  
 
 

O quarto possui uma entrada e quatro janelas, o que sugere uma ideia de abertura, de 

grande contato entre o interior e o exterior (presença e ausência), e denota a sua amplidão; a 

cama turca, o guarda-roupas, o bidê, o tapete, os três abajures de iluminações distintas, uma 

mesinha com um telefone, a penteadeira com suas águas-de-colônia, o tecido, as imagens 

reproduzidas, as almofadas e o odor de sêmen misturado ao de perfumes, todos, elementos 

que, em excesso, compõem o registro do modo de vida burguês, mesmo que com as 

diagnosticadas apetências pelo barroquismo: 

 
 
(...) a casa transforma-se em uma espécie de concha. Entende-a como invólucro do 
ser humano e deposita-o nele com todos os seus pertences, preservando assim os 
seus vestígios tal como a natureza conserva no granito a fauna extinta. Não 
podemos, no entanto, esquecer que o processo tem dois lados. O que se acentua é o 
valor real ou sentimental dos objetos assim preservados, subtraindo-os ao olhar 
profano do não proprietário; e, sobretudo, apagam-se os seus contornos de forma 
significativa. (BENJAMIN, 2015, p. 49). 
 
 

Na narrativa, o não proprietário é Paulo Braga, o viajor das ruas noturnas do Rio que 

não atenta para aquilo que, provavelmente, a prostituta Lia – também não proprietária, mas 

residente contínua no ambiente –, por ter sua vida encerrada naquele cômodo de tantos 

amores, retém em sua existência e no próprio comportamento, as formas de uma beleza do 
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feio. O quarto faz parte do que ela crê ser sua existência e, apesar do mau gosto, ele é grande, 

belo e dono de uma pequena opulência burguesa, que só diz respeito, peremptoriamente, a 

Mme. Ninette, a abastada dona da pensão modelar. Esse é um dos motivos que delimita a 

perspectiva do narrador, pois mesmo que ele busque uma interação direta com os objetos dos 

quartos alhures – coisa que ocorre durante todo o romance Lapa (2004) –, Paulo não consegue 

senti-los como um ponto de proteção plena, um refúgio sincero. Ele tem de voltar à sua casa 

sempre, para que possa revigorar a vida e preparar-se para uma nova longa jornada noite 

adentro. Mas isso apenas até que sua conduta o impeça de regressar, e seu pai interponha-se, 

tal qual uma barreira, entre as coisas do mundo e as de casa, separando, desse modo, não só a 

relação de Paulo com o mundo dos fenômenos, mas consigo mesmo.  

Em o Mal-estar na civilização (2016), Freud traz à tona um pensamento assertivo 

acerca da questão da espacialidade, ao valer-se da alegoria, primeiramente, da Cidade Eterna 

– algo que se constrói, destrói e reconstrói sucessivamente, e durante esse processo nada se 

perde por completo, as coisas passadas apenas residem em esferas mais profundas, ou em 

camadas inferiores, um tipo de conservação na subterranialidade, e algumas, mais valorosas e 

presentes, em ostensiva espacialidade, tal qual recordação importante que se faz visível 

decididamente –, e da metáfora do corpo enquanto o presente remanescente de traços 

anatômicos anteriores, como reflexo pertinente do que já não é (FREUD, 2016). E ele afirma: 

“Quando queremos representar espacialmente o suceder histórico, isso se pode dar apenas 

com a justaposição no espaço, um mesmo espaço não admite ser preenchido duas vezes.” 

(FREUD, 2016, p. 14). Isso não seria algo similar ao que Luís Martins faz, quando representa 

a Lapa, que, embora esteja em seu tempo – década de trinta do século vinte –, cingi-se de 

densas trevas em suas longas noites de decadência? O espaço, Rio de Janeiro do século vinte, 

nunca será a Paris do século dezenove, mas, ainda assim, os traços de um passado outro e de 

outra região são incorporados nos trópicos por meio da construção do romance de Martins, 

carregado de noites, obscuridades, e personagens grotescamente elaboradas, seguindo a 

poética do horrível e da degradação moral, como já dito sobre os irmãos Gouncourt e seu 

peculiar interesse pelo feio. Mas não se limitando a isso, ou seja, às influências exteriores da 

literatura francesa, essa mesma ótica do feio pode ser associada ao que é percebido, pela 

sociedade burguesa idealizada, como a marginalidade popular, aquela zona ou tipo proscrito 

pelo progresso, como ratifica Gomes em Todas as cidades, a cidade (2008), por meio da tese 

de cena e obscena já explicitadas. 
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Com as possibilidades teóricas e críticas, tanto sobre a cidade quanto sobre a sua 

estética, elementos esses que proporcionam perspectivas sobre a urbanidade do romance e 

sobre sua influência genérica, as três secções da obra poderão ser compreendidas de uma 

maneira mais ampla, porque, e como demonstrado, não apenas as perspectivas sociais se 

fazem importantes para um estudo da geografia de Lapa (2004), mas também as influência de 

gênero – não se limitando estritamente à literatura, visto ser o autor um jornalista –, que 

Martins tem, ao compor a obra, faz com que o imaginário lapiano seja de uma obscuridade 

nebulosa, de grotesca boemia e marginalização. Os espaços que se seguirão, revelam-se como 

decisivos para a elaboração de cada uma das partes do romance, a saber: a casa, a rua, os 

prostíbulos, o Mangue (zona de baixo meretrício) e o gabinete de trabalho. Isso se impõe 

como tal, porque, de um modo geral, são os espaços por onde o narrador transita 

frequentemente, durante todo o romance, e aos quais o leitor percorre, quando da leitura da 

obra, com o peso do submundo decadente. 

 

2.2 A noite de formas  

 

O romance, em si, é dividido em três partes que, de um modo geral, poderiam ser 

assim intituladas: iniciação do jovem Paulo Braga, economia de prostíbulo e decadência. E, 

embora não seja a pretensão deste capítulo fazer um estudo sistemático da forma gráfica do 

romance, far-se-á uma breve exposição de certas questões formais, para que o leitor e 

quaisquer receptores possam adquirir informações relevantes para a leitura da obra, porque 

Lapa (1936) não é um romance de grandes tiragens, nem foi, devido aos impasses políticos 

que levaram o livro de Luís Martins à obsolescência, quando, no auge, assim que o autor 

começava a colher os frutos de sua carreira de escritor, o livro fora recolhido pelo Estado 

Novo. 

O livro, na edição de 2004, utilizada para a composição deste projeto, tem uma 

introdução muito oportuna de Ruy Castro, com uma bibliografia sobre o bairro da Lapa, uma 

nota “absolutamente” necessária, escrita pelo próprio Martins, aos vinte e nove anos, na qual, 

com ímpeto, o autor se posta, “(...) como um inspetor de tráfego, a apontar o caminho.” 

(MARTINS, 2004, p. 35), antecedendo as vias do romance, para evidenciar ao leitor que 

aquilo que a obra propõe é nada menos do que uma denúncia, um alerta social para as mazelas 

do “progresso” e de seu modo excludente de marginalizar o que não se encaixa em seus 

parâmetros políticos idealizados:  
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Lapa é um livro sério, sério demais mesmo. É uma crônica trágica da prostituição 
carioca, da Lapa e do Mangue, onde uma humanidade condenada vive a vida mais 
desgraçada e mais humilde. (MARTINS, 2004, p. 35). 
 
 

Em outro capítulo, quando do estudo acerca da temporalidade do romance, dos seus 

aspectos composicionais e a sua relação com o seu próprio tempo, essa nota, mencionada, será 

melhor examinada, porque, apesar de ser válida a exposição de algumas questões, 

literalmente, formais, do romance, o que se pretende aqui é um estudo dos significados das 

espacialidades, enquanto fenômenos sociais, e não uma análise da concreta forma da obra e 

dos usos das palavras, estrutura e formatação. Elementos esses que serão abordados em outra 

parte, onde serão analisadas as questões propriamente temporais da obra, sendo algumas 

formais, porque o romance Lapa (2004) se insere em um tempo determinado da história 

universal por meio de sua existência espacial e física, para que o leitor possa perceber o plural 

diálogo do romance, não só com as obras de sua época, ou os gêneros, e as que o 

antecederam, assim como a influência decisiva da poética decadentista que tanto impregnou a 

literatura brasileira finissecular. Com isso o que se quer neste capítulo é um estudo dos 

lugares do romance, os de maior relevância, por serem aqueles que definem a composição de 

trevas da obra, onde tudo, ou quase tudo, é obscuro, soturno e grotesco, pois todos os lugares, 

excetuando a casa de Paulo Braga, o narrador, são próximos do bizarro, do horrível e do 

socialmente marginalizado. E, assim, estando à margem, propiciam todas as derrocadas dos 

indivíduos perante a máquina econômica do capital, que exclui tudo o que não se faz 

relevante para o consumo demasiado, ou seja, aqueles que carecem de poder aquisitivo e, por 

isso, postam-se do outro lado da vitrine, nas ruas. Mas, como num crescendo, do interior para 

o exterior, partir-se-á da morada, do repouso, ninho e lugar de proteção, pelo menos 

inicialmente, “Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é como se diz amiúde, o nosso 

primeiro universo.” (BACHELARD, 1993, p. 24). 

A primeira vez que a casa aparece no romance Lapa (2004) é quando o narrador, 

Paulo Braga, decide contar sobre a sua paixão platônica por Lili, A esperada. A casa surge 

como um ser que define o Eu de Paulo, e da família Braga, de um modo geral, pois a casa de 

Lili, sua vizinha, revela-se como um Outro que fomenta a descoberta. E, em si, o que é uma 

casa, senão um dos primeiros contatos íntimos entre o ser e as coisas? O que leva a pensar na 

construção, subjetiva, do lar, enquanto uma expansão dos Eus que ali habitam e onde 

acomodam seus desejos, suas preocupações, seus amores e até mesmo seus medos, porque a 

casa não é só o lugar de plena segurança, embora essa seja a referência principal, ela também 
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pode ser a conformação da falta de algo, como no caso de Paulo, da necessidade de expansão 

de um ser a outro. Mas a definição do espaço, propriamente, pode assim ser exposta, pelas 

palavras do filósofo francês Gaston Bachelard, por meio da conjunção da temporalidade com 

os fenômenos – no sentido de objetos e coisas do mundo: 

 
 
Por vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se conhece apenas uma 
série de fixações nos espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar 
no tempo; que no próprio passado, quando sai em busca do tempo perdido, quer 
suspender o voo do tempo. Em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo 
comprimido. É essa a função do espaço. (BACHELARD, 1993, 28). 
 
 

Esta retenção temporal feita pelos espaços está, como afirma o filósofo, 

demasiadamente vinculada à memória que um determinado indivíduo tem e que é associada 

aos lugares onde sua subjetividade se dispersou e se alojou. Tais fixações, quase fotográficas, 

registram na memória as imagens dos lugares, dos objetos, seus sabores, cheiros, texturas, 

sons, e todas as possibilidades de interlocução sensoriais, para que por meio da lembrança, da 

recordação, o ser, após recuperar um acontecimento ocorrido em um momento anterior, possa 

alterá-lo, recursivamente, com o projetor do devaneio, visto que “Na verdade, estamos aqui na 

unidade da imagem com a lembrança, no misto funcional da imaginação e da memória.” 

(BACHELARD, 1993, p. 34). E, em dois parágrafos – que virão a seguir –, pode-se perceber 

a relação estabelecida, tanto ao que se refere ao diálogo entre memória e imaginação, o 

narrador, ao relatar suas experiências passadas, por meio do registro literário, demonstra esse 

primeiro ponto, e depois, em um segundo diálogo entre um Eu e um Outro, ele revela as 

diferenças ostensivas das subjetividades alocadas nos espaços também distintos, com suas 

fronteiras bem delimitadas, em que os indivíduos podem se segurar, como quem, ao penetrar 

o abismo, pela fenda de uma montanha, não se esquece de, a cada nova descida, testar a 

resistência da corda, não só como a segurança de uma retomada, mas também como a 

possibilidade de sobrevivência, pois é preciso voltar, se se quiser continuar. E Paulo faz isso, 

volta nos seus tempos de juventude, para se relembrar de como conheceu sua namorada e, 

principalmente, onde: “Nós morávamos numa chácara muito grande, num arrabalde afastado 

da cidade.” (MARTINS, 2004, p. 43). 

Esta chácara, morada primeira, e afastada, do narrador, é o lar onde o Paulo viverá de 

sua infância até o início de sua fase adulta, representando, peremptoriamente, a segurança 

familiar, o conforto e a certeza de um amparo nas temporadas infernais, ocasionadas pelas 

negligências da personagem e por sua grande desilusão com a vida – elementos esses que 
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serão abordados quando do estudo do próprio narrador e da melancolia. E, continuando, a 

relação começa a se estabelecer, entre o casal, em um lugar de proximidade: “Era no quintal, 

às nove horas da noite. Estava escuríssimo.” (MARTINS, 2004, p. 43). Num crescendo, Paulo 

configura a sua memória sexual à casa de Lili, tal como uma zona erógena concreta, posto que 

“Todos os espaços de intimidade designam-se por uma atração. Reiteremos ainda uma vez 

que seu ser é bem-estar.” (BACHELARD, 1993, p. 31); para logo em seguida, distanciar-se, 

pois a impressão ruim será o prólogo do fim, ou seja, de uma interdição: 

 
 
Nesse tempo – estamos nos dezesseis anos – eu terminava os meus preparatórios. 
Pois faltei ao curso nesse dia e meti-me em casa dela. 
Lili arranjara um meio de dispensar os empregados. A casa estava completamente 
vazia. Sentada numa chaise-longue, na varanda dos fundos, Lili conversava comigo 
Puxava assuntos picantes e eu desviava a conversa, com a cândida besteira dos meus 
pobres dezesseis anos sentimentais. De repente, parou de conversar e recostou a 
cabeça para trás, fechando os olhos. Levantara a saia, deixando as coxas 
completamente nuas. Eu olhei. E tive uma impressão desagradável (MARTINS, 
2004, pp. 43-44). 
 
 

Dezesseis anos é a idade à que volta o narrador, não só por causa de um amor 

platônico, moldado e construído com a força do desejo sexual, mas por associar o lugar outro, 

a casa de Lili, a ela mesma, com suas possibilidades de relação concupiscente em seus 

adornos locativos. Isso é um elemento que traça senão todo o romance, ao menos grande parte 

da obra, porque o narrador, se não está em um relacionamento como esse, à porta de casa – 

Lili é vizinha de Paulo –, está adentrando, constantemente, os prostíbulos, as casas de pensão, 

e as zonas de baixo meretrício do Rio de Janeiro do inicio do século vinte, com seu alto índice 

de lenocínio. Por esse motivo, os lugares da obra são, majoritariamente, bordéis, que, como 

dormitórios provisórios, passam a fazer parte do imaginário simbólico de morada para Paulo, 

o grande hóspede. E, como no fragmento acima, tal qual início e motivo inconsciente de todas 

as aventuras e de toda a busca incessante por lugares outros, ele associa a imagem da mulher 

ao lugar, à casa, que pode possibilitar a concretização amorosa, ao sentimento e à mulher 

desejada – Lili e sua casa, sendo uma só coisa, gerada a partir de dois componentes díspares, 

um ser vivo e um fenômeno objetual do mundo, a morada, fomentam, na lembrança, o 

devaneio e a definição de uma sentença certeira: a casa de Lili é um lugar de afeto e de 

sofrimento, onde a recordação, desolada, encontra um conforto precipitado, porque o jovem 

“amava” demais, e asco, porque suas idealizações não se concretizavam. E desse modo, o Eu 

se evidencia e se separa claramente do Outro por meio dos corpos, que podem ser vivos ou 

não. A fisiologia não faz distinções tão densas, já que até os lugares habitados alteram-se 
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profundamente de acordo com as demandas dos viventes e, assim, após a interdição do 

namoro, pelo pai do narrador, o cenário, paradoxalmente, de anseio e repulsa, torna-se 

distante e o afastamento, obrigatório, promove uma percepção outra do mundo e das coisas: 

 
 
Houve a intervenção de meu pai. 
Chamou-me. Proibiu-me, em tom severo, que voltasse para junto de Lili. Mamãe 
apoiava-o. É que eles tinham visto tudo, da varanda da nossa casa. 
Gritei, chorei, esperneei, arranquei os cabelos, falei coisas desesperadas no estilo 
dos heróis de romance quando são metidos em calabouços sombrios para toda a 
vida. Inútil! Ninguém se comoveu e eu não voltei nessa noite para junto da minha 
namorada. (MARTINS, 2004, p.45). 
 
 

As leis familiares, que, como um tipo de super Eu freudiano, estão a zelar e a 

preservar o Eu de si mesmo, ou seja, a delimitar suas vontades sexuais e inibi-las na meta, no 

início, antes que ela se sobreponha à razão, são representadas pela família de Paulo e, 

também, pela sua casa, de modo simbólico. O lar do Eu funciona como a representação da 

domesticação do indivíduo, onde coexistem sanções positivas e negativas, de acordo com as 

deliberações e realizações de feitos do indivíduo (FREUD, 2016). E chega-se a um ponto de 

rebelião do narrador, que pode ser percebido como a fúria do Eu contra as regras da morada, 

que abarcam toda a anatomia e a fisiologia concreta do lar: a casa, enquanto representação do 

cerceamento paterno e materno, erige-se como a fonte repressora do Eu, para que esse, 

frustrado, em um devaneio estético, associe a sua angústia a daqueles famigerados 

personagens literários que compõem o imaginário da perda, da dor e do isolamento. Paulo, 

sem a comiseração familiar, sente-se exilado no próprio lar. Porém, pode-se, também, 

perceber, a revolta como uma expressão ineficaz, porque infantil e imatura: gritar, chorar, 

espernear e arrancar os cabelos, além de serem táticas da pirraça comportamental, denotam 

que seus dezesseis anos eram demais exagerados, ao que concerne aos sentimentos. E como 

ele mesmo afirmara: “Inútil!” (MARTINS, 2004, p. 45). 

Seguindo a perspectiva da casa familiar do narrador, ela, em geral, quando aparece, 

mostra-se como um lugar de cerceamento dos impulsos de Paulo, pois ela tanto se encontra 

afastada do centro da cidade, o que faz com que, para que se chegue até as áreas em que ele 

frequenta – centrais –, tenha de se locomover por um percurso intervalar, quanto, 

opositivamente, revela-se, também e apesar do caráter de interdição, como uma zona de 

conforto e segurança, onde ele, o narrador, consegue, ainda que contrariando a ordem do 

lugar, obter um meio de sobrevivência, como na passagem na qual Paulo, após ser novamente 

interditado por seu pai, levado a se afastar, não só do centro do Rio de Janeiro e de sua própria 
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casa, como também da região – vai morar no estado de Minas Gerais por dois anos –; e, 

depois, ao retornar, após rebelar-se, ainda mais uma vez, contra as regras familiares, decide, 

tal qual herói que se pretende orgulhoso e honrado, abandonar a casa dos pais e, sem 

conseguir prover seu próprio sustento sozinho, julga que o melhor a ser feito é retornar ao lar, 

à noite – pois não quer encontrar ninguém acordado, para não ofender o seu resto de brio com 

a vergonha de suas negligências –, e, assim, encontra a oferta materna de reentrada, ou 

retorno, pois sua mãe previra o que aconteceria: 

 
 
O dinheiro tinha acabado. Andei a cidade toda procurando os conhecidos. Queria um 
emprego qualquer. Não havia, por enquanto. Foi-se fazendo noite e eu sem jantar. 
Fome, pela primeira vez, fome na minha vida. Com os poucos níqueis que tinha, 
tomei um café e comi um bolo. Andei à toa pela cidade, olhando as portas dos 
cinemas. Passava gente bem disposta, indiferente à minha fome ignorada. Os 
cinemas se fechando, veio a madrugada. Eu, sentado num banco do Passeio Público, 
com uma fome que nunca sentira. 
Fazia frio. Desisti de ser herói, tomei um bonde e fui pra casa. Tinha a chave da 
porta, entrei devagarinho, pisando manso. Acendi a luz. Sobre a mesinha de 
cabeceira, havia um prato de comida que minha mãe tinha deixado, adivinhando que 
eu voltaria. (MARTINS, 2004, p. 121). 
 
 

A casa, que, a princípio, surge como um lugar de delimitação do Eu do narrador, de 

suas efusões, quase sempre, desmesuradas, também é representada como um lugar de terna 

afetuosidade, por meio do qual, a figura da mãe, agora por oposição à figura paterna que 

transforma a morada ora em uma prisão para o narrador, ora em um protótipo de exílio, 

imprime em todos os lugares a imagem da segurança e do provento anunciado: o alimento à 

espera do filho desejado. Desse modo, com as duas possibilidades tão distintas explicitadas, a 

casa como prisão e a casa como a fonte nutriz, o narrador, Paulo Braga, pode balizar a sua 

conduta, e perceber, por meio do objeto de possibilidade dúplice, a casa, a relação entre o seu 

corpo com o lugar, que se desdobra em um plano de penitência, pois ele sofre o seu martírio 

de interdições por meio da relação paternal, e de afeição, onde encontra, na morada, a mão 

estendida da ajuda maternal, o que faz com que se tenha a impressão de que o lugar possa ser 

compreendido ora como cárcere, ora como lar, com todas as suas complexidades psicológicas, 

físicas e sociais – em uma recursiva dialética, visto que a tese de lar contra a antítese de 

cárcere resulta, constantemente, em uma insurreição do Eu do narrador, que faz com que o 

fenômeno objetual, a forma da casa, seja diretamente vinculada à forma do corpo de Paulo –, 

que poderiam muito bem ser exemplificadas com as ideias do pai da psicanálise, Sigmund 

Freud, mas que serão expostas com o exemplo do fenomenólogo Gaston Bachelard: 
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E a casa da lembrança torna-se psicologicamente complexa. A seus abrigos de 
solidão associam-se o quarto, a sala onde reinaram os seres dominantes. A casa natal 
é uma casa habitada. Os valores de intimidade aí se dispersam, estabilizam-se mal, 
sofrem dialéticas. Quantas narrativas de infância – se as narrativas de infância 
fossem sinceras – nos diriam que a criança, por falta de seu próprio quarto, vai 
amuar-se no seu canto! 
Mas, para além das lembranças, a casa natal está inserida em nós. Ela é um grupo de 
hábitos orgânicos. (BACHELARD, 1993, p. 33). 
 
 

Mas, se por um lado, a relação entre os copos tanto do Eu, o próprio indivíduo Paulo 

Braga, quanto da casa, a morada, desenvolve-se com uma recursividade dialética que faz com 

que o narrador sinta-se à vontade em sua residência e preso quase que ao mesmo tempo, a 

relação dele com as ruas é diferente. Isso, não porque ele, o protagonista, não participe de 

uma dialética dos corpos, mas porque, em si, a rua não é um lugar, pelo menos não para o 

narrador, de moradia e, embora ele tenha passado muitas horas a caminhar, ela, a rua, é um 

constante espaço de trânsito, de passagem, que leva, com seus variados caminhos, aos lugares 

desejados e também aos inesperados. Se na casa tem-se, de certo modo, a estabilidade da 

morada física, na rua encontram-se os lugares, também físicos, mas de não estabilidade, 

porque os caminhos são, em geral, construídos, no imaginário do Eu do narrador, a partir do 

contato com eles, o que faz com que a recursividade, proporcionada pelo trânsito e pela 

passagem, em suma, pelas frequentes deambulações, resultem na fabricação mental dos 

lugares e em sua intermitente reconstrução, visto que, para que haja o movimento constante 

das formas urbanas, é necessário o contínuo passear do caminhante que, acompanhado das 

mudanças geográficas, monta e desmonta a sua percepção dos lugares: pois eles são 

passageiros tanto quanto aquele que caminha – é porque a mortalidade do ser está para o 

indivíduo como que a morte para as coisas: 

 
 
O morto alegre 
 
Na planície em que o lento caracol vagueia,/ Quero eu mesmo cavar um buraco bem 
fundo,/ Onde possam meus ossos repousar na areia,/ Como o esqualo a dormir no 
pélago profundo./ Odeio o testamento e a tumba me nauseia;/ Ao invés de implorar 
uma lágrima ao mundo,/ Prefiro em vida dar aos corvos como ceia/ Os trapos que 
me pendem do esqueleto imundo./ Ó vermes! Vós a que não chegam luz ou ruído,/ 
Eis que vos toca um morto alegre e destemido;/ Filhos da podridão, demiurgos do 
artifício,/ Vindes pois sem remorso ungir-me os membros tortos,/ E dizei-me depois 
se resta algum suplício/ A este corpo sem alma e morto dentre os mortos! 
(BAUDELAIRE, 2016, pp. 271-273). 
 
 

Esse poema de Charles Baudelaire bem ilustra a ideia de dialética dos corpos, por 

exemplo, entre a planície e o ser que, pretendendo enterrar-se a si mesmo, quer se fundir, por 
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meio da morte, com os fenômenos objetuais, ou seja, adjungir seu copo com o corpo da terra, 

num amplexo fúnebre de sensualidade mortífera e nada salutar. Tal poema, “O morto alegre” 

(BAUDELAIRE, 2016), muito bem se aproxima da composição soturna de expressão sinuosa 

proporcionada pela narrativa martiniana, que, afundada em um abismo de trevas, faz da noite, 

da opacidade e de toda ofuscação o posicionamento do fantasma esquálido a assombrar as 

multidões passantes, como um vulto felino na rua, desdobrando-se no arrepio frio da pele do 

caminhante que, deambulando, percebe os Arcos como um remanescente animal e o 

transmuda em seus medos primais, que ora são a própria passagem, destruidora, de uma forma 

anterior, ora o progresso, com suas reorganizações, ilusoriamente, modernas, entretanto 

apenas valorativas de uma vigência histórico-social em um dado tempo: 

 
 
O viaduto dos Arcos parecia um grande gato sonolento. Mas era uma sombra 
enorme que se elevava na noite, o único belo monumento da minha cidade sem 
tradições, e os vagabundos urinam irreverentemente em suas bases, porque não 
sabem – ah! não sabem! – que a alma da cidade está enterrada ali. 
Os automóveis passeiam o progresso em procissão e querem passar. O vasto gato 
sonolento abre as pernas complacentes, com uma bruta indiferença soberana, 
deixando que os automóveis passem por baixo. Nada perturbará o sono imenso dos 
séculos que morreram. (MARTINS, 2004, pp. 115-116). 
 
 

A besta descansada figura como a referência principal do imaginário carioca no 

romance de Martins – ela demarca distintamente o bairro da Lapa –, pois o Aqueduto Carioca, 

que antes tinha a função de levar a água de uma região a outra, agora, já sem sua 

funcionalidade inicial, transforma-se sob a ótica de Paulo Braga, em um gato sonolento que, 

enquanto sombra espectral, aguarda a recepção alheia para revelar-lhe, por meio de suas 

ruínas, a história daqueles que o olharam, as vicissitudes incrustadas em sua concretude 

arquitetônica. E, não bastasse a “fera” possuir a vitalidade da história, tal como aquele que se 

ausenta repentinamente faz das sombras o flanar da mudança, porque a tortuosidade das 

trevas pode alterar não só a realidade das coisas como também transmudá-las geográfica e 

historicamente. Em um primeiro momento o Aqueduto Carioca transforma-se no gato 

sonolento, cuja memória, como um filme, invade o imaginário do espectador, neste caso, do 

narrador Paulo Braga, e em um segundo momento, a construção arquitetônica faz de si o 

reflexo do que não é, ou seja, um gato sonolento, afundado nas próprias sombras. Esse jogo 

dialético entre a presença da forma arquitetônica, a sua ausência em favor do fetiche 

perceptivo, um felino amoldado pela noite, e da dialética recursiva, que dá origem à síntese 

das noites de formas, faz de sua essência, tal como em Baudelaire, a alma dos condenados 

pela história, pois o tempo irá afundar todos em um mar de recordações oriundas do devaneio. 
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Entretanto, aquilo que poderia ser o temor de morte dos Eus de Paulo Braga e de Baudelaire é 

ansiosamente buscado por eles: o poeta quer fundir-se, na morte, com a terra, e o narrador 

quer, por meio da morte, da alma do “animal”, viver as vidas que nunca viverá. Os dois, 

assim, poeta e narrador, buscam a morte de maneira específica, para que, em um perigoso 

jogo entre presença de realidade e de sua ausência, possam desfrutar experiências que não 

podem ser administradas plenamente, pois não se tem o controle nem da vida, nem da morte. 

Assim sendo, essas ruínas, ou esses arruinados, um pela própria vontade e outro pela saudade, 

entregam-se a efusões destemperadas e criam, com isso, um tipo de ludicidade sepulcral, no 

qual a vitória ofertar-lhes-á o prêmio final: a pena de morte.  

Essas múltiplas possibilidades, dadas pelo tempo e pela percepção de ausência, 

possibilitam o movimento do imóvel e, com isso, a construção sólida, concreta e de 

funcionalidade urbana, revitaliza-se e transforma-se em um hibrido capaz de metamorfosear-

se em unidades históricas outras e de associar-se a seres viventes, por exemplo, a um gato, 

animal que, além de pertencer, às vezes, ao imaginário literário do horror, como na 

representatividade do gato preto, portador de mau augúrio, demonstra a solidão e o sono de 

uma entidade anacrônica, a construção arquitetônica é de uma época demasiado anterior à do 

narrador, e a sua sobrevivência, como uma ruína plena e como aquilo que não era, a sombra 

noturna de um animal secular: 

 
 
O poeta não pode disfarçar a sua arte combinatória, porque o que ele pretende 
mostrar não é tanto o todo como a sua construção posta à vista. (BENJAMIN, 2011, 
p. 191). 
 
 

E: 

 
 
O seu sonho é o de uma natureza como eterna caducidade, na qual apenas o olhar 
saturnino daquela geração reconheceu os sinais da história. Nos seus monumentos, 
nas ruínas, escondem-se, segundo Agrippa Von Nettesheim, os animais saturninos. 
(BENJAMIN, 2011, p. 191). 
 
 

Não se limitando aos jogos das sombras, no diálogo entre sinuosidades que fomentam 

o invisível, Paulo, seguidamente, critica a afronta à história de sua cidade, ao ressaltar a 

ignomínia dos “vagabundos” que urinam entre as patas do felino ancestral, ou melhor, nas 

abóbadas dos Arcos, demonstrando não só o desprezo com a construção como também o 

desconhecimento da relevância funcional, anterior, do objeto, a de abastecer o Rio “antigo” 

com as águas do Rio Carioca, e que agora é abastecido com outras fontes. E o monumento 
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ancestral, que denota a historicidade da cidade, é, contraditoriamente, acossado pelas palavras 

do narrador, quando esse afirma que sua cidade não tem tradições. Com isso, Paulo produz 

um impasse, pois afirma que há uma falta de tradição, ao passo que dialoga não só com a 

beleza monumental do passado histórico, os Arcos, como também com a literatura passada, 

tal como na exposição comparativa, que buscou aproximar o fragmento narrativo à poesia 

baudelairiana, mas também com possibilidades de interação com outras produções poéticas do 

século dezenove, porque a associação feita pelo narrador dos Arcos a um gato sonolento que 

se levanta como uma sombra é um produto derivado do imaginário europeu ocidental, 

demasiado espargido no Brasil desde o século dezenove, que tanto influenciou a literatura 

brasileira finissecular e que é retomado e reelaborado, conforme a tradição brasileira, por Luís 

Martins, quando da composição de seu romance Lapa (2004), em 1936. Exemplo disso pode 

se evidenciar em um fragmento do poema “Meu sonho familiar”, de Paul Verlaine, traduzido 

pelo próprio Martins: “Parece olhar de estátua o seu olhar vazio./ E tem na voz, longínqua e 

calma, o lento, o frio,/ O triste acento de uma voz que se calou...” (MARTINS, 1975, pp.7-8) 

– o gato, também quieto, está enrijecido e imóvel, a olhar a cidade, tal como a voz da história 

emudecida pelos seres noturnos que desconhecem o valor simbólico do felino ancestral; e na 

descrição certeira de um crítico literário contemporâneo a Martins, Brito Broca, quando esse 

aborda o assunto das influências francesas na belle époque brasileira, embora Luís Martins 

diferencie-se por ser um autor de uma geração depois do modernismo, e que, embora sofra 

influências, não só reelabora o imaginário francês como também acentua as características 

sociais brasileiras, o que o torna, parcialmente, diferente dos autores anteriores no Brasil e de 

fora do país – o grande povo passa a compor o imaginário outrora digno apenas de 

personagens da burguesia, onde o marginal limitava-se à sua inferioridade de perspectiva: 

 
 
Como expressão desse parisianismo floresceu entre nós uma literatura de viagem 
toda epidérmica, que teve seu desdobramento na ficção. Romances e contos com 
personagens estranhos a nosso ambiente, intrigas em hotéis de luxo entre mulheres 
vampirescas, príncipes decaídos, escroques internacionais, onde aparecem com 
frequência vícios elegantes como a cocaína e morfina. Tais romances de Theo Filho, 
Dona Dolorosa, Bruno Ragaz, Anarquista, Mme. Bifteck Paff, principalmente Anita 
e Plomark, Aventureiros, escrito de colaboração com o francês Robert de Bedarieux 
e dedicado a Henri de Régnier; os contos de Tomás e Oscar Lopes, de João do Rio e 
do próprio José do Patrocínio Filho (BROCA, 1960, p. 98).  
 
 

No parágrafo segundo, quando o narrador fala sobre o progresso, a sua intenção de 

preservação da historicidade da cidade do Rio de Janeiro, torna a apresentar-se, mas agora 

com a condição dicotômica que cinde o Rio em dois: de um lado, o monumento do Aqueduto 
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da Carioca enquanto uma forma de transcendência temporal, que já resistira à displicência da 

população, e, de outro, os carros, representando o progresso que, nesta senda, associa-se à 

evolução da técnica, como uma forma de desprezo ao passado, porque esse apresenta-se, de 

certo modo, “atrasado” para as necessidades prementes da modernidade, com todas as suas 

alterações sociais, suas contingências, provocadas pelo acaso, e por toda a impressão de 

informações feitas no ser, com uma quantidade muito grande de elementos sensorialmente 

perceptíveis a todo instante, como pontuou o filósofo alemão Georg Simmel:  

 
 
Os mesmos fatores que assim redundaram na exatidão e precisão minuciosa da 
forma de vida redundaram também em uma estrutura da mais alta impessoalidade; 
por outro lado, promoveram uma subjetividade altamente pessoal. Não há talvez 
fenômeno psíquico que tenha sido tão incondicionalmente reservado à metrópole 
quanto a atitude blasé. A atitude blasé resulta em primeiro lugar dos estímulos 
contrastantes que, em rápidas mudanças e compreensão concentrada, são impostos 
aos nervos. Disto também parece originalmente jorrar a intensificação da 
intelectualidade metropolitana. (SIMMEL, 1973, p. 15-16). 
 
 

Os automóveis, representando a procissão do progresso, segundo Paulo Braga, 

parecem debochar do gato sonolento que, indiferente, repousa sua sacralidade histórica na 

imponência dos dias: “Nada perturbará o sono imenso dos séculos que morreram (MARTINS, 

2004, p. 116). Os carros, impessoais, demonstram a ideia de progresso e de velocidade, 

fatores desconcertante da vida moderna, que acomete aos seres sociais, principalmente, aos 

que frequentam os grandes centros, e, desse modo, não só se diferem da extrema pessoalidade 

dos Arcos, representada pelo o gato sonolento, como também se intensificam por meio do 

choque receptivo – oriundo da bruta quantidade de informações –, que causa, na percepção 

dos receptores, neste caso, no próprio Paulo Braga, um efeito de ruptura e descontinuidade, 

seguidas de uma nova modelagem do universo. Mas, não uma cisão completa, pois a fera de 

sombras impede a totalização da atitude blasé do narrador, o que faz com que esse produza 

um diálogo entre a impessoalidade dos objetos passantes e da pessoalidade do remanescente 

histórico, o Aqueduto da Carioca. Com isso, e novamente, um jogo dialético entre a presença 

de um objeto, os Arcos, e a ausência de outros, os carros que passam e desaparecem, 

traduzem os reflexos da vida moderna e de sua íntima relação com o avanço tecnológico, que, 

nas artes, teve maior expressão no cinema, com a técnica da montagem – originária, 

primeiramente, nas obras feitas a partir da técnica dos ready-mades do artista francês Marcel 

Duchamp –, como demonstra o teórico alemão Peter Bürger: 

 
 



42 
 

O cinema, como se sabe, baseia-se na justaposição de imagens fotográficas que, em 
razão da velocidade com que desfilam perante o olho, provocam no espectador a 
impressão de movimento. A montagem de imagens é, no cinema, o procedimento 
técnico fundamental. Trata-se não de uma técnica artística específica, mas de uma 
técnica inerente ao próprio meio. (BÜRGER, 2012, p. 135). 
 
 

E, concomitantemente, a sua relação parte da teoria dos estímulos nervosos, de 

Simmel, que antecede à realização do advento cinematográfico: 

 
 
A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na 
intensificação dos estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta 
entre estímulos exteriores e interiores. O homem é uma criatura que procede a 
diferenciações. Sua mente é estimulada pela diferença entre a impressão de um dado 
momento e a que a precedeu. Impressões duradouras, impressões que assumem um 
curso regular e habitual e exibem contrastes regulares e habituais – todas essas 
formas de impressão gastam, por assim dizer, menos consciência do que a rápida 
convergência de imagens em mudança, a descontinuidade aguda contida na 
apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões súbitas. Tais 
são as condições psicológicas que a metrópole cria. (SIMMEL, 1973, p. 12). 
 
 

Com isso, pode-se entender não só a representação de Luís Martins como uma 

mímesis que apreende o seu próprio tempo, com todas as demandas sociais e históricas, mas 

também os traços que influenciaram a sua composição artística, que tanto se aproxima das 

poéticas decadente e simbolista francesas, quanto carrega e descende de toda a tradição dessa 

mesma influência na literatura brasileira finissecular, a saber, dos autores da Belle-Époque, 

mas também de outros escritores, que desde o romantismo constituem o imaginário soturno 

dessa literatura, como mostra Álvarez de Azevedo em Macário (1852), e que muito se 

aproxima – e antecipa – das condições estéticas e da perspectiva voltada para o obscuro, do 

narrador de Lapa (2004), Paulo Braga: 

 
 
PENSEROSO 
 
É alta noite. Disseram-me ainda que eram duas horas. É doce pensar ao clarão da lua 
quando todos dormem. A solidão tem segredos amenos para quem sente. O coração 
do mancebo é como essas flores pálidas que só abrem de noite, e que o sol murcha e 
fecha. Tudo dorme. A aldeia repousa. Só além, junto das fogueiras os homens da 
montanha e do vale conversam suas saudades. Mais longe a toada monótona da viola 
se mistura à cantilena do sertanejo, ou aos improvisos do poeta singelo da floresta, 
alma ignorante e pura que só sabe das emoções do sentimento, e dos cantos que lhe 
inspira a natureza virgem de sua terra. O rio corre negro a meus pés, quebrando nas 
pedras a sua escuma prateada pelos raios da lua que parecem gotejar dentre os 
arvoredos da margem. No silêncio sinto minha alma acordar-se embalada nas redes 
moles do sonho. (AZEVEDO, 1988, pp. 29-30). 
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E, assim, tem-se um traço, comparativamente, clássico, da representação das trevas na 

literatura do país e que, no romance de Martins, tal como no fragmento de Macário (1852), 

onde tudo é treva, os lugares, por onde o caminhante passa, são construídos constantemente a 

partir do diálogo com o noturno, o que viabiliza um intercâmbio entre a presença de algo, uma 

dada realidade obscura, e a ausência, pelo sonho, que se representa na senda narrativa 

martiniana como as possibilidades urbanas constituintes da vida no dia a dia do Rio de Janeiro 

e na interação entre o indivíduo, a história de sua sociedade, as transformações inevitáveis por 

causa do “progresso”, do avanço técnico, para que, em um último suspiro, tente-se resgatar o 

que se perdeu, por meio do registro literário, porque os objetos, armazenados na lembrança, 

revitalizam o tempo perdido e, desse modo, reconfiguram suas formas, e suas possibilidades, 

com o ímpeto do devaneio: 

 
 
Pois é preciso dar um destino exterior ao ser interior. Para acompanhar a psicanálise 
nessa atividade salutar, seria necessário empreender uma topoanálise de todos os 
espaços que nos chamam para fora de nós mesmos. Ainda que centrássemos nossas 
pesquisas nos devaneios de repouso, cumpre não esquecer que há um devaneio do 
homem que anda, um devaneio do caminho. (BACHELARD, 1993, p. 30). 
 
 

E, como todo caminhante chega a algum lugar, a rua, agora, deixa de ser o foco de 

análise, para que se possa retornar às construções circunspectas, que estimulam o alojamento 

das ideias nos objetos, na presença e na fixidez das coisas concretas que, só depois, quando da 

ausência do indivíduo nos recintos, proporcionará a remodelagem das formas, por meio da 

lembrança despertada pelo devaneio, pois a imaginação ressuscitará, com almas novas, os 

corpos sepultados pelo tempo e os objetos, assim, revelarão, no presente, o caráter fictício que 

aquele que recorda não atenta, em prol do anseio e da carência. Com isso, a casa ou as casas 

que se apresentarão não são, propriamente, as do narrador, mas as de outros, onde vivem e 

frequentam também outros: os prostíbulos, lugares de predominância maciça no romance 

Lapa (2004) de Martins. E após a exposição desses, uma parte será dedicada ao Mangue, zona 

do baixo meretrício carioca na qual Paulo Braga sente uma pungente, e problemática, relação 

de amor e ódio, desejo e repulsa. 

Durante todo o romance, alguns tipos de casas do meretrício são descritas com algum 

nível de hierarquia que as separa e, para que antes que algum fragmento descritivo de bordel 

seja exemplificado, faz-se relevante mencionar tais distinções, mesmo que, em suma, elas se 

aproximem todas, por serem pontos ora de prostituição explícita, ora de comercialização 

tácita dos corpos femininos, pois, ainda que em alguns desses lugares as mulheres não se 
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prostituam, elas saem para finalizar o acordado nos locais em um outro lugar. Numa ordem de 

aparecimento, um pouco desordenada, na obra, estes são os referenciais, a saber: pensões, 

casas que não aparentam ser de prostituição, mas que tem uma média rotatividade de 

comércio carnal, às escondidas; bares de luxo, lugares em que homens se encontram com 

prostitutas sofisticadas e caras, geralmente, estrangeiras; rendez-vous, prostíbulos triviais da 

classe média burguesa, com estrangeiras e brasileiras; cafés cantantes, lugares onde tem 

música ao vivo e as mulheres não fazem programa, mas fazem contatos que podem ocasionar 

em alguma relação sexual; dancings ou cabarés, lugares em que mulheres dançam e excitam 

os clientes, para que eles gastem bastante dinheiro no recinto e depois queiram fazer 

programas com as elas, em uma outra localidade da mesma dona ou do mesmo dono; os 

quarteirões do meretrício, ruas em que há prostituição em larga escala, quantitativamente; 

zona, área genérica que designa algum tipo de baixo meretrício, representada no romance pelo 

nome Mangue, região situada, hoje, onde fica a Cidade Nova, também conhecida em décadas 

anteriores como Piranhão. E, apenas para não deixar de mencionar, há também um bar, 

chamado Cú-da-Mãe, que funcionava com ponto centrípeto de prostituição, visto que o 

público, em grande parte, era de homens e prostitutas, no romance.  Com isso, tem-se um 

panorama dos pontos de prostituição em Lapa (2004), e torna-se válido expor, para o 

conhecimento do leitor, um exemplo da conformação das áreas de prostituição no Rio de 

Janeiro da época de Luís Martins – sem esquecer que quem narra a história é a personagem 

Paulo Braga –; antes de adentrar alguns aspectos importantes para a descrição e análise dos 

prostíbulos na obra: 

 
 
O baixo meretrício carioca principiou judeu-polonês. As mulheres importadas nos 
tempos pré-históricos da prostituição da cidade eram escravas da já célebre 
organização semita de proxenetismo com que as polícias do mundo ainda não 
conseguiram acabar. 
Segundo os cronistas do tempo do Império e dos primeiros anos da República, elas 
viviam nas ruas mais centrais da cidade, em estabelecimentos às vezes mascarados 
de pequenos negócios, como charutarias, que se fechavam com simplicidade cada 
vez que a proprietária ia lá dentro com um freguês fazer amor. As francesas eram 
geralmente cocottes-chics. As mulatas já principiavam a concorrência, que antes da 
abolição da escravidão não era possível. 
No tempo da minha infância, o baixo meretrício polonês-mulato vivia nas ruas 
Vasco da Gama e Tobias Barreto. Na rua Silva Jardim, isolava-se a zona francesa de 
cinco mil-réis. Já começara então o próspero comércio intensivo da traite de 
blanches nas doces terras de Jeanne d’Arc. Na Lapa – beco dos Carmelitas, rua 
Joaquim Silva e rua Moraes e Vale –, ficava uma zona melhorzinha, de dez mil-réis. 
O beco dos Carmelitas era francês; a rua Joaquim Silva, nacional-polonesa e a rua 
Moraes e Vale, da mulataria. Na glória, ficava a zona das pensões, começando de 
vinte mil-réis. (MARTINS, 2004, pp. 69-71). 
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Ao começar a leitura do romance, logo no segundo capítulo da primeira parte, aparece 

a pensão modelar de madame Ninette – isso não é evidente, pois subentende-se que essa 

pensão seja a da referida personagem – uma senhora que fez uma pequena fortuna por meio 

da venda de serviços carnais alheios –, a partir da construção fragmentada e separada por 

asteriscos, que, de certo modo, ora revelam, ou dão a entender, uma relação de continuidade, 

ora de cisão na narrativa, elementos esses, formais, que serão também retomados quando do 

estudo da inserção do romance de Martins na literatura brasileira e das suas possíveis 

influências. Por conseguinte, com a passagem sobre a pensão de madame Ninette, a velha 

meretriz opulenta, pode-se perceber o tipo de ambiente frequentado por Paulo Braga e por 

seus companheiros: 

 
 
Entrei na “pensão”, devia ser meia-noite. Tínhamos vindo de um cabaré onde 
bebêramos cerveja. 
A gerente, espanhola gorda, cumprimentou: 
– Boa noite, senhores. 
– Boa noite. 
– Não querem sentar para tomar qualquer coisa? 
Sentamo-nos. A “pensão” era modelar. Quando um “freguês” entrava, embaixo, o 
porteiro apertava uma campainha elétrica. Em cima, na sala, dava o sinal. 
As raparigas que estavam conversando ou bebericando só para passar o tempo, nas 
mesas de indivíduos que evidentemente não “iriam” com elas, pediam licença, 
levantavam-se rapidamente e perfilavam-se numa série de cadeiras encostadas a uma 
das paredes, todas apresentando o sorriso profissional. O “freguês” chegava. Se 
escolhia alguma, as outras saíam de forma, voltando à posição primitiva. Se não 
escolhia nenhuma e só entrava para beber, a mesma coisa. 
Aquela disciplina militar me fazia mal. 
De instante a instante, a campainha tocava. De instante a instante, aquela manobra. 
O José, garçom, português quarentão e cansado (como vai, José?), olhava tudo 
aquilo com um bruto desprezo e não fazia a menor cerimônia para expor a sua 
opinião bem pouco lisonjeira sobre o ambiente em que vivia. 
– Olha esse troco, José. Essas notas estão boas? 
– Ora se estão. Tudo isto é dinheiro de trepada!... 
– Você dorme aqui? 
– Eu? Deus me livre. No meio dessas mulheres sifilíticas? 
As raparigas ouviam aquilo indiferentes, sem o menor sinal de revolta ou de mágoa. 
Era como se estivessem bem distantes. (MARTINS, 2004, pp. 47-48). 
 
 

O fragmento citado, parte do romance que introduz a prostituição em sua essência 

física, expõe o vínculo dos corpos femininos com o ambiente e seus deveres programáticos, 

que os tornam parte do lugar, como se as mulheres, solidificadas, quais estruturas internas de 

sustentação, dessem vida à casa com a morte de suas idiossincrasias, sendo autômatos 

destinados à funcionalidade pré-estabelecida por outros, para que, em um esvaziamento ideal, 

possam fortificar-se com a nulidade da irreflexão. E não sendo artificiais, posto que são 

orgânicas, devem descaracterizar-se, para revelarem-se verdadeiras encarnações sem alma. 



46 
 

Com isso, seres e objetos tornam-se um, voláteis na forma, mas desqualificados na 

proposição: não são as vontades das mulheres que estão em questão, mas seus corpos que, em 

uma roda viva, alimentam as estruturas libidinais e, assim, a “pensão”, descrita por Paulo, 

enriquece-se através do esvaziamento dos corpos em prol de sua artificialidade, à medida que 

a campainha toca e as rameiras, subjugadas pela “disciplina militar”, concentram-se nos 

mandamentos de madame Ninitte e perfilam seus espectros como vultos de vontades perdidas 

no tempo: o fantasma que aí se revela é tanto a casa, rememorada pelo narrador em sua busca 

memorialística, quanto os corpos, que, reificados, fomentam o apogeu das formas, construtos 

do pecúlio carnal.  

Não se detendo só no esvaziamento dos corpos, Martins, talvez sem querer, cria uma 

casa, a “pensão”, vertical, em sua espacialidade, com a entrada em um primeiro andar, uma 

escada que leva a um lugar de sociabilidade, com um bar e, ao mesmo tempo, com uma parte 

onde as mulheres, assim que cada cliente adentra o recinto, formam uma fila, para que eles, se 

interessados, paguem o preço da cópula e se relacionem com a prostituta desejada. Com isso, 

compreende-se um paralelo da forma dos seres para o adentrar da psique, porque a casa 

demonstra ser uma caverna de instintos e vazões primitivas, onde os indivíduos, homens que 

entram e mulheres que ali trabalham, atingem as interações iniciais da condição humana, o 

sexo, por meio do diálogo corporal, ainda que esse seja concluído com uma negociação 

econômica, e, assim, as raízes psicológicas da vontade humana e os fenômenos espaciais se 

aproximam de modo a revelar a necessidade das vazões instintuais dos seres e de seu 

desdobramento na forma, objetivamente, concreta, que no romance, se apresenta como a 

construção vertical da “pensão” e, na introspecção, por meio da não inibição do instinto na 

meta, de acordo com as ideias de Bachelard (1993) e, respectivamente, com as de Freud 

(2016), a saber: em um primeiro momento, “Com efeito, pode-se opor a racionalidade do teto 

à irracionalidade do porão.” (BACHELARD, 1993, p. 36), porém, e distendendo a ideia do 

filósofo francês, comparativamente à obra, quando os indivíduos entram e sobem as escadas, 

eles, embora carreguem a consciência de racionalidade, tanto decaem na irracionalidade, por 

meio da vazão instintual, o que compromete a polaridade da estrutura formal, porque a casa, 

que dicotomicamente cinde racionalidade de irracionalidade, imiscui, através da proposição 

inicial, a prostituição, quanto de sua estrutura formal, vertical de cima a baixo, e os programas 

de conscientização do ser e do seu oposto: racionalidade e irracionalidade, acabando com as 

delimitações formais em virtude de um constante desdobramento e síntese entre o interior e o 

exterior, gerando uma forma ambivalente – um tipo de revitalização do mito de Salomé, onde 
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sendo a racionalidade definida pelo andar superior, há uma decapitação da razão dos seres, 

pela luxúria, porque há várias mulheres libidinosas aptas para o ato sexual; e, em segundo 

lugar, com a não inibição dos instintos na meta inicial – por parte dos homens –, a saber, a 

não contenção, pela racionalidade, da irracionalidade: 

 
 
(...) o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de 
sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a 
resposta: eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa 
busca tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa; quer a ausência de dor e 
desprazer e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. No sentido estrito da 
palavra, “felicidade” se refere apenas à segunda. Correspondendo a essa divisão das 
metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções, segundo procure 
realizar uma ou outra dessas metas – predominantemente ou mesmo exclusivamente. 
(FREUD, 2016, p. 19). 
 
 

Com o diálogo das formas, seres e objetos, por meio tanto da construção da “pensão” 

em sua verticalidade, que trabalha com elementos opostos, racionalidade e irracionalidade, 

desdobrando-se em uma síntese ambivalente que promove um tipo de pluralidade sígnica dos 

objetos, e com uma possível interpretação e interpenetração psicológica, por meio da 

predominância do principio de prazer, explicitado na passagem acima, pode-se perceber a 

pensão modelar e seus participantes, prostitutas, clientes e mesmo o garçom José, como 

constituintes carnais da composição arquitetônica da concupiscência: dentro e fora, interior e 

exterior se aproximam de modo tal que a cópula que semanticamente ocorreria somente 

através dos corpos orgânicos, os viventes, se dá, também, entre indivíduos e matéria, entre os 

seres e as coisas, numa fusão que, no fim do parágrafo, origina a prole: o esvaziamento tanto 

das coisas como das relações sentimentais pelo capital, ou seja, pelo dinheiro, como revela 

Martins por meio da personagem José, quando Paulo, ao conversar com esse, questiona sobre 

a validade do dinheiro, do troco de “trepada”, e ouve do garçom o desprezo para com as 

meretrizes e, em seguida, alerta o leitor para o caráter fantasmagórico das mulheres, ao dizer 

que elas ouviam os insultos com indiferença, “Era como se estivessem bem distantes.” 

(MARTINS, 2004, p. 48). E, com isso, o vazio dos seres reflete-se no vazio das coisas, e, 

principalmente, no vazio do mediador entre seres e coisas, o dinheiro, elemento de 

equiparação e promotor do esvaziamento absoluto de todas as qualidades tanto físicas e 

materiais quanto cognitivas e abstratas: 

 
 
Sendo o equivalente a todas as múltiplas coisas de uma e mesma forma, o dinheiro 
torna-se o mais assustador dos niveladores. Pois expressa todas as diferenças 
qualitativas das coisas em termo de “quanto?”. O dinheiro, com toda sua ausência de 
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cor e indiferença, torna-se o denominador comum de todos os valores; arranca 
irreparavelmente a essência das coisas, sua individualidade, seu valor específico e 
sua incomparabilidade. Todas as coisas flutuam com igual gravidade específica na 
corrente constantemente em movimento do dinheiro. (SIMMEL, 1973, p. 16). 
 
 

E isso é ratificado, comparativamente, com as palavras de Bachelard, quando esse, ao 

se referir sobre as casas metropolitanas, percebe um esvaziamento de sua capacidade 

cosmogônica, o que pode fazer com que, na narrativa, e na interpretação teórica, os elementos 

distintos, seres e fenômenos objetuais, tenham maior facilidade para se fundir, visto que estão 

demasiado esvaziados de características profundas e demais violentos por causa das vontades 

primitivas, como o prazer desenfreado e mesmo a irracionalidade objetiva da forma e dos 

seres, que, numa fusão procriadora, na narrativa de Martins, possibilita a irracionalização da 

racionalidade, a saber, a síntese ambivalente entre tais polaridades que, ligadas pela escada, 

intercambiam possibilidades ímpares e plurais. E o filósofo francês aproxima-se de Simmel da 

seguinte maneira, ao afirmar que: 

 
 
À falta de valores íntimos da verticalidade, é preciso acrescentar a falta de 
cosmicidade da casa das grandes cidades. As casas, ali, já não estão na natureza. As 
relações da moradia com o espaço tornam-se artificiais. Tudo é máquina e a vida 
íntima foge por todos os lados. (BACHELARD, 1993, p. 45). 
 
 

Chegando à zona de esvaziamento comparativo – no que tange aos seres e às formas –, 

realizada não só por meio das relações econômicas promovidas pelo dinheiro como também 

pela irracionalidade institual da não inibição da meta positiva, ou seja, do descontrole da 

busca pela felicidade por meio dos fortes prazeres, que fora aproximada de modo inicial às 

formas concretas da “pensão”, agora, com a análise da expressão narrativa do Mangue, grande 

área de baixo meretrício do Rio de Janeiro do começo do século vinte, que existiu até a 

década de setenta – onde hoje fica a Cidade Nova –, poder-se-á perceber essas formas vazias e 

desvalidadas em sua essência, pois o Mangue é, na narrativa de Martins, tanto o lugar zero da 

prostituição, diz-se zero por esse não possuir valor algum – sua característica única é a 

nulidade –, quanto a área onde seres, homens e mulheres, são despossuídos de todas as 

qualidades que validam, socialmente, um indivíduo no seio social: eles, os personagens que 

vivem no Mangue, não só são marginalizados como são, demasiadamente, desqualificados 

para a existência fora da dor e do prazer bruto, porque suas zonas de permanência são 

construídas de frente para o inferior, espelho de suas próprias vidas representadas:  
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O Mangue! Quando chega ao Rio um artista estrangeiro ilustre, os jornalistas 
mostram o Mangue pra ele e explicam: 
– É a nossa Mouraria... 
Não sei por que, francamente, a prefeitura não subvencionou as meretrizes com uma 
verba de turismo. Mas, na verdade, o Mangue é doloroso e bem triste da gente olhar 
o movimento febril daquelas ruas. 
Suas noites são agitadas. As pobres mulheres pintadíssimas, nas rótulas, 
movimentam a ronda infatigável dos homens nas calçadas. Muitos homens. Os 
desejos acesos nos olhos dos marinheiros, malandros, valentes, estudantes, doutores, 
empregados no comércio, fuzileiros navais, caixeiros, soldados, funcionários 
públicos, homens, homens, homens. 
Homens que andam sem parar pela vasta feira livre da volúpia barata. (MARTINS, 
2004, p. 128). 
 
 

A primeira coisa que surge a partir da leitura desse fragmento é a relação da região do 

Mangue com a multidão, visto que diversos são os elementos explicitados por Martins, desde 

uma ideia que atinge o lugar como uma chuva cansada e permanente, que revela a dor e o 

pesar dos seres viventes daquela região, até uma variedade de pessoas, que demonstra a vida 

pululante das ruas com suas classes profissionais, estilos e modos de vida e de conduta: o 

Mangue, que revira o alimento dos indignados com a colher da indigência, é o mesmo que 

proporciona o trânsito constante de diversos tipos, invariavelmente, com um provável 

propósito, o coito pelo “troco”. Embora esta não seja a única possibilidade, e como sua 

extensão não só engloba uma área relativamente grande, mas também povoada, o Mangue é 

uma zona de alta interação social e, ao mesmo tempo, de solitária distração, como, 

analogamente, nos extensos versos do poeta norte americano Walt Whitman, em Folhas de 

Relva(2008), Canção de mim mesmo, que potencializam o tumulto e a agitação impetuosa da 

multidão: 

 
 
O blá-blá-blá das ruas.... rodas de carros e o baque das botas e papos dos pedestres,/ 
O ônibus pesado, o cobrador de polegar interrogativo, o tinir das ferraduras dos/ 
cavalos no chão de granito./ O carnaval de trenós, o retinir de piadas berradas e 
guerras de bola de neve;/ Os gritos de urra aos preferidos do povo..../ O tumulto da 
multidão furiosa,/ O ruflar das cortinas da liteira – dentro um doente a caminho dos 
hospital,/ O confronto de inimigos, súbito insulto, socos e quedas,/ A multidão 
excitada – o policial e sua estrela apressado forçando passagem até o/ centro da 
multidão;/ As pedras impassíveis levando e devolvendo ecos,/ As almas se 
movendo.... será que são invisíveis enquanto o mínimo átomo é visível?/ Que 
gemidos de glutões famintos que esmorecem e desmaiam de insolação ou de/ 
surtos,/ Que gritos de grávidas pegas de surpresa, correndo pra casa pra parir,/ Que 
fala sepulta e viva vibra sempre aqui.... quantos uivos reprimidos pelo decoro,/ 
Prisões de criminosos, truques, propostas indecentes, consentimentos, rejeições de/ 
Lábios convexos,/ Estou atento a tudo e às suas ressonâncias.... estou sempre 
chegando. (WHITMAN, 2008, p. 55). 
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Tanto na narrativa de Martins quanto no poema de Whitman pode-se ostensivamente 

perceber a efervescência transitória da multidão, na qual a variabilidade das formas impõe-se 

como constância. Entretanto, apesar de o Mangue – e o centro da cidade em si – ter, também, 

essa visível efervescência popular, como no poema do escritor norte americano, com todas as 

suas sinuosidades e constantes variações, esta mesma zona social celebra o apogeu da 

violência humana com a difícil forma de vida dos seus habitantes, que, majoritariamente, 

sendo mulheres sem profissão regular, nos termos burocráticos da sociedade, vivem de uma 

prostituição barata e ainda têm que pagar às donas e aos donos das casas em que residem ou 

onde trabalham fazendo “a vida”, o que faz com que a ruína acomode-se rapidamente em seus 

dias, como um animal faminto, mastigando as carnes da desventura humana: 

 
 
Ali um barulho nascia à toa e a vida se acostumara a ser coisa frágil. As mulheres 
fechavam precipitadamente as portas quando saía tiro e viviam permanentemente na 
perspectiva de fechar a porta precipitadamente, de uma hora para a outra. 
A rua estava serena, as vitrolas tocavam, as raparigas chamavam, os basbaques 
passavam. O macho entrava e, quando ia sair, a porta já estava fechada e as 
mulheres olhavam as novidades pela persiana. 
– Não sai já não – avisavam. – O negócio tá feio aí fora. 
Às vezes, alguém morria. A emoção não era longa nem profunda. Suicídio de 
mulher com fogo nos vestidos era sopa, já ninguém se impressionava mais. Toda 
aquela gente era uma humanidade condenada. (MARTINS, 2004, p. 156). 
 
 

E assim, tem-se um panorama do Mangue, antiga zona do baixo meretrício carioca que 

fez não só o imaginário de alguns artistas brasileiros do começo do século, como Marques 

Rebelo e Di Cavalcanti, e que, em Martins, ganha certa evidência, por ser o cerne do 

infortúnio humano no Rio de Janeiro, sendo relatado com tons de denúncia, pois tanto a vida 

das rameiras não possui valoração alguma para a sociedade, que, em alguns casos, apenas 

usufrui de modo hedonista do corpo do outro, para que, logo assim que se sacie, desapareça 

do lugar e lance-lhe réprobos, quanto o lugar, em si, é relatado como desqualificado, onde a 

dor não tem mais nenhuma funcionalidade, a morte torna-se vulgarmente irrelevante, como se 

seus habitantes não passassem de fantasmas que persistissem apenas para assombrar suas 

próprias vidas com as chamas da lembrança, para, em seguida, extingui-las com o sopro 

temporal, que carrega a sentença final: a morte dos seres e das coisas.  

Por fim, o último lugar a aparecer no romance de Martins é o “novo” apartamento de 

Paulo Braga, que, “agora”, encontra-se distante física e temporalmente da vida sofrida do 

Mangue. As constelações que regem sua vida tornaram-se outras. Aquilo que Paulo ouve e vê 

são as nuances de um passado tortuoso, de aprendizado, e, de modo diverso, as luzes da 

cidade, no fim da narrativa, reverberam o triunfo de uma conquista social, que envolve não só 
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a sua ascensão econômica, mas também a mudança de hábitos, embora apareça, novamente, 

como um personagem noturno. E, com isso, o tom dado à noite é ameno, leve e de fácil 

recepção para o leitor, que não se deparará, ao fim, com os tomentos que atravessam toda a 

narrativa de Lapa (2004), romance que se chamaria Prostituição, o que ratificaria as histórias 

contadas, e que não deixa de comprovar e denunciar as mazelas sociais da vida urbana, na 

qual as frustrações encontram lar e as ostensivas diferenças socioeconômicas aviltam-se tanto 

nas formas dos seres quanto nas estruturas das coisas, transpassando as ruínas de um corpo a 

outro, numa infelicidade sem fim. Entretanto, Paulo termina seu relato de modo sereno, 

delicado e com um leve pesar, mas não de um indivíduo que jogou sua vida fora e que decidiu 

fazer uma narrativa autocrítica dela e da existência mundana, dos seres noturnos e dos lugares 

violentados pelo descaso humano. Definitivamente, não. O que ele faz é, ao contrário, saudar 

a falta das pessoas e dos espaços, com um gesto de adeus, que guarda na mão, as palavras da 

memória, e a noite, agora, é clara, qual saudade: 

 
 
É noite. Estou só em meu gabinete de trabalho. Vêm de fora sons de piano, uma 
valsa antiga e sentimental de Brahms. 
Que sossego!... Não. Não martelarei a máquina de escrever para encerrar as minhas 
memórias de vagabundo. Terminarei à tinta, docemente, serenamente, diante da 
janela aberta para a noite clara, onde há rumores distantes das minhas noites 
antigas... (MARTINS, 2004, p. 171). 
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3. NÉBULA TEMPORAL 

 

Agora, faz-se necessário um breve estudo acerca da temporalidade. O que se impõe 

nesta senda é a necessidade de um discurso temporal, tal como anunciado na introdução, pelas 

ideias de Benjamin, quando do percurso do hóspede no mosaico. Isso ocorre porque adjunto à 

temporalidade revela-se a eternidade, que, sendo seu contrário, adquire uma possibilidade de 

encontro com o “novo”, ou melhor, com um tipo de recente produção, que, em seu limiar, 

carrega o caráter de novidade, pois aparece em momento oportuno, e transporta também o 

“velho”, denotado pelas marcas da tradição, para uma posição anterior, adquirindo, assim, 

algumas de suas marcas ou tentando se afastar plenamente delas. Com isso, este trabalho 

pretende dialogar, dialeticamente, as relações entre a espacialidade, anteriormente abordada, e 

a temporalidade, como se seguirá. E, por conseguinte, em uma guinada final, após tal percurso 

dialético, quando do estudo da personagem Paulo Braga, uma análise acerca da questão do 

homem de transição, que, tanto na metáfora do mosaico benjaminiano quanto no diálogo entre 

a espacialidade do primeiro capítulo e a temporalidade do segundo, possibilitará o 

encerramento desta pesquisa na síntese promovida pelo terceiro e último capítulo, onde serão 

analisados os Eus das personagens e, principalmente, a ideia tão propagada pelas páginas do 

romance Lapa (2004), a do ser em trânsito, que, embora pertença a uma dada espacialidade e 

temporalidade, se sente deslocado, em constante movimento temporal e espacial. Sendo 

assim, um estudo acerca do tempo, da eternidade e de suas relações com a ideia do “novo” 

iniciar-se-á. 

 

3.1 A eternidade sobre o tempo 

 

Se, por um lado, o conceito do “novo” se dá por meio do fluxo no tempo histórico e de 

sua continuidade, em uma perspectiva progressiva, que muitas vezes tende, na mímesis, à 

imitação ou emulação dos autores tidos como clássicos, – exemplo este é o da análise do 

conceito do sublime (método que torna o discurso “excelente” – além do humano –, por meio 

de um arrebatamento tal que percebemos o que fora criado por outro como nosso, e 

trabalhamos, assim, o que está além de nós em nós mesmos, por meio da potência discursiva), 

em Longino, autor da antiguidade clássica (LONGINO, 2005, p. 71) –, para que se possa ter 

esteio, ao compor determinada obra, e seguir adiante; paradoxalmente, e muitos séculos 

depois, com o advento das vanguardas, houve uma revolução no pensamento e o que tinha um 
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caráter positivo e contínuo, passou, dentre tantos, a partir do conceito de estranhamento 

(procedimento violento que singulariza a forma e nega a história) de Viktor Chklovski, 

teórico do século XX (CHKLOVSKI, 1971, p. 45), a tender a uma negatividade desoladora, 

que desvincularia o presente do passado em prol de um eterno projetar-se, assim, 

distanciando-se também daquilo que se pretende perceber ou entender, porque, e, como 

explica Aristóteles, acerca da metáfora da flecha de Zenão de Eléia – em sua Crítica (1996) –, 

toda vez que uma seta se debruça rumo à frente, ou seja, ao futuro, ela reafirma a sua 

presentificação e imutabilidade por causa da persistência no momento, que se ratifica pelo 

futuro (PRÉ-SOCRÁTICOS, 1996, p. 140), sendo sempre o distanciamento, e nunca o 

alcance. Em vista disso, e comparativamente, podemos perceber tais anseios na definição de 

Chklovski, quando este afirma que: 

 
 
O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como 
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização dos 
objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a 
dificuldade e a duração da percepção. O ato da percepção em arte é um fim em si 
mesmo e deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do objeto, o 
que é já “passado” não importa para a arte. (CHKLOVSKI, 1971, p. 45).  
 
 

Diferentemente de tal resultado, mas valendo-se tanto de procedimentos formais 

específicos quanto de conteúdos complexos, Longino havia atingido, anterior e 

antinomicamente – ele escreve sua obra no período conhecido como A Longa Antiguidade 

Clássica, no século I D.C. –, o outro extremo da proposição do formalista russo – que compõe 

seu ensaio em 1917 –, com a égide da sublimação pela positividade, “Verdadeiramente grande 

é o texto com muita matéria para reflexão, de árdua, ou antes, impossível resistência e forte 

lembrança, difícil de apagar.” (LONGINO, 2005, p. 77); e que, analisando agudamente, não 

se diferencia completamente daquela proposição, a não ser pelo seu aspecto concernente à 

memória, porque, enquanto o primeiro se vale da dissolução desta, para que não se atinja uma 

possível resolução conteudística – por causa da “forma barreira” –, o segundo mostra-nos a 

impressão causada pelo objeto artístico, ao ser a mímesis, neste caso, uma aquisição, pelo 

receptor, que ficaria registrada de modo quase indelével na memória, se esse conseguisse 

ultrapassar a “forma barreira” da resistência discursiva. Os dois autores, mesmo que com fins 

polarizadores, ainda insistem na ideia de que o sublime, como afirma Longino – e já fora 

brevemente supramencionado na passagem de Chklovski, quando este traz à tona o termo 

singularização –, é um tipo de apogeu, ou sublimação, do discurso, a saber: “(...) é o ponto 

mais alto e a excelência, por assim dizer, do discurso e que, por nenhuma outra razão senão 
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essa, primaram e cercaram de eternidade a sua glória os maiores poetas e escritores.” 

(LONGINO, 2005, p. 71).  

Tais posições de meios díspares e finalidades próximas encabeçaram esta introdução, 

porque aqui serão analisadas algumas características do ser do tempo e do seu contrário, do 

ser da palavra e o que o leva à essência pura platônica, sendo considerados como estruturas 

abertas esses elementos, para que, consequentemente, possa-se averiguar o romance Lapa 

(2004), de Luís Martins, que do mesmo modo que estas “passagens” ou “entre lugares” 

funcionam de forma cindida – dando margem tanto à positividade quanto à negatividade –, 

também no romance, as suas principais fissuras e incompletudes – acumulo de carga de 

gêneros: poética decadentista, influência da tradição literária brasileira, romance de formação, 

crônica jornalística de denúncia –, referentes às questões temporais e aos ímpetos de 

sublimação, serão dissecadas de forma que se possa perceber o que faz do livro uma obra que 

resiste, ainda que fantasmaticamente, na literatura brasileira, e costurar-se-ão as possíveis 

fendas com a agulha da teoria.  

Como fora abordado na introdução deste capítulo, o sublime possui uma tendência 

positiva e outra, que ocorre polarizadamente, a negativa, mas, embora tais premissas sejam 

cabais para a sua análise, esta não se resume apenas a uma crítica dicotômica. Haverá um 

estudo das possibilidades do sublime e das suas relações com o novo e com o tempo, ora 

quando ele o afirma, ora quando o recusa. Porém, este trabalho não se limitará a simples 

dissidências conceituais, visto que o tempo, fator de extrema influência, pode possuir uma 

recursividade mais complexa do que as definições típicas de pretérito, presente e futuro, como 

será demonstrado ao longo das páginas. 

Na primeira acepção do termo, o sublime longiniano é definido como uma 

possibilidade histórica, por ocorrer em, e depender de, uma dimensão temporal, que, por meio 

da imitação – imitatio –, perpetuaria seu caráter transcendental, como se o leitor “poeta” 

pudesse, pelo ato de ler, de alteridade para com uma obra de arte (tratar-se-á aqui, 

especificamente, de literatura), adquirir a tradição artística e o saber do passado, sem a 

necessidade de uma forte crítica – apenas, sim, de rompimento, ou desvendamento, da “forma 

barreira” –, por mais simplória que esta pudesse ser – tendo por sublime uma torrente 

arrebatadora; e ainda que este fato não ignore os conteúdos de uma obra artística, somente 

elucida a percepção do leitor para o efeito do sublime, que soa como um raio nas vias 

cognitivas, nos dizeres de Longino (2005), e que muito mais tarde o teórico do romantismo 

Thomas Weiskel afirmaria que: “Por trás de cada ato de metáfora intelectual está uma 
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imitação, uma identificação ou mimesis.” (WEISKEL, 1994, p. 19); e continuaria, dizendo 

que: “Uma metáfora é um compromisso assumido entre o velho e o novo, entre a esmagadora 

autoridade da linguagem e a irreprimível anarquia da inteligência (...)” (WEISKEL, 1994, p. 

18). Com isso, pode-se perceber a importância da mímesis por meio da linguagem e, 

principalmente, da metafórica, no ato composicional que leva ao sublime. Aquilo que 

Chklovski trata em seu texto, Arte como Procedimento (1971), como linguagem poética 

(Deformação da língua que a leva do plano coloquial ao literário) (CHKLOVSKI, 1971), e 

que seria o recurso que se vale da metáfora, para transcender a linguagem prosaica, é o 

mesmo princípio que levou Longino a dedicar parte de sua obra ao estudo da linguagem 

figurada. A metáfora ganha um sentido importante quando se atem a isso, porque ela se forma 

como pensamento por imagens, que se desdobram em ideias, para formular conceitos: 

 
 
Sublime é um daqueles termos, como inspiração, visão, apocalipse, imaginação, o 
demoníaco e, naturalmente, transcendência – cuja contínua sublimação em metáfora 
torna possível o pensamento, capacitando-nos a apreender a experiência em termos 
sancionados pelo passado – o gesto crítico essencial, sofisticado já na Antiguidade. 
(WEISKEL, 1994, p. 19). 
 
 

As palavras de Weiskel demonstram a importância da linguagem figurada na 

composição da obra de arte e de sua passagem para o sublime. Agora, ao adentrar as 

“vértebras” da palavra metáfora, movimentando-se de um lado a outro, pode-se perceber que 

seu sentido é tal qual o de todas as palavras: figurado, representativo e arbitrário. Não se 

exclui o seu caráter de secção entre um sentido denotativo e outro conotativo, ou 

simplesmente aquele que vai além, através da analogia, só tenta-se não fixar a perspectiva 

analítica no olhar de Polifemo, unilateral e ignorante, e, sim, ampliar as possibilidades do 

sublime e as suas conexões com o tempo e a eternidade. Por conseguinte, não bastam nem só 

a deformação da forma, como nem só a temporalidade, para que haja a sublimação. Faz-se 

necessário uma cisão entre um ser específico e o seu contrário, ou o seu não ser. Debruçando-

se sobre o sublime, seguindo a ótica da metáfora, há, no mínimo, de se perguntar: o que faz 

dele uma essência, de certo modo, acrônica, amputada da ordem temporal, como em 

Chklovski? E, paradoxalmente, como ele atravessa a história, como em Longino? Em suma, 

como chega ao além-físico, estando em um plano físico ainda? Pela mímesis ou pelo 

conceito? Walter Benjamin, ao se deparar com O Banquete, de Platão, encontrou uma 

fechadura de tamanha complexidade, mas formulou uma chave de resposta assim: 
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Cabe aos conceitos agrupar os fenômenos, e a fragmentação que neles se opera por 
ação do entendimento analítico é tanto mais significativa quanto, num único e 
mesmo lance, consegue um duplo resultado: a salvação dos fenômenos e a 
representação das ideias. (BENJAMIN, 2011, p. 23). 
 
 

Avaliando essa perspectiva, a ideia de conceito benjaminiano funcionaria como a de 

metáfora, de Weiskel, possuindo um papel de mediador entre o que se posta além do ser, no 

campo terreno, e no ulterior, extraterreno, ou seja, entre os fenômenos do mundo – objetos 

reais – e suas possíveis “sublimações” ou ascensões – ideias virtuais –, num plano superior ou 

espiritual, pois que tais conceitos são extremamente próximos. O problema incide quando, ao 

extrapolar a barreira do campo físico, o tempo cronológico e o subjetivo são comprometidos 

em prol do não tempo, da eternidade, deixando-se de lado o caráter linear do sublime da 

Antiguidade, em prol de um devir, que se aproxima, desse modo, da definição, proporcionada 

por Chklovski, de procedimento em arte (1971). 

Na contramão da Antiguidade Clássica, o temerário formalista russo buscou, com sua 

teoria formal, abolir a história – proposição basilar das vanguardas formalista e futurista –, na 

tentativa de concretizar o improvável, uma arte não gestada ainda, mas prestes a nascer, 

sempre projetada, nunca estacionada no tempo, algo híbrido, do qual ninguém poderia, em 

tese, fruir plenamente, apenas vislumbrar, como o filho eternamente desejado. E para que isso 

se desse, de fato, precisaria, no mínimo, não funcionar, ou melhor, não acontecer. O fracasso 

da recepção artística – e consequentemente o do tempo – torna-se a única possibilidade da 

Arte como Procedimento (1971). A teoria da desautomatização da percepção, por meio do 

“choque” chklovskiano, que abala a cognição do receptor de modo a desestabilizá-lo, teria de 

ser de uma violência tamanha a ponto de anular as capacidades de toda a teoria do 

conhecimento sensível e da sensorialidade do ser. Essa proposição merece ser avaliada 

juntamente com o arcabouço das categorias temporais prototípicas de passado, presente e 

futuro, para que se possa ter uma determinação do ser do tempo com válida profundidade, e 

do aspecto do “eterno novo”, de Chklovski. Não deixando à parte o conceito de metáfora de 

Weiskel, tão pouco o conceito de Benjamin, tentar-se-á, a partir de agora, relacionar, também, 

as estruturas dessas proposições com o “ser do tempo” – e ainda com a sua transgressão, a 

eternidade, tal como o metafísico e o sublime metafórico dos demais autores –, do filósofo 

francês Paul Ricoeur, que dedicou grande parte de seus estudos a uma produção acerca do 

tempo. E isso porque todos esses conceitos anteriormente analisados, positivamente, possuem 

duas características polares em comum, ora eles se afirmam enquanto tal, sendo uma 

possibilidade plausível, quando se impõem como a delimitação de algo, ora rompem os 
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limites de suas circunspecções, deixando de funcionar como uma ferramenta, um mero 

aparato intermediário, para transcender e assumir uma categoria outra, fora de si, 

transpassando as leis de sua própria regência. 

O filósofo e teórico da literatura, Paul Ricoeur, em seu ensaio As aporias da 

Experiência do Tempo (RICOUER, 2010, pp. 14-55), que é parte de seu livro Tempo e 

Narrativa (RICOUER, 2010), reflete acerca do livro XI das Confissões de Santo Agostinho e 

demonstra algumas das complexidades inerentes ao estudo do tempo. Valendo-se de análises 

aporéticas, o autor busca definir os limites da temporalidade, que dividem categórica e 

hierarquicamente o tempo como ele é conhecido por todos, mas, para isso, ele também 

examina o não ser do tempo, a eternidade, em busca de uma resolução do que seria seu 

contrário, o não tempo, e de que modo este é percebido tanto psicológica quanto 

objetivamente. Ver-se-á, a partir de então, não só a delimitação temporal e o seu rompimento, 

mas, também, a sua dilatação – o trânsito entre camadas ora próximas, ora distantes –, num 

jogo dialético entre a presença de uma dada temporalidade e a sua ausência – como ser e não 

ser –, e como intenção e afrouxamento. Tendo em vista isso, comparar-se-ão terminologias 

distintas, que se aproximam em uma encruzilhada semântica.  

Os elementos da panóplia sígnica são: o conceito benjaminiano, a metáfora de 

Weiskel, que se desdobra na dicotomia positiva, vertente longiniana, e negativa, vertente 

chklovskiana, e o ser do tempo, que fora proficuamente analisado por Ricoeur. Partindo 

dessas formas padrão, esmiuçar-se-ão as suas possíveis fissuras, para tentar descobrir o que 

faz com que essas fraturas abram caminho para o “outro”, para aquilo que já não lhes pertence 

mais, e que, por meio do corte, proporciona algo de novo, fora de suas existências, numa fuga 

de si para o que se encontra além. 

Em primeiro lugar, Benjamin, ao formular seu teorema sobre o conceito (Diz-se do 

conceito enquanto palavra/forma, não o famigerado conceito de origem, ainda), no prólogo 

epistemológico-crítico, capítulo inicial de sua tese A Origem do Drama Trágico Alemão 

(2011), critica grande parte da história da filosofia, partindo de Platão, para confirmar que esta 

sempre refutara, na própria ideia de conceito, o seu caráter metafórico e metodológico, e diz: 

 
 
A representação é a quintessência do seu método. Método é caminho não direto: é 
esse o caráter metodológico do tratado. A sua primeira característica é a renúncia ao 
percurso ininterrupto da intenção. O pensamento volta continuamente ao princípio, 
regressa com minúcia à própria coisa. (BENJAMIN, 2011, p. 16). 
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Com isso, o pensador alemão, afirma que o distanciamento entre o particular, o 

fragmento, e o fundo, o todo, é válido para a própria composição formal, assim como não 

deixa de ter um caráter estético – exemplo da pasta de vidro (BENJAMIN, 2011, p. 17). Mas 

por quê? Se se pensa em um extremo, neste caso, a forma, e na sua negação, a não forma ou 

essência, não será maior a validade de uma, se a outra diametralmente lhe fizer oposição? Não 

se atenta mais para a luz que, envolta em opacidade, incandesce um determinado ponto de 

reverberação pura? É neste ponto que Benjamin ratifica sua ideia sobre a forma.  

Porém, ele ampliará esse pensamento quando, conjuntamente à análise da forma de 

uma dada determinação espacial, debruçar-se sobre o tempo, o que possibilitará a criação do 

conceito de origem e com isso, Benjamin afirmará que: 

 
 
(...) apesar de ser uma categoria plenamente histórica, a origem (Ursprung) não tem 
nada em comum com a gênese (Entstehung). “Origem” não designa o processo de 
devir de algo que nasceu, mas antes aquilo que emerge do processo de devir e 
desaparecer. (BENJAMIN, 2011, p. 34). 
 
 

Essas definições, que em breve se evidenciarão nas faces dos demais conceitos a 

serem explorados dialogicamente, impõem-se como a chave mestra de toda esta teoria 

dialética que joga com a espacialidade e a temporalidade. Nesta alvorada conceitual, tem-se, 

inicialmente, a exposição da forma, como circunspecção de algo que pode ir além – ao 

oposto. Sendo um ponto de intersecção, a forma – o conceito –, em si, é um ser de vida 

intermediária, visto que tem por função a apreensão dos objetos do mundo e a sua conexão 

com uma atmosfera outra, que, aqui, são as ideias, essências puras, conforme a perspectiva da 

metafísica platônica, embora possa metamorfosear-se lexicalmente, mantendo um eixo 

semântico centrípeto, como será demonstrado nas comparações terminológicas. Isso porque, 

como ocorre em todas as línguas ou pelo menos na maior parte delas, o léxico, para além da 

sua função de indexação, muda ao longo da história, ainda que lenta e gradualmente. Embora 

isso seja um fato, as palavras não perdem o seu poder de sublimação com o passar dos anos, 

nem de, como já fora mencionado, “salvar” tanto o objeto no conceito, mantendo-se 

singularidade, e, em seguida, conectá-lo ao plano ideal, tornando-o parte componente da 

totalidade – a pluralidade ímpar benjaminiana. Nessa perspectiva, a palavra – o conceito, a 

forma – parece ter um caráter a vir, sempre, tal como um ser em aberto, à espera de acontecer. 

Essa ambivalência aproxima o ser da forma do ser do adolescente, ontologicamente, porque 

tanto um como o outro são existências em trânsito, estão entre duas possibilidades 

antagônicas, e, o mais surpreendente, são o ponto para onde “céu” e “inferno” convergem, o 
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campo minado de adversários distintos: razão e emoção. E, se, por um lado, tem-se a 

positividade da forma, enquanto singularidade, por outro se tem a negatividade da forma 

como totalidade, o que provoca neste ser intermediário, aquilo que a psicanalista Julia 

Kristeva (2002) denomina como “(...) essa estrutura que só pode ser dita de “crise” aos olhos 

de uma lei ideal estável.” (KRISTEVA, 2002, p. 146), e que culmina em uma “queixa”, por 

causa do caráter de ausência que o jovem possui, ou infelicidade, provocado pela falta de algo 

ulterior à forma do ser e pela sua incompletude – que acontece por ele ainda não ser um 

adulto e também não mais uma criança, e que em Lapa (2004), revela-se na ideia de homem 

de transição, Paulo Braga, aquele que não se percebe precisamente dentro de apenas uma 

realidade e se entende em trânsito tanto quanto o hóspede no mosaico, ou o adolescente 

queixoso de Kristeva. Entretanto, as ideias e análises acerca do “homem de transição” serão 

abordadas, também, no capítulo final desta pesquisa, para que, por meio de uma dialética 

entre a análise espacial do primeiro capítulo e a temporal do segundo, possa-se culminar na 

questão da transitoriedade. E, continuando, ainda assim, sem deixar de ser o espaço onde 

ocorre, com certas ressalvas, a salvação platônica de Benjamin, porque há aí a dialética do 

transitório, do flâneur, daquele que passa presente e ausentemente ao mesmo tempo 

(BENJAMIM, 2015), pelas galerias dos mundos possíveis, interior e exteriormente.  

No vórtice de tamanhas potencialidades, o tempo passa a reger as cortes da 

espacialidade, porque tais conformações coexistem em um dado momento histórico. E 

explorada a transitoriedade em Benjamin, pode-se revisitar, agora, os textos de Weiskel e, 

consequentemente, os de Longino e Chklovski, para tentar apreender as mesmas qualidades.  

Quando Weiskel analisa os dois autores, classificados, respectivamente, como o 

clássico e o moderno, percebe que a validade da teoria do primeiro, dissolve-se na proposta do 

segundo a ponto não de desintegrar-se na adversa e, sim, de imiscuir-se nela. Para Longino, 

sob a ótica do teórico, o sublime é a alma do corpo retórico, que necessita do transcendental. 

Já em um segundo momento, Weiskel diz:  

 
 
O que é novo no modernismo é uma oposição, latente a princípio, mas inevitável, 
entre a autoridade e a autenticidade, entre a imitação, caminho tradicional para a 
autêntica identidade, e a originalidade, impossível, mas necessária. (WEISKEL, 
1994, p. 23).  
 
 

O que, com Kristeva, nota-se na disputa entre o pai e o filho, o adulto e o jovem, Laio 

e Édipo, nas acepções freudianas revisitadas pela filósofa (KRISTEVA, 2002). Ao passo que 

Longino faz a apologia do reconhecimento da forma e do conteúdo resistente, enquanto forma 
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de elevação, ou sublimação, Chklovski, no que tange à literatura, cinde-se da forma “paterna” 

da tradição, para que possa perceber a arte como um ser, mesmo que nas duas proposições, o 

sublime, ou a identidade, aconteça por meio do excesso, tendo em vista as polaridades: 

procedência histórica e rompimento com a mesma. Na esteira da descendência e do declínio, 

o formalista, de modo atávico, aproxima-se do pensador da antiguidade clássica, porque, 

apesar de Longino desenvolver o seu trabalho pela vereda da ascendência e o outro de sua 

negação, os dois se chocam em um ponto de fuga, por empreenderem a busca pela 

revitalização da forma, ainda que com proposições de sublimação díspares em diversos 

aspectos, já que a forma aberta – palavra, conceito, espaço –, age como um potencializador 

discursivo, justamente por suas fissuras, tal qual a terminologia e conceito de adolescência, de 

Kristeva, que é: 

 
 
(...) menos uma faixa etária do que uma estrutura psíquica aberta. Como os 
“sistemas abertos” de que fala a biologia, a propósito dos organismos vivos que 
renovam sua identidade na interação com um outro, a estrutura adolescente se abre 
ao recalcado. Ao mesmo tempo, empreende uma reorganização psíquica do 
indivíduo graças a uma formidável flexibilização do superego. (KRISTEVA, 2002, 
p. 146). 
 
 

Essa renovação, de modo comparativo, Ricoeur analisa minuciosamente por meio do 

estudo do espaço-tempo e da eternidade, e afirma, sob a perspectiva da cronologia e da 

acronia, o que acima fora explicitado pela senda psicanalítica de Kristeva, agora de outro 

modo, filosófico e temporal, assim:  

 
 
O contraste entre a eternidade e o tempo não se restringe, ao reunir o pensamento do 
tempo ao pensamento do outro do tempo, a cercar de negatividade a experiência do 
tempo. Transpassa-a de negatividade de ponta a ponta. Assim intensificada no plano 
existencial, a experiência de distensão é alçada ao nível de queixa. (RICOEUR, 
2010, p. 49).  
 
 

Note-se o movimento dialético entre uma extremidade e outra, e o regresso da 

terminologia, queixa, que trata do sentimento de ausência, já explicitado com as ideias de 

Kristeva. Antes de prosseguir com a dialética dos contrários, analisar-se-á, brevemente, o 

conceito de tempo e de eternidade, do filósofo francês e do fenomenólogo Robert Sokolowski 

(pela proximidade analítica), para que não ocorra um salto comparativo que escamotearia as 

ideias basilares do pesquisador e faria desta análise temporal uma simplória assimilação de 

ideias descontextualizadas.  
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O filósofo francês Paul Ricouer em seu texto sobre a temporalidade nas Confissões de 

Santo Agostinho começa se perguntado como e onde o tempo existe e, em sua primeira aporia 

do tempo, afirma que só pode existir aquilo que, em primeiro lugar, é. Para tal, começa por 

desconstruir o sofisma “(...) o tempo não tem ser, porque o futuro ainda não é, porque o 

passado já não é e o presente não permanece.” (RICOEUR, 2010, p. 17), com o conceito de 

triplo presente (presente do passado, presente do presente e presente do futuro), ou seja, a 

parte extensiva de um todo que não pode ser fragmentada (RICOUER, 2010). Esse é o como, 

o modo, do tempo, que terá seu apogeu com a ideia de distensão, “Passar é, com efeito, 

transitar.” (RICOEUR, 2010, p. 26). Já para encontrar o onde, o lugar, do tempo, o autor se 

vale da seguinte ideia: “Narração, diremos, implica memória, e previsão implica expectativa.” 

(RICOEUR, 2010, p. 22). Com isso, ele desenvolverá os conceitos de imagens-vestígio, um 

tipo de impressão, ou marca, que ficaria registrada na mente do ser, e o de imagens-sinais, que 

trabalham com as expectativas que o ser projeta no futuro, para afirmar que: 

 
 
É na alma portanto, a título de impressão, que a expectativa e a memória têm 
extensão. Mas a impressão só está na alma na medida em que o espírito age, isto é, 
espera, presta atenção e se lembra. (RICOEUR, 2010, p. 37).  
 
 

E, portanto, o filósofo demonstra que é necessário não só uma experiência passiva, 

como os vestígios e os sinais, mas também uma estética da tensão, da intencionalidade, da 

motilidade, em suma, da transitoriedade, que fará com que um dado momento seja o onde da 

existência, o espaço no qual se dá a distensão temporal, que como um espraiar-se de ondas na 

areia, estenderá suas marcas de acordo com os ventos da vontade, demarcando as formas a 

que se pretende. Isso é o mesmo que, de modo similar, é afirmado pela fenomenologia em 

terminologias, ou conceitos, outros, como: “O termo presente vivo significa a completa 

experiência imediata da temporalidade que temos em algum instante.” (SOKOLOWSKI, 

2004, p. 147), oriundo de três momentos: impressão primordial, retenção e protensão. O 

fenomenólogo Robert Sokolowski sintetiza tudo o que fora dito acima do seguinte modo: 

 
 
O presente vivo, todo segmento da vida mais profunda da consciência, tem uma 
dupla intencionalidade. De um lado, retém seus próprios presentes vivos precedentes 
e assim constrói um tipo de incipiente identificação-de-si. De outro lado, por meio 
dessas mesmas retenções constrói a continuidade do objeto experienciado com o 
objeto desdobrado no tempo. A consciência do tempo interno exerce assim o que 
poderíamos chamar de uma intencionalidade vertical, construindo sua própria 
identidade contínua, e uma intencionalidade transversa, fazendo seus objetos se 
darem no passar do tempo. (SOKOLOWSKI, 2004, p. 151). 
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O presente vivo, fenomenológico, com efeito, funciona de modo similar à distensão da 

alma de Ricoeur, na tentativa de abarcar o futuro e o passado, para que, por meio de um 

processo contínuo, aqui chamado de vertical, o ser possa se perceber no tempo presente, 

transversalmente. Por outro lado, Sokolowski , assim como Ricouer, não se limita apenas a 

esta análise do tempo enquanto um mar a se espraiar na busca pelo todo – o que não deixa de 

ser uma tentativa de alcançar a eternidade, indo de um ponto positivo para um negativo. Ele 

traz para a discussão o que alcunha como o presente zero, ou seja, a atomização da vida em 

um dado fragmento temporal que pode ser dissociado do todo do tempo. Este presente é 

conhecido também como a fase agora (SOKOLOWSKI, 2004, p. 149). Sendo um 

desdobramento do presente vivo, ele afirma acerca dessa atomização no fragmento que:  

 
 
Ela é o pequeno motor no coração da temporalidade. Porque é a origem do tempo, é 
de algum modo fora do tempo (como também do espaço), e ainda experimenta 
diferenciação e sucessão, de um tipo próprio a si mesma. (SOKOLOWSKI, 2004, p. 
152).  
 
 

E com isso, é possível entender que a dialética do tempo, tanto em sua vertente 

distensiva quanto em sua direção atômica, desdobra-se, paradoxalmente, na busca pela 

eternidade, ora ao se dilatar indeterminadamente, ora ao se atomizar numa cisão completa.  

Desse modo, reincide o problema da ausência, ou queixa, dependendo da perspectiva, 

e a insaciável busca pelo inatingível, ou melhor, pelo eterno. Em si, a ausência é, 

primariamente, a falta de algo que não se tem, ou que não se pode obter, em suma, aquilo que 

foge, que escapa. E trilhando uma ferrovia ótica – de proximidades benjaminianas –, ver-se-á 

através da báscula da matéria, os olhos, aqueles fantasmas que, nos campos visíveis, 

reverberam seus espectros invisíveis, mortificando o viajor, ou em uma retomada metafórica, 

o hóspede em trânsito, que poderia muito bem ser o jovem flâneur Paulo Braga, adolescente 

“queixoso” e irrequieto, com a constante presença de terror ao desconhecido, como se 

evidenciará no capítulo terceiro e poder-se-á vislumbrar a seguir:  

 
 
Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou 
melhor, para experimentar que o que não vemos com a evidência (a evidencia 
visível) não obstante nos olha como uma obra (uma obra visual) de perda. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 34).  
 
 

A experiência da ausência, conforme essa perspectiva que o filósofo francês Georges 

Didi-Huberman anuncia, ocorre por meio da inelutável cisão do ver, porque sempre, segundo 
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ele, que o ser observa algo, é ao mesmo tempo observado pelo além, pelo que se posta fora do 

visivelmente trivial, fazendo com que a perda daquilo que não pode ser capturado plenamente 

reflita-se no indivíduo como uma perda do outro (DIDI-HUBERMAN, 1998). E ratifica seu 

argumento, quando associa o sentido da visão ao do tato, conjugando o ver com o tocar – o 

tangível – ou com o não tocar – o intangível –, que proporciona o diálogo com a perda de um 

objeto, por meio de um pensamento que interage inevitavelmente com a ideia da presença de 

algo visível, um objeto, e com a sua própria perda, a saber, a ausência de uma ordem possível 

perante algum tipo de circunspecção formal:  

 
 
Mas a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, votada a uma questão de 
ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é 
perder. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 34).  
 
 

Logo, pode-se perceber que o medo que leva a criança a alcançar as mãos aos olhos, 

para refutar a visão do espectro, é o mesmo que leva o homem a tentar, por meio da 

absolvição das trevas, vincular-se à experiência puramente presente e, pela tautologia, 

confortar-se com suas complacências. É através da treva que se vê sem ser visto, porque 

quando se cerram as pálpebras, só resta o conforto da autopreservação.  Mas tal medo parece 

fortificar-se no ser à medida que o homem busca se evadir plenamente daquilo que é 

entendido como o nada, e como se a cada passo em recuo mais facilmente a estabilidade 

transmudasse-se em instabilidade e desespero, aguilhoando-o com a ausência gravitacional e 

fundindo-o com o vazio universal, ao passo que este tenta, qual peixe fisgado, acolher o anzol 

como o alimento inoportuno, para tentar digerir, o mais rápido possível, a presença 

insuportável da eternidade, mascando a ponta e preso à barbela, a fim de estender o presente, 

ainda que dolorosamente: 

 
 
Ora, suturar a angústia não consiste senão em recalcar, ou seja, acreditar preencher o 
vazio pondo cada termo da cisão num espaço fechado, limpo e bem guardado pela 
razão – uma razão miserável, convém dizer. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 38).  
 
 

O homem da tautologia, de Didi-Huberman, não se diferencia dos viciados em 

instâncias desconcertantes, tais como as drogas. O vício remete à imobilidade do tempo, à já 

referida instância fragmentada, porque juntamente à encarnação do sonho, estafa o ser no 

instante de prazer breve, mas repetido ad infinitum, até que o indivíduo entre em colapso com 

a temporalidade e, nas palavras do filósofo alemão Theodor Adorno, isso “(...) é na verdade a 
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vida exterior destilada no vício estimulante e paralisante (...)” (ADORNO, 2003, p. 235), o 

que, analogamente, é evidenciado pelo psicanalista Sigmund Freud, a saber: 

 
 
O serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é tão 
valorizado como benefício, que tanto indivíduos como povos lhes reservaram um 
sólido lugar em sua economia libidinal. A eles se deve não só o ganho imediato de 
prazer, mas também uma parcela muito desejada de independência em relação ao 
mundo externo. Sabe-se que com ajuda do “afasta-tristeza” podemos nos subtrair à 
pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio num mundo próprio 
que tenha melhores condições de sensibilidade. É notório que justamente essa 
característica dos entorpecentes determina também o seu perigo e nocividade. Em 
algumas circunstâncias eles são culpados pelo desperdício de grandes quantidades 
de energia que poderiam ser usadas na melhoria da sorte humana. (FREUD, 2016, p. 
22). 
 
 

Porém, não se detendo apenas no viés psicanalítico, e retomando as ideias anteriores, 

pode-se perceber que a recusa ao vazio da existência, ou seja, ao que está além – a eternidade 

–, como já fora dito, é um meio de se ater ao presente zero da fenomenologia 

(SOKOLOWSKI, 2004), um jeito pernicioso de recusar o tempo, ou seja, o próprio percurso 

da vida, por meio de uma negatividade que altera o trânsito do indivíduo na espacialidade e na 

temporalidade, mas que, em alguns casos, como nas proposições literárias e discursivas que 

iniciaram este estudo acerca do tempo e da eternidade, paradoxalmente, pode levar a um tipo 

de “sublimação” literária, como ocorre na teoria da desautomatização da percepção 

chklovskiana. Isso é um paradoxo quase que inextricável, uma negatividade que engendra 

uma positividade e que, como já se pôde notar, figura enquanto um dos desdobramentos da 

temporalidade, que proporciona a ideia de algo novo e, portanto, do sentido de transcendência 

pela cisão. O problema ocorre quando o procedimento que provoca o choque na percepção 

(CHKLOVSKI, 1971), o estranhamento, é oriundo de uma grande aceleração temporal, que 

faz com que o seu efeito de desautomatização da percepção, com seu resgate repetitivo da 

experimentação do novo, não se dê com a ruptura da linearidade temporal e, sim, em uma 

escala crescente, cada vez mais intensa, que leva à troca do valor qualitativo pelo quantitativo, 

à perda das potencialidades do objeto e, consequentemente, as do próprio ser, em um processo 

alienatório na corrida do corpo para fora do mundo exterior (ADORNO, 2003), decaindo no 

blasé – modo do ser se proteger do excesso informativo por meio de um embotamento de suas 

capacidades cognitivas e sensoriais (SIMMEL, 1973), como fora exemplificado no primeiro 

capítulo, quando da análise das formas no romance Lapa (2004), de Martins e dos valores dos 

estímulos sociais: a casa, a rua, o prostíbulo, o Mangue e o escritório. 
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Recapitulando as páginas anteriores, há um outro movimento, o da distensão, que 

trabalha, inversamente, com a continuidade, mas que aqui se estabelecerá como a tentativa de 

dissolução do ser no não ser, um certo tipo de dilatação profunda que derrubaria as fronteiras 

da matéria, findando com as delimitações corporais. Se a primeira vertente da ausência parte 

da negação do todo pelo fragmento sempre a vir, conformando uma negatividade particular, o 

movimento agora é o contrário, parte-se da busca pelo todo, forçando os limites até não havê-

los mais. O que se quer dizer com isso? Como Didi-Huberman afirma claramente em seu livro 

O que vemos, o que nos olha (1998), ao se trabalhar com a ausência, pode-se confrontar, ou 

com a denegação do vazio, primeira situação, ou com a denegação do cheio, segunda 

situação, que agora se aborda (DIDI-HUBERMAN, 1998). 

Em primeiro lugar, a distensão mantém-se como uma expansão que proporcionaria, de 

acordo com tais terminologias próximas, os três presentes de Ricouer, ou o presente vivo de 

Sokolowski, similares entre si. Mas, quando essa tende a irromper desmesuradamente as 

delimitações viáveis para sustentar a consciência do ser em um período contínuo, ela atinge 

seu auge e começa por desfigurar a forma até que esta seja uma estrutura aberta às vésperas de 

se desfazer. É o que Didi-Huberman chama de a denegação do cheio, um volume vazio, 

descarnado (DIDI-HUBERMAN, 1998). O corpo, qualquer que seja, assim, perde sua 

conformação originária, que distingue os momentos orgânicos – por analogia –, braços, 

pernas, tórax, cabeça, e torna-se amorfo, em seguida, dissolve-se violentamente em ausência. 

Idealmente, é o que aconteceria com essa exaustão formal, que apenas continua a negar a sua 

alteridade: 

 
 
É um outro recalque, que não diz respeito à existência como tal da cisão, mas ao 
estatuto de sua intervenção lógica e ontológica. Ela não é porém senão a outra face 
da mesma moeda, a moeda de quem tenta escapar a essa cisão aberta em nós pelo 
que nos olha no que vemos. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 41). 
 
 

Parafraseando Ricoeur, é a tentativa de se chegar à estaticidade absoluta, ir para o 

sempiterno, o não lugar onde nada se move, a negação ontológica plena, já que ser é existir, 

logo, não ser, é inexistir (RICOUER, 2010), assim, antecedendo às criações do Verbo. Tanto 

a primeira quanto a segunda ausências são antíteses passíveis de solução – embora arrastem 

consigo complicações – porque, em si mesmas, essas duas vagas da inexistência se desdobram 

em outras de existência, por meio da dialética entre o singular, o fragmento, e o universal, o 

todo. Para resolver esta equação, basta mover o pião da teoria pelas galerias da extensão e da 

distensão, para que, por meio da mesma dialética entre a singularidade e a totalidade, possa 
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haver um lugar para o ser e para que este vislumbre sempre o não ser, como reflexo, e 

alteridade, do outro, e a revitalização da forma seja possível pelo jogo recursivo com a não 

forma. Só há, porém, essas possibilidades, graças ao olhar anacrônico, ou melhor, olhar de 

potente capacidade de diálogo temporal, que será analisado a seguir, na tentativa de 

demonstrar como se dá a construção do passado, este receptáculo de certezas cambiantes.  

Em primeiro lugar, há de se conjecturar que para haver um passado é necessário haver 

um outro, o futuro. O tempo que “foge”, o presente, é diferente daquele que se projeta à 

frente, o futuro, e esse só se consolidará no passado, porque, e embora isso seja um fato, 

novamente será preciso recorrer ao futuro para que o passado seja remodelado como uma 

força histórica orgânica que, necessariamente, depende do movimento anacrônico para se 

reengendrar constantemente. Sua forma é, de certo modo, aberta, porque, sempre, o futuro 

haverá, pelo menos enquanto o ser humano típico ocidental existir no planeta com suas 

perspectivas e vontades, meios pelos quais este baliza o universo. A partir desse pensamento, 

percebe-se que: 1) o passado é um organismo vivo que, quanto mais o futuro avança, maior é 

o seu tamanho; 2) Isso ocorre por causa de um arrecadamento de informações, geralmente 

registradas pela linguagem – em um primeiro momento essas informações são um devir, ou 

sinais esperados, em um segundo momento são distensão que se permite experienciar pelo 

receptor, e, por fim, são a impressão latente no ser; 3) Somente por meio do transito é viável a 

dialética espaço-temporal, que proporciona o imaginário do ser vivente. A existência, desse 

modo, figura como um espelho futuro que mostra os sulcos escamoteados nas pálpebras do 

recém-nascido, um tipo de Benjamin Button, criança velha e contraditoriamente jovem, que 

ganha vigor a cada dia que passa.  

Esse movimento dinâmico do tempo é a sua fonte da juventude. O “novo” torna-se 

dialeticamente o laço que unirá verdades antagônicas. Se se distinguem os tipos de novos, 

como demonstra o historiador alemão Reinhart Koselleck em sua obra Futuro Passado 

(KOSELLECK, 2006), em um novo que se dá por aposição a um passado e outro novo que 

nasce da diferença, como algo melhor, tal como explicitado, ao longo da história e com o 

advento do romantismo, pela ideia de originalidade, não há movimento algum, apenas 

oposições que, tal como o sublime longiniano e estranhamento chklovskiano, isolam-se 

mutuamente. Mas é graças à flanagem temporal que a história acontece de modo frutífero, no 

que concerne à vida, porque, assim como a construção do “novo” e da sublimação estética por 

meio deste ou do estranhamento, a atomização no fragmento impede qualquer tipo de 

movimentação, restringindo tudo ao instante “infernal”, onde os seres vivos e os objetos do 
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mundo apenas aguardam o sepultamento, em suas tumbas permanentes. Pode-se, com isso, 

fazer, analogamente, uma comparação entre dois narradores de histórias prototípicos – tendo a 

acepção benjaminiana de narrar como a faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 

1987): o ancião, que porta a tradição de toda uma cultura e tem capacidade para legar seu 

vasto conhecimento a outrem, e o marinheiro, que adquire grande conhecimento em suas 

viagens, nas quais interage com inúmeras culturas (BENJAMIN, 1987). O viajor, esta forma 

temerária que se confronta com diversas espacialidades, um dia tornar-se-á o velho, e perderá 

os fios de sua forma, ao passo que o imberbe começará a notar o despontar do futuro em seu 

rosto. Aí reside tanto a engrenagem que propulsiona a revitalização do tempo quanto o 

combustível que abastece o conceito do novo, e o seu efeito de combustão, ora entendido 

como sublimação da forma, ora como estranhamento da mesma. E, por conseguinte, pode-se 

concluir que é na passagem, no entre lugar, que o tempo exerce o seu ofício, do mesmo modo 

que a palavra, com sua transitoriedade que vai, metafisicamente, do objeto à ideia, fazendo 

com que todos os conceitos trabalhados até agora, ao invés de debaterem-se até um fim 

excludente, dialeticamente possam abastecer a fonte da criatividade e da existência humana, 

proporcionando, desse modo, não só a vida como também a arte. 

 

3.2 A temporalidade de Lapa 

 

Após este breve estudo sobre o tempo, sobre esse no espaço, os tipos de sublimação, 

ora pela tradição seguida de uma continuidade, ora pelo advento de uma novidade sempre a 

vir, e o conceito do novo, com suas respectivas implicações positivas e negativas, pôde-se 

perceber que tanto em uma face da moeda quanto em outra os elementos desdobram-se 

facilmente, tendo ora a tensão centrada no fragmento, ora a distensão, que despende a forma, 

voltada para o abarcamento de uma totalidade. Logo, há de se impor, na teoria destes opostos, 

que as suas zonas de convergência sejam áreas limítrofes, que travam uma contenda entre um 

ser e um não ser, configurando, com isso, criações passíveis de mutação, que alteram seus 

modos formais ao passo que a negatividade golpeia a positividade da forma, conferindo-lhe 

variações polissêmicas que transcendem, recursivamente, por causa de seu caráter 

transgressor. 

O corpo da palavra torna-se a arena de uma guerra polar, mas que, tanto positiva 

quanto negativamente, irá auferir resultados válidos, já que a teoria da literatura, para além 

das dissidências teóricas, tende a costurar as feridas abertas da língua com sua agulha de 
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determinado fio. A proposição desta análise foi tentar perceber as diversas possibilidades da 

construção do que se entende como um tipo de sublime, a influência do tempo e da eternidade 

em sua criação, a história como fator decisivo, sendo o arcabouço da tradição e o parâmetro 

do devir de uma obra, e a negação do passado enquanto uma tentativa de expiação das 

desditas, nem sempre fortuitas, do processo histórico. Ainda há muito que analisar acerca dos 

desdobramentos aqui tratados, mas, agora, ainda que preliminarmente, tem-se a capacidade de 

averiguar, temporalmente, o romance Lapa (2004), de Luís Martins, na tentativa de, por meio 

de uma perícia teórica, demonstrar as possibilidades temáticas da obra, a saber: proposição 

limiar anunciada na nota “absolutamente” necessária: crônica jornalística de denúncia, a forte 

influência da poética francesa do século dezenove, que abarca desde o dissidente Baudelaire 

até o simbolismo, o decadentismo e o parnasianismo, e, consequentemente, a produção da 

belle-époque tanto europeia quanto brasileira, e o ímpeto latente à romance de formação, 

demonstrado pela própria história do protagonista Paulo Braga que, de seu gabinete do futuro, 

revisita a infância e a juventude, em um trânsito constante, na tentativa de desvendar os 

enigmas de sua vida passada e que revela, com isso, a acronia, permanente, do saber, ou seja, 

a diferença entre a experiência do ser em um tempo vivido e o conhecimento sobre o mesmo 

proveniente da posteridade. E, embora agora sejam abordadas tais questões, aquela que se 

refere propriamente à acronia do saber só será analisada com relação ao narrador e 

protagonista na parte final desta empresa, porque o foco que se pretende aqui recairá sobre as 

possibilidades temáticas do romance martiniano Lapa (2004).  

Haveria outro meio de começar uma análise temática desta obra de Martins, no que 

tange ao contexto temporal, a não ser, preliminarmente, pela nota, que antecede a narrativa? 

Difícil seria, ainda que haja uma possibilidade. Isso, não por ser um dever metodológico 

debruçar-se sobre o livro de modo crescente, como poderia ocorrer em um trabalho 

estruturalista, que, de fato, seria funcional. Porém, o que faz com que um estudo sobre a 

temporalidade de tal romance se detenha, em um primeiro momento, em sua “NOTA 

ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIA” (MARTINS, 2004, p. 35) é o fato de ele, Martins, 

impetuosamente saudar o leitor com uma cartilha, breve e introdutória, de leitura, que, em 

parte já fora abordada no primeiro capítulo, mas que se faz necessária, para ser novamente 

avaliada, porque por meio de um cotejo com o tempo e com a época da publicação do 

romance poder-se-á chegar a um quadro de influências possíveis. E por isso, uma reprodução 

da parte inicial da nota, com a proposição central da narrativa pelo próprio escritor, revela-se 

interessante: 



69 
 

Todo romance, em geral, não precisa de prefácio: os autores só o fazem por teima ou 
por hábito. Este não. Esta nota inicial é absolutamente necessária. 
Vou dizer por quê: 
Atraída pelo nome, pela brutalidade da linguagem, pelo realismo cru de alguns 
detalhes, muita gente é capaz de julgar este livro uma obra pornográfica e excitante 
para adolescentes, que passou da moda, desmoralizada por Dekobra, Victor 
Marguerite e Pitigrili. 
E é para prevenir este equívoco que eu me postei prudentemente aqui, na primeira 
página, como um inspetor de tráfego, a apontar o caminho. Quem quiser ler o 
romance, não leia enganado. 
Lapa é um livro sério, sério demais mesmo. É uma crônica trágica da prostituição 
carioca, da Lapa e do Mangue, onde uma humanidade condenada vive a vida mais 
desgraçada e mais humilde. (MARTINS, 2004, p. 35).  
 
 

Como o próprio Martins afirma, um prefácio é, em suma, um adendo que depende do 

hábito ou da teimosia do autor, embora também afirme que o dele impõe-se como necessário, 

com a justificativa de que sua obra não seja mal interpretada pelo leitor. Isso é possível? Uma 

interpretação correta ou equívoca? Impossível saber plenamente. Menos pela capacidade 

didática do autor do que pelas potências cognitivas do receptor, com seu arcabouço 

intelectual, experiência de vida e expectativas. Entretanto Martins insiste em seu propósito 

explicativo, afirmando que quer que a sua obra seja entendida como uma crônica de denúncia 

da vida indigna das meretrizes do Rio de Janeiro do começo do século XX. Isso, sim, é 

possível, ou seja, objetivar a temática de sua obra e o cunho de gêneros a servir como 

parâmetro: a crônica “trágica” e a reportagem. E esse gênero, crônica jornalística, estava em 

voga pouco antes da publicação do romance Lapa (2004), constituindo parte da produção feita 

por diversos escritores desde o fim do século dezenove até o início do século vinte, e depois, 

como demonstra o historiador e crítico literário brasileiro Brito Broca em seu livro A vida 

literária no Brasil 1900 (1960), ao falar sobre as modernizações técnicas da imprensa no país 

e de seus reflexos na literatura, em dois momentos – o primeiro sobre o porquê do gênero 

voltado para o jornalismo e o segundo sobre as consequências destas influências, a saber: 

 
 
Mas não se pode negar que os jornais, proporcionando trabalho aos intelectuais, 
mesmo quando se tratava de simples rotina de redação, sem nenhum cunho literário, 
facilitavam a vida de muitos deles, dando-lhes um second métier condigno, no qual 
podiam, certamente, criar ambiente para as atividades de escritor. Lembremo-nos de 
que a imprensa propiciara, como continua a propiciar, a mudança para a metrópole 
de grande número de intelectuais, que não conseguiriam realizar-se literariamente se 
permanecessem no recanto nativo da província. (BROCA, 1960, p. 216). 
 
 

E, respectivamente: 
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Mas na segunda fase da modernização de 1900 em diante, os jornais, sem 
desprezarem a colaboração literária, iam tomando um caráter cada vez menos 
doutrinário, sacrificando os artigos em favor do noticiário e da reportagem. As 
notícias de polícia, particularmente, que outrora, mesmo quando se tratava de um 
crime rocambolesco, não mereciam mais do que algumas linhas, agora passavam a 
cobrir largo espaço; surge o noticiário esportivo, até então inexistente, e tudo isso no 
sentido de servir o gosto sensacionalista do público que começava a despertar. 
Consequência: facultando trabalho aos intelectuais, aos escritores, os jornais lhes 
pediam menos colaboração literária – crônicas, contos ou versos – do que 
reportagem, noticiário, tarimba de redação. Foi ao que se amoldou logo um João do 
Rio, fazendo da reportagem um gênero literário e vindo assim a servir 
simultaneamente ao jornalismo e à literatura. (BROCA, 1960, p. 218). 
 
 

De um modo geral, foi essa tradição que influenciou o tempo histórico de Martins, 

quando da publicação de seu primeiro romance, Lapa (2004), em 1936, entretanto, com 

algumas diferenças. Se João do Rio buscava se amoldar à criação de uma produção limítrofe, 

que ora fazia com que o jornalismo esbarrasse na literatura, ora o seu contrário, como em seu 

livro Dr. Antonio, memórias de um rato de hotel (2000), no qual transforma a notícia de um 

assaltante de hotéis em um relato, pelo “próprio” Dr. Antonio, com tendências romanescas, 

que mais retém a atenção do leitor, enquanto memórias literárias, do que a reportagem em si, 

Martins, também um jornalista, apesar de cronista do dia a dia carioca e da história do Rio de 

Janeiro, tal qual João do Rio, quando enceta a produção de seu romance, inverte a situação 

que o jornalismo havia proporcionado, fazendo, assim, com que o que era uma necessidade de 

vendas, a produção de noticiários e reportagens, em detrimento dos artigos, dos contos e dos 

versos, saiam da sua esfera estritamente jornalística e adentrem as estruturas do romance, 

gerando, assim, a publicidade da obra pela sua simples conformação, ou seja, em sua 

metanarrativa: a história que envolve a estória. E isso bem se clarifica na nota absolutamente 

necessária, que, tal qual chamada sensacionalista, faz a propaganda da obra e fomenta o 

interesse do leitor. Aquilo que era o meio de chamar a atenção no jornal, torna-se 

possibilidade também na literatura com o romance de Martins, tal como fora com o livro Dr. 

Antonio (2000) de João do Rio, mas de modo não declarado, visto que a obra de João do Rio é 

até hoje um enigma para a literatura brasileira, no que tange, estritamente, à sua composição.  

Lapa (2004) não é apenas uma crônica de denúncia de pessoas, mulheres quase 

plenamente, que vivem abaixo do mínimo daquilo que pode ser considerado como uma 

dignidade social, harmônica com o todo de uma cultura metropolitana, mas é também um 

romance que se propõe como uma obra de formação, ou melhor, sobre a formação do 

narrador, Paulo Braga, que do futuro revisita suas desventuras passadas, na tentativa de tentar 

compreender um outro momento de sua vida, estando já na posteridade, e, sem se limitar a 

isso, continua num crescendo que se dá por meio da forma poética de raízes – no romance –, 
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oriundas do romantismo, do decadentismo francês, da melancólica poesia simbolista, tanto do 

Brasil quanto e, principalmente, de França, pois que, apesar de ele, Martins, se encontrar na 

terceira década do século XX, sofreu muito a influencia da cultura francesa, que marcara todo 

o início do século passado em terras brasileiras, majoritariamente: 

 
 
Nunca exerceu Paris tão forte influência sobre nossa vida literária quanto no período 
de pré-guerra 1914, quando o próprio cinema – que seria, mais tarde, grande veículo 
de infiltração norte-americana em nossos costumes – vinha então em boa parte da 
França. Eram os filmes do Pathé Frère e da Gaumont, com o famoso Max Linder, 
cômico diferente dos de hoje, e os principais artistas do teatro francês, como Regina 
Badet, Suzanne Deprès e a própria Sarah Bernhardt. 
Mas não seria de admirar que vivêssemos, vestíssemos e escrevêssemos pelas 
receitas parisienses, se era bem poderosa igualmente a sugestão de Paris sobre o 
mundo europeu e ocidental nessa época, tornando-se o centro de atração da 
humanidade, o maior empório de prazer do planeta. Auferir da existência tudo 
quanto ela nos podia dar de belo e de bom, era uma receita que só se aviava no 
bulevar.  
Derrotada em 1870, mutilada nos territórios da Alsácia e da Lorena, a França apesar 
da pregação nacionalista de Deroulède, não se deixava dominar pela obsessão da 
revanche, como aconteceu com a Alemanha, depois de 1918. Recalcando o pesar do 
desastre, em lugar de empenhar todas as forças vivas e as reservas nacionais no 
preparo de uma nova guerra, sentira a predestinação de dominar, não pelas armas, 
mas pelo fascínio do espírito, a universalidade. (BROCA, 1960, p. 91). 
 
 

Com isso, pode-se perceber o quão forte foi a influência desse – bulevar:  zona de 

centralidade para o imaginário brasileiro – pequeno país, França, na cultura brasileira e na 

mundial de um modo geral. O que suscita uma questão acerca da mímesis, que não será aqui 

trabalhada, mas que é válida como exposição: a representação artística literária é de maior 

qualidade cultural e de maior hegemonia mundial se as raízes de uma nação, de um povo, 

estão voltadas para, qual sintagma, si mesmas, ou seja, para o próprio universo nuclear e, 

sendo assim, se se espera que seja, a partir de um comportamento internalizador, haveria uma 

proposição, pós atômica, de externalização por meio da vontade de imitar, ou seja, pelo anseio 

de outras culturas a uma dada outra, como quando no início do século o Brasil voltou suas 

forças e potências artísticas a copiar o que era produzido em frança, ainda que se saiba que 

tais reproduções feitas aqui sejam compostas com as realidades, fenômenos, locais – mesmo 

que o imaginário do escritor brasileiro, como Luís Martins, esteja tomado, em parte, pela 

cultura francesa que, até ele, deixou um lastro na tradição literária do país? Bem, este trabalho 

não se pretende a responder essa questão, mas, em suma, apenas em, parcamente, esboçá-la. 

Continuando, o romance de Martins, com isso, é uma produção que está dentro de seu 

tempo e de seu contexto histórico, tal qual a ideia de sublimação longiniana, que depende da 

tradição para galgar um apogeu discursivo e, assim, criar uma obra entendida como nova, 
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mas, e a partir de outras perspectivas temáticas, também se pode perceber que o romance 

Lapa (2004) encontra-se fora de seu tempo e de seu lugar, ou seja, após valer-se do “velho”, 

Martins fecunda o “novo”, menos como produto derivativo da tradição do que pela recriação 

de imaginários alhures, como o francês e o, de modo lato, europeu, que, na literatura 

martiniana, revela-se por meio das características de gênero oriundas do romantismo, do 

decadentismo, do simbolismo e das vicissitudes literárias de quase todo o século XIX na 

Europa – ainda que não se olvide que essa tradição, enraizada na cultura brasileira há muitos 

anos antes de Martins, também chegou a ele de modo ascendente, ou seja, por via de uma 

tradição literária brasileira, e, consecutivamente, não se pode negar o caráter de cisão com a 

própria espacialidade e temporalidade, se se busca algo outro, ou melhor, sob as lentes do 

outro, para fazer um relato jornalístico ou uma reportagem das agruras das meretrizes 

cariocas: a ótica originária da literatura francesa, melancólica e soturna dos idos XIX, que 

tanto remanesce na cultura do país por esses tempos. Some-se a isso a construção narrativa 

não de memórias, gênero literário que teve seu auge, no Brasil, nos fins do século XIX, mas 

àquele que mostra a formação de um indivíduo, que na modernidade europeia tem como 

exemplo típico o romance O jovem Törless (2003), um Bildungsroman, de Robert Musil, 

publicado um ano antes do nascimento de Martins, em 1906. E, sendo assim, há, na produção 

martiniana não só o prosseguimento de uma tradição literária, como também a sua separação, 

que, no romance, aparece como uma síntese na qual, ao se valer do “velho”, engendra e dá à 

luz o “novo”, como se poderá perceber por meio de simples parágrafos que demonstrarão tais 

aspectos complexos de modo comparativo com as poéticas supramencionadas e com o 

romance de Musil, pois a obra de Martins fora produzida já depois da semana de arte moderna 

de 1922, em 1936, quando a literatura brasileira já recebera influências norte-americanas e 

europeias de um modo geral, pois que com a Grande Guerra de 1914, ainda que tenha 

perdurado o lastro da cultura francesa, durante esse período, sobre o Brasil, após o armistício, 

os portões dilataram-se e outras culturas vieram visitar o país e, algumas, para ficar, como 

demonstra Brito Broca, respectivamente: 

 
 
(...) era o fim de uma época, de um teor de vida. La belle époque, que na Europa 
terminou nesse agosto trágico de 1914, teve assim para nós uma espécie de 
suplemento, prolongando-se no decurso da guerra. 
Quais os primeiros efeitos da luta em nosso ambiente literário? Vivendo 
espiritualmente em Paris, a maior parte dos intelectuais brasileiros não podia deixar 
de logo tomar o partido da França. (BROCA, 1960, p. 265). 
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E, em seguida, o novo vindo com o expressionismo alemão e com a pintura de 

vanguarda, europeia, que influenciara a obra de Anita Malfatti: 

 
 
Em dezembro de 1917, tínhamos o escândalo da exposição de Anita Malfatti, o 
famoso artigo de Monteiro Lobato, a reação de alguns rapazes de São Paulo. 
Esboçava-se, com a guerra, o anseio de qualquer coisa nova. Íamos aos poucos 
compreendendo que uma época terminava também para nós, para a literatura 
brasileira. (BROCA, 1960, p. 271). 
 
 

Com isso, pode-se perceber que, tendo a cultura europeia como parâmetro até na 

época da guerra – exemplo histórico clássico é o Bota-Abaixo (BROCA, 1960, p. 277), para a 

reformulação do Rio de Janeiro e a criação da Avenida Central, idealizada para seguir os 

moldes europeus –, o Brasil sentiu as mudanças sócio-históricas não só na vida do dia a dia 

como também na produção artística de um modo geral, ainda que aqui isso seja trabalhado 

apenas na literatura. Martins, desse modo, escritor pós-primeira guerra mundial, tem um lugar 

privilegiado, o do “homem de transição”, de que tanto fala em seu romance Lapa (2004) e que 

dará margem para uma exposição da forma do romance, não estritamente em seu caráter de 

narrativa, que se desvendará apenas na última parte do último capítulo deste trabalho, quando 

do estudo da personagem Paulo Braga, mas no que concerne às questões de gênero literário, 

sendo, assim, uma obra de transição, como já fora anunciado em termos, e com uma 

perspectiva que não mais concerne apenas à tradição, também já explicitada acima, e, sim, 

sob uma ótica de separação, de imaginários outros que incidem no romance martiniano, de 

modo comparativo, graças às revoluções ocorridas no pensamento com o advento da 

modernidade, que tanto possibilitou um amálgama de gêneros quanto a criação do inesperado, 

a ausência constante de sentidos significativos e mesmo plausíveis, por causa de uma ênfase, 

ora absoluta à forma, ora ao sentido, e ora a nenhum dos dois e aos dois, trazendo novos 

ritmos à vida e às artes: o da velocidade, o do corte e o da montagem de imagens, que podem 

tanto ser literárias e pictóricas como, e principalmente, cinematográficas. Assim, a ideia de 

alegoria em Benjamin, elucidada pelo filósofo alemão Peter Bürger de modo demais 

explicativo, serve de escopo dedutivo para as mudanças ocasionadas com a modernidade, pois 

ele já anunciara o caráter de novidade mesmo antes de ela ser estabelecida como um 

paradigma para o século XX: 

 
 
Se tentarmos destrinchar o conceito de alegoria em suas partes constitutivas, 
obteremos o seguinte esquema: 1. O alegorista arranca um elemento à totalidade do 
contexto da vida. Ele o isola, priva-o de sua função. Daí ser a alegoria 
essencialmente fragmento e se situar em oposição ao símbolo orgânico. “Na esfera 
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da intenção alegórica, a imagem é fragmento, runa [...]. A falsa aparência da 
totalidade se extingue.” 2. O alegorista junta os fragmentos da realidade assim 
isolados e, através desse processo, cria sentido. Este é, pois, um sentido atribuído; 
não resulta do contexto original dos fragmentos. 3. Benjamin interpreta a atividade 
do alegorista como expressão da melancolia. (BÜRGER, 2008, p. 127). 
 
 

A princípio, e isso se percebe no início da leitura, Lapa (2004) é um romance de 

possibilidades, o que fica claro com a alta carga de gêneros mencionada anteriormente – da 

tradição ao a vir –, que proporciona uma multiplicidade de vieses literários dentro do curto 

romance de Martins, fazendo com que a obra pareça, muitas vezes, estar em aberto, ou seja, 

sempre a chegar, tal qual a proposição principal do texto de Chklovski, Arte como 

procedimento (1971), a da teoria do estranhamento, efeito capaz de fazer da recepção um 

prolongado e irrealizável encontro, no qual o convidado esperado é nada menos do que um 

acidente sempre às vésperas de acontecer. E isso só é possível por causa dos avanços não só 

tecnológicos, que influíram diretamente no modus operandi dos artistas modernos, como 

também abstratos, pois que o plano cognitivo, com o advento da modernidade, e de um modo 

geral, tornou-se o da crítica da crítica – faz-se arte criticando a arte, assim como se faz a 

crítica, criticando a crítica. O que está em jogo com isso e que será agora abordado é o caráter 

transitório da obra de Martins – por isso o foco não será estritamente na personagem também 

transitória, Paulo Braga –, que tem sua revelação por meio das diversas possibilidades 

temáticas, conformadoras do caráter de movimento do romance, pois que seus caminhos são 

tão profundos que só se alcança o vislumbre sentencial do ponto de partida, daquele que não 

parte em uma via de mão única, mas apenas retorna após se espargir. 

Lapa (2004) apareceu pela primeira vez no ano de 1936, em uma edição que, após ser 

recolhida pelo Estado Novo – sob a alegação de imoral e de conteúdo subversivo –, não 

tornaria a ser reeditada até o ano de 2004, quando a filha de Luís Martins, Anna Luísa 

Martins, também escritora, reorganizara a nova edição, que teve um prefácio muito 

elucidativo do biógrafo mineiro Ruy Castro.  

O primeiro romance de Martins, mal conseguira reconhecimento entre os intelectuais 

brasileiros e já era recolhido sem mais. Seu livro foi grandemente influenciado pelo tom 

decadente da literatura francesa de meados e fins do século dezenove, como já demonstrado, 

embora tenha traços de notória diferença, que, destacando-se da poética decadente, atingem 

outros níveis de conformação – embora este não exclua uma matéria sinuosa de seu cerne –, 

como no caso do romance de formação moderno, que, para o estudo deste romance 
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martiniano, ter-se-á por base o romance de Musil, já dito, para que, por meio de um diálogo 

simples possa-se revelar outra dimensão perspectiva da obra de Martins: a transição. 

Mas, em um primeiro momento, o que seria tal caráter de transição de uma obra, tão 

disseminado por entre as páginas deste trabalho? Nada além de uma criação que, por ser 

construída em um início de século, ponto onde geralmente se finda algo e algo está para vir, 

pelo menos no movimento histórico do século vinte, com suas delimitações e inovações muito 

bem demarcadas com a Grande Guerra, por não possuir uma definição bem delineada, abarca 

diversos tipos de ideias e de formalidades de gênero, proporcionando uma estrutura de 

formação demais distinta e, algumas vezes, plenamente dissidente, o que não é, de todo, o 

caso do romance de Martins. Em seu livro, ele propõe-se a denunciar, em princípio, a 

qualidade de vida das rameiras finisseculares, como em uma denúncia jornalística, mas, e já 

fora demonstrado, enriquece as páginas de fortes imagens decadentes, soturnas e 

melancólicas, e não só da vida das mulheres despossuídas de tudo, como também de um 

lirismo ultrarromântico que chega aos limites da racionalidade, beirando ao excesso. Como 

um bom procedente ou “decascendente” – descendente da decadência –, em termos 

intelectuais, dos poetas decadentes, tais quais Laforgue, Verlaine e, anteriormente, um 

Baudelaire, Martins guia sua pena com a tinta rançosa da maculada literatura alcunhada de 

maldita. Porém, se para Baudelaire, o horror estava na ordem do dia, para Verlaine, os 

exageros do amor se vislumbravam entre versos tênues e para Laforgue, a noite enluarada 

arrebatava as almas solitárias, para Martins, o ponto principal, embora em sua narrativa seja 

percebido através de Paulo Braga, não é, em si, a própria personagem com seus sentimentos 

de desilusão, mas as prostitutas de vida vã e insalubre que, sem seu quinhão na terra, a não ser 

a miserabilidade das horas, ruminam suas desditas nas noites erógenas. E, embora haja 

narcisismo na narrativa de Paulo, esse não sucede de modo exatamente lírico, não só pela 

escolha do gênero de Martins, romance, como também pelo tipo formal da obra originada, 

assim, como um romance de formação que, carregado de poética decadentista, dá vida a uma 

“reportagem jornalística” sobre o baixo meretrício carioca de fins de século dezenove e início 

do vinte, num tipo de crônica decadente da formação de Paulo. E, para que se tenha um pilar 

equiparativo, nada melhor do que a justaposição de textos de autores tão distintos, mas que, 

ao mesmo tempo, se aproximam de modo muito particular, Musil e Martins, respectivamente 

(por sorte, poder-se-á utilizar de um evento sobre a prostituição, em ambas as obras), a saber: 

 
 
Quando os dois amigos entraram, estava deitada na cama, fumando e lendo como de 
hábito. 
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Ainda parado no umbral Törless sorveu sua figura com olhos ávidos. 
– Meu Deus, que doces menininhos são esses? – exclamou, zombando dos dois, a 
quem examinou com desprezo. – Ei, barão! O que não vai dizer sua mamãezinha? – 
era esse o seu jeito de começar uma conversa. (MUSIL, 2003, p.32). 
 
 

E, como já dito no primeiro capítulo, embora a perspectiva fosse apenas a da 

desolação e ainda não houvesse sido feita uma abordagem direta acerca das questões 

concernentes ao romance de formação, tais como a percepção da e a iniciação à sexualidade, a 

presença de uma aura não só melancólica como também de confusão mental, que promove a 

acronia do saber, por meio da separação entre viver e conhecer acerca daquilo que se viveu, a 

percepção da morte de algo – físico ou abstrato – e do outro como uma sombra nebulosa que, 

se alcançada, envolverá o “jovem” em uma sufocante estação de nula incapacidade, pois que 

este tanto teme deveras o desconhecido como quer resistir a ele, sem se entregar 

deliberadamente: 

 
 
Num botequim da rua da Lapa, onde parei para comer um saduíche, uma mulher 
muito estrompa ceiava com quatro sujeitos bêbados. O mais moço, louro e pálido, 
ela acariciava sonolenta, dando comidinha na boquinha dele, “come meu benzinho, 
come este pedacinho de omelete”, com uma voz que aumentava loucamente o meu 
enjoo matinal. (MARTINS, 2004, p. 39). 
 
 

Essas duas personagens aproximam-se, inicialmente, sob a ótica da sexualidade, ponto 

de partida do romance de formação moderno, e os dois autores, Musil e Martins, quando 

constroem a figura feminina, a princípio estranha, a prostituta, valem-se do uso de 

diminutivos, para aproximar o leitor do coloquialismo das personagens, e de uma sensação de 

embaraço provocador de engulhos, que faz com que, em Musil, o jovem Törless fique 

estatelado, pasmo a ponto de só conseguir admirar o ser desconhecido, e em Martins, o jovem, 

mas não tão jovem, Paulo, sinta repulsa do encontro com os seres noturnos que provocavam o 

desconhecido nele, quando tinha a idade de Törless e que, tal qual esse, ele avidamente 

buscara no limiar de sua adolescência: 

 
 
Papai alarmou-se. Aquilo não podia continuar. Procurou um primo nosso muito 
farrista, que vivia em pensões de mulheres e cabarés e pediu-lhe que me levasse com 
ele para me distrair. Julgava tudo, talvez, uma simples necessidade sexual, sem saber 
que desde os quatorze anos eu frequentava meretrizes de cinco mil-réis. 
(MARTINS, 2004, p. 46). 
 
 

Para além da premissa sexual, há também, e principalmente, a sensação de perda, de 

desolação constante, ocasionada pela melancolia e pela falta de discernimento do jovem, ou 
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melhor, do ser que vivência determinado momento de sua vida, e daquele que, em outro polo, 

no futuro, retoma um dado momento da história de alguém ou a própria, o narrador que se 

encontra em outro posto – tema que será abordado melhor na última parte do último capítulo, 

mas que será brevemente apresentado aqui, para demonstrar o caráter de perda de algo, ou 

seja, a ideia de algum tipo de passagem de uma instância à outra, para que se possa perceber 

outro traço marcante do romance de formação na obra de Martins, a saber, respectivamente, 

em Martins e em Musil: 

 
 
A vida era um panorama pálido. Eu, homem oscilante e de transição entre dois 
mundos, morria quotidianamente sem esperanças, porque não descobrira o sentido 
profundamente humano do meu tempo, onde os homens são heróis em luta 
permanente. (MARTINS, 2004, p. 57). 
 
 

E: 

 
 
Cada noite lhe significava um nada, uma sepultura, uma extinção. Ele ainda não 
aprendera a morrer a cada fim de dia sem se preocupar. 
Por isso sempre imaginara que por trás de tudo havia algo que lhe ocultavam. As 
noites lhe pareciam escuros porões diante de secretas alegrias, de modo que sua vida 
permanecia vazia e infeliz. (MUSIL, 2003, p. 38). 
 
 

Com essas passagens, pode-se perceber o que fora afirmado acima, a falta de algo, não 

só de um conhecimento, como também de um plano que faça com que as personagens sintam-

se acolhidas, menos desoladas na existência e possam, de algum modo, encontrar-se consigo 

mesmas. Entre o vazio que se impõe ora como uma falta, ora como um desconhecimento, as 

personagens buscam o que, provavelmente, não perderam, porque, de fato, nunca possuíram, 

o ser do tempo em sua esfera de espargimento total: a eternidade.  
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4. OS DECASCENDENTES 

 

4.1 O feminino decadente 

 

Assim como a realidade dos fatos públicos nem sempre é a melhor apresentação do 

real, também a ficção – embora essa tenha o crédito da recursividade particular – pode 

extraviar-se da proposta criadora e atropelar os derivados da ilusão, encerrando-os 

maquinalmente nos necrotérios da imaginação. Com isso, fenece a variabilidade dos seres e 

ressuscitam os estereótipos e as classificações dubitáveis. O que será percebido por meio da 

análise do imaginário decadentista sobre o feminino, que se dividirá em três eixos críticos: 

supervalorização, hipersexualização e mitologização da mulher, conforme as ideias da 

pensadora francesa Mireille Dottin-Orsini. 

Como fora dito anteriormente, a ótica melancólica nunca se estabiliza decisivamente, 

proporcionando uma síntese estável. Ela semeia nas margens da conjunção alternativa: ou 

salvação, ou danação. Não há meio termo, ou o bem prevalece, ou o mal triunfa, 

continuamente. Para que uma opção seja deliberada, outra deve ser subsumida até 

desaparecer. O problema encontra-se nesta avaliação antagonicamente depreciativa: não se 

pode dizer que há o puro bem, tão pouco o mal essencial. O que existe são possibilidades e 

variantes cambiantes, uma multiplicidade de aspectos e características que compõem um ser, 

e não a estagnação de afirmações dúbias e interpessoais em um cenotáfio semântico, embora a 

poética decadentista francesa demonstre o contrário. 

Com acuidade determinada, a pesquisadora francesa Mireille Dottin-Orsini analisa a 

misoginia fin-de-siècle e o fenômeno da mulher fatal em sua obra A mulher que eles 

chamavam fatal (1996), que elucidará esta parte da pesquisa. Seu trabalho, tal como aqui é 

dividido, analisa o jugo decadentista sobre o feminino em treze partes, que se enquadram nos 

eixos supramencionados de forma genérica em três grandes partes, escolha feita para que não 

se repita um trabalho já elaborado. Segundo a autora, em ordem crescente, a mulher é 

avariada pela ótica decadente até desaparecer, como será demonstrado seguindo as teses por 

ela, Orsini, elaboradas. Esse trabalho é tomado como parâmetro, porque a perspectiva 

analítica de Martins sobre o feminino, mesmo que possua a melhor das intenções, não deixa 

de perder as propriedades atávicas do decadentismo, visto ser ele, deliberadamente, um 

descendente da literatura de gênero decadente (o que aqui se propõe de decascendente, por 

neologismo, aquele que é descendente da decadência). 
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Em primeiro lugar, há uma supervalorização e uma generalização da mulher, ou seja, 

ela – ou Ela como a autora registra – é esvaziada de qualquer profundidade significativa, 

tornando-se um relicário de anseios demasiadamente capciosos, onde escritores 

desinteressados com o que há, ocupam-se apenas em relegar imagens simplórias às 

personagens femininas, enquanto estendem seus desejos nas superfícies da imprecisão, “(...) 

uma espécie de feminino mecânico, produzido em série, como um fantasma que gagueja.” 

(DOTTIN-ORSINI, 1996, 24). Daí o surgimento de uma dicotomia inicial: a mulher 

representada, por um lado, como a mãe potencial – ser sublime e sacralizado – e, por outro, 

como a Grande Meretriz – ser transgressor e traidor. Essa ontologia dos contrários torna-se o 

ponto de partida tanto para uma falência crítica quanto para uma fragilidade estética, porque é 

insustentável à menor reflexão. Tal fecundidade partenogenética, que nasce do olhar 

melancólico, é oriunda de desprezos e obsessões, fascinações e repulsas, adorações e ódios, 

desejos e terrores. Com isso, surge aquilo que a autora intitula de mulher maiúscula, aquela 

que possui uma história única – para o bem ou para o mal; ser despersonalizado, cujas 

idiossincrasias inexistem, pois, através da supervalorização do olhar exterior, do homem, a 

personagem feminina torna-se o que nenhuma mulher é: um caractere unívoco.   

Após esse percurso de redução, a mulher é, visto ser uma em todas ou vice-versa, 

apodrecida, porque há uma recusa à sua naturalidade fisiológica, biológica, e uma série de 

equívocos a seu respeito. Ela se tornará uma carniça, e as causas serão, a saber: a 

supervalorização da mulher e a sua desconexão com o mundo real, o enaltecimento da 

superficialidade em detrimento da interioridade, a associação à prostituição e às doenças 

fatais:  

 
 
(...) o mau cheiro atribuído à mulher ultrapassava a simples repugnância: desse 
modo, um fedor específico, atribuído às prostitutas, fornecia muito a propósito uma 
etimologia aproximada para o nome (putain [puta] = celle qui pue [aquela que fede]) 
(...) (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 43).  
 
 

E, continuando, tudo o que funcionasse como adorno feminino seria associado à morte 

e ao falso, motivo que promoveria uma negação genética da mulher, por ser essa definida pela 

falta – ser sem conteúdo – e pelo falso – ser adornado.  

Apodrecida em vida, precisaria ser desencarnada, para que permanecesse no 

imaginário decadentista. Isso ocorre quando da ascensão fetichista e da relação erótica de 

protagonistas masculinos com autômatos. Nesta senda tortuosa, as personagens femininas 

ganham uma nova variante, o robô, e, ou elas se tornam tais, ou serão substituídas por eles: 
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“Essa mulher magneto-elétrica é concebida para ser a sósia, exata e transfigurada, de uma 

mulher real (...)” (DOTTIN-ORSINI, 1996, 89). Com a idealização plena e a consequente 

reificação (MARX, 1996), a mulher passa a ser considerada um produto de substituição e os 

personagens masculinos – narradores ou narrados – encontram-se em um impasse 

insolucionável: desejam tais imagens, mas não podem relacionar-se plenamente com elas, por 

os autômatos não corresponderem às suas expectativas, porque são desumanizados. Uma 

demonização consecutiva dos androides estabelece-se como o resultado frustrante, e os 

manequins e todas as suas variantes são menoscabados pelos prometeus perversos até a 

eliminação (DOTTIN-ORSINI, 1996).  

Em um segundo momento, a mulher é completamente hipersexualizada. Para 

desenvolver o apogeu das salacidades nas narrativas decadentes, Dottin-Orsini vale-se do 

mito de Salomé, a musa das mulheres fatais e a síntese suprema de todas elas. Para tanto, deve 

ocorrer uma separação entre instinto e razão, que pode muito bem ser relacionada à mulher 

que dança sedutoramente – Salomé – e ao homem hierático e racional – São João Batista. 

Pode-se definir Salomé, segundo os estudos de Dottin-Orsini, como a musa da decadência, a 

mulher fatal absoluta, que obteve a cabeça de um santo em uma bandeja por causa de suas 

capacidades de persuasão carnal (1996). Com isso, a ponte para a ninfomania é erigida e a 

sexualidade transforma-se na causa e no meio para o temor ao feminino. A cabeça, sendo um 

mero adendo inútil, o corpo impõe-se como o universo do terror, a capacidade de subversão 

da “evolução” humana, a sobreposição do dionisíaco ao apolíneo, da bestialidade sobre a 

racionalidade e tudo aquilo que se estende do corpo feminino é percebido como um derivado 

sexual, e, paradoxalmente, as personagens femininas são condenadas ao desejo permanente, 

mas de impossível gozo, e, por fim, à frigidez (DOTTIN-ORSINI, 1996).  

Encarnada, apodrecida, desencarnada e desespiritualizada, resta agora – para a 

conformação apocalíptica –, a essas personagens, a comunhão com a Besta, para a procriação 

de diversos monstros que assombrariam o imaginário decadente do fim do século dezenove e 

que permanecem na literatura de modo híbrido. Os problemas provocados por essas 

percepções ou intenções escusas são a decapitação, não do santo, mas da cognição do ser 

feminino, a encarnação da sexualidade e a realidade apartada exageradamente da literatura, 

tendenciosa, se se preferir (DOTTIN-ORSINI, 1996).  

Por último, há uma mitologização das personagens femininas e, respectivamente, do 

seu imaginário: a madrugada dos mortos e a alvorada da fêmea fatal eterna, a mulher vampiro. 

Por que um mito famigerado do século dezenove através da lenda do Conde Drácula seria 
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vinculado ao sexo feminino? É simples: a mulher, conforme a ótica decadentista, possuía, 

intimamente, uma relação com o sangue e isso era um fato irrevogável, por causa da 

menstruação: 

 
 
(...) a mulher é vampiro, nasce vampiro, justamente porque é mulher: perde sangue, 
toca no sangue, tem com ele uma familiaridade que só pode amedrontar ou repugnar 
os que só o conhecem por ferimentos, doença ou violência. (DOTTIN-ORSINI, 
1996, 282). 
 
 

Por conseguinte, as “raízes sanguíneas”, ora eram percebidas como algo digno de 

pena, a ferida eterna, ora como a fonte de todos os males da humanidade, muitas vezes sendo 

associada a perda de sangue ao declínio das capacidades cognitivas (DOTTIN-ORSINI, 

1996). Mas a história vai além do século dezenove, pois:  

 
 
No fundo, suas origens se confundem, já que os modelos longínquos do vampiro, 
Lâmias ou Estriges da Antiguidade, eram seres femininos que devoravam recém-
nascidos; (DOTTIN-ORSINI, 1996, p. 274).  
 
 

E, desse modo, é possível perceber que a origem do feminino demoníaco é mais 

antiga, e persistente, do que se supõe.  

A fêmea fatal, que seria, mais de meio século depois do decadentismo, musicada em 

canções como Femme Fatale e Venus in Furs (Esta última tendo título homônimo ao romance 

de Leopold Sacher Masoch), do grupo Norte-Americano The Velvet Underground, atravessou 

séculos, sofrendo com as presas sedentas que rompem o nervo da interação – a falta de 

alteridade e o diálogo à inanição.  Tal como na religião, o maniqueísmo que se estabeleceu só 

poderia legar uma coisa ao “mal” feminino, o anátema. Proscrita, a mulher, como em grande 

parte da história da humanidade, carregaria a chaga, no semblante, do grande temor humano, 

a morte. A partir dessa ignomínia “natural”, surgiria uma qualidade particular ao ser mulher, 

uma fatalidade lúdica, herança maldita de todas as fêmeas, por serem porta-vozes do crime, 

do assassinato e do furto; o vampirismo se distenderia ao redor da “encarnação do mal” e, 

novamente, como uma mácula ambulante, ela apodreceria tudo aquilo que tocasse. Seria o fim 

da humanidade? Ou da feminilidade?  

De tudo o que fora dito acima, tanto acerca da supervalorização quanto da 

hipersexualização e da mitologização, é perceptível a atmosfera de recusa não só às 

personagens femininas, representadas, como também à própria ontologia feminina. Mas, 

graças à psicanálise e à economia, pode-se avaliar de forma mais arguciosa a ótica decadente 
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e melancólica de narradores como aquele aqui analisado, Paulo Braga, personagem central do 

romance carioca Lapa (2004), de Martins: 

 
 
Tive a primeira namorada vampiro aos dezesseis anos. Antes, pequenos amores 
platônicos e prostitutas. E também uma negra empregadinha de nossa casa. 
Não vou contar aqui os meus amores platônicos – tive alguns e até profundos –, mas 
este teve importância, porque exerceu uma influência muito grande na minha vida. 
Imaginem que eu era um rapazola tímido, sonhador e melancólico e qualquer mulher 
que trouxesse um pouco de amplidão nos olhos, pronto, já me lançava no engano: 
era ela a Esperada. (MARTINS, 2004, 42). 
 
 

Mulheres de várias categorias são citadas e todas elas possuem um elemento que as 

une: a ótica da escamoteação à verossimilhança. Não se faz, neste estudo, uma apologia ao 

realismo, naturalismo, ou a qualquer gênero literário que vise calcar-se na realidade – visto a 

mímesis ser um decalque do que se impõe enquanto tal –, e sim uma crítica específica à 

perspectiva decadentista. Menos para salvar as obras do gênero da expiação inelutável do que 

para, com breve réplica, demonstrar outra possibilidade do olhar melancólico: o medo ao 

desconhecido e a sua subsequente desolação.  

Giorgio Agamben, ao revisitar os textos de Freud e Marx sobre fetichismo, demonstra 

de forma inteligível e direta o cerne da questão, ao que diz do primeiro:  

 
 
(...) a fixação fetichista nasce da recusa do menino em tomar consciência da 
ausência do pênis na mulher (na mãe). Diante da percepção dessa ausência, o 
menino se recusa (Freud usa o termo Verleugnung – “renegação, negação”) a admitir 
sua realidade, pois isso faria pesar uma ameaça de castração sobre o próprio pênis. 
(...) O Fetiche, seja ele parte do corpo, seja objeto inorgânico, é, portanto, ao mesmo 
tempo, a presença do nada que é o pênis materno e o sinal de sua ausência; símbolo 
de algo e, contemporaneamente, símbolo da sua negação, pode manter-se 
unicamente às custas de uma laceração essencial, na qual as duas reações contrárias 
constituem o núcleo de uma verdadeira cisão do Eu (Ichspaltung). (Agamben, 2012, 
pp. 59-60). 
 
 

E afirma do segundo – em análise sobre o produto do trabalho, e não da mente humana 

–, ao fazer a cisão entre o valor de uso – aquele que é evidente em um objeto – e o valor de 

troca – aquele que pertence a uma esfera atributiva:  

 
 
Esse “caráter místico”, que o produto do trabalho adquire logo depois que assume a 
forma de mercadoria, depende, segundo Marx, de um desdobramento essencial na 
relação com o objeto, pelo qual ele já não representa apenas um valor de uso (ou 
seja, a sua aptidão para satisfazer uma determinada necessidade humana), mas tal 
valor de uso é, ao mesmo tempo, o suporte material de algo diferente que é seu valor 
de troca. Enquanto se apresenta sob essa dupla forma de objeto de uso e de porta-
valor, a mercadoria é um bem essencialmente imaterial e abstrato, cujo gozo 
concreto só é possível através da acumulação e da troca (...) (...) O que Marx 
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denomina de “caráter fetichista” da mercadoria consiste neste desdobramento do 
produto do trabalho, mediante o qual ele volta ao homem ora uma face, ora outra, 
sem que nunca seja possível ver a ambas no mesmo instante. (AGAMBEN, 2012, 
67-68). 
 
 

Comparando essas explicações, a primeira psicanalítica e a segunda econômica, nota-

se a proximidade entre polaridades tão distintas, uma, interior, e outra, exterior. Isso ocorre 

porque, além do cerne ser o signo Fetiche, o filósofo italiano percebe o caráter fantasmático 

do fetichismo: o jogo constante entre presença e ausência, e seus múltiplos desdobramentos. 

Por meio dessa exposição, torna-se plausível a sensibilidade – ou fragilidade – do olhar 

melancólico. Ele é regido pelo medo, ora de ser castrado, ora de ser desvalorizado. Este banho 

de sangue frio, que arrefece as proposições decadentistas, é o mesmo que os redime à 

patologia ou à obsessão e não os relega ao ostracismo.  

Com esse breve estudo sobre o feminino, pode-se, agora, investigar as representações 

do feminino no romance Lapa (2004), as teses acerca das origens da prostituição, elaboradas 

pelo narrador Paulo Braga e, consequentemente, ter-se-á a possibilidade de diálogo entre tais 

premissas e algumas personagens apresentadas na narrativa, porque essas são verdadeiras 

companheiras ocasionais das ideias propostas pelo narrador. No entanto, antes dessas 

representações do feminino, faz-se necessário partir de um trecho que ratifica e sinaliza o 

ponto de início das proposições decadentistas sobre a mulher menos pela sua salvação do que 

pela sua negação, a saber: 

 
 
Pobre Lia! Ela me amava tanto, tenho a certeza. Mas eu procurava qualquer coisa 
que ficava acima das suas possibilidades, e a culpa não era dela. 
Procurei em tantas mulheres o infinito, o vago, a coisa sem solução que era o meu 
amor. Procurei e não achei. Lia era uma pobre prostituta que só possuía a miséria já 
gasta do seu corpo. E essa inutilidade me dava raiva e revolta. (MARTINS, 2004, p. 
56). 
 
 

E essa denegação surge quando a perspectiva do protagonista, Paulo Braga, desvia-se 

da premissa estabelecida pelo próprio Luís Martins em sua nota necessária, pois se nessa ele 

afirma que irá consumar uma denúncia jornalística que buscará revelar à sociedade de sua 

época as agruras do meretrício carioca, naquela, o próprio narrador promove uma disrupção 

com o autor, ao traçar sua ótica, em essência, sobre o amor, que não encontrará concretização 

plena na realidade narrativa, pois a origem tem fundamento na perspectiva do amor 

melancólico freudiano exposta na introdução deste projeto, e que será retomada no 

subcapitulo concernente à melancolia. O infinito, o vago e o sem solução é, se se segue as 
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ideias de Freud, o amor identificado consigo próprio, numa cisão entre um Eu crítico de si 

mesmo e um outro Eu vinculado ao objeto perdido, ou melhor, nunca obtido (Freud, 2010). 

Lia, embora fosse deveras gasta pelo exercício de sua profissão e pelos infortúnios de sua 

vida, o que se evidenciará em uma das teses de Paulo sobre as origens da prostituição, a de 

que essa é um problema social, ainda que não o fosse, dificilmente seria competente para o 

amor do personagem, pois a idealização, tanto da vida quanto, especificamente, da mulher, 

como já fora mostrado, nunca é a concretização do real – diz-se “real” com cautela, visto que 

o que se estuda neste empreendimento é a ficção. E, com isso, se pode ver o limiar da 

representação do feminino em Lapa (2004), pois que agora as teses de Paulo Braga sobre as 

origens da prostituição podem ser explicitadas: 

 
 
O baixo meretrício carioca principiou judeu-polonês. As mulheres importadas nos 
tempos pré-históricos da prostituição da cidade eram escravas da já célebre 
organização semita de proxenetismo com que as polícias do mundo ainda não 
conseguiram acabar. 
Segundo os cronistas do tempo do Império e dos primeiros anos da República, elas 
viviam nas ruas mais centrais da cidade, em estabelecimentos às vezes mascarados 
de pequenos negócios, como charutarias, que se fechavam com simplicidade cada 
vez que a proprietária ia lá dentro com um freguês fazer o amor. As francesas eram 
geralmente cocottes chics. As mulatas já principiavam a concorrência, que antes da 
abolição não era possível. (MARTINS, 2004, p. 69). 
 
 

E, expõe-se a síntese, quando Paulo Braga narra as demandas governamentais acerca 

da prostituição em seu tempo: 

 
 
Agora, de vez em quando cogitam as autoridades de nova localização do meretrício, 
num ponto mais afastado do centro. Já se pensou até numa ilha. 
Com isso, julgam estar cuidando seriamente de um dos problemas sociais mais 
complexos do mundo, desde que ele existe... (MARTINS, 2004, p. 74). 
 
 

Com isso, têm-se as primeiras teses de Braga sobre as origens prostituição, mundial, e 

carioca: a de que ela é um problema social decorrente de crimes de contrabando humano, 

vicissitudes históricas e, intrinsecamente, encontra-se ligado às cidades e às suas demandas. 

Isso se exemplifica, primeiramente, por influência da França do século dezenove, a imigração 

europeia para o Brasil em meados e fins do mesmo século, e, depois, pela imigração 

provocada pela primeira Grande Guerra, em 1914. O que, a princípio, revela-se na passagem 

do historiador literário Brito Broca, quando este discorre sobre os interesses dos intelectuais, 

da época anterior à Martins, no célebre cabaré de Montmartre Chat Noir, e de sua cópia no 
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Brasil, mostrando a literatura e a atmosfera que seria de influência decisiva para a composição 

do romance Lapa (2004): 

 
 
Num dos números da revista Kosmos, em 1904, Gonzaga Duque confessa: “O 
cabaré foi a nossa grande aspiração. Se não o tivéssemos, estávamos 
desmoralizados, porque sujeitar-nos-íamos  à vulgaridade do burguesismo”. Era a 
aspiração própria de um simbolista; queriam um “Chat Noir” brasileiro para ali se 
reunirem como haviam feito Verlaine, Moréas e tantos outros poetas, desdenhosos 
da vulgaridade, em torno do absinto, num ambiente propício. 
Procuravam debalde, na “turba dos especuladores”, quem quisesse dotar o Rio de 
um desses estabelecimentos, que seria para os estetas algo semelhante a uma torre de 
marfim. Esperaram muito tempo até que um dia surgiu a notícia: acabava-se de 
fundar no Rio um “Chat Noir”, exatamente nos moldes parisienses, tudo quanto 
havia de mais rive gauche, de mais butte sacrée. A artista, dona do estabelecimento, 
apresentava-se de Aristide Bruant, o célebre chansonnier do “Mirliton”, e eram por 
todos os cantos expressões de argot, a atmosfera, em fim, que os escritores e artistas 
tanto desejavam. Foi um acontecimento. “Ia-se ao “Chat Noir”, como a um supremo 
prazer de arte – dizia João do Rio – e a voz da pítia daquela Delfos recitava 
sonolentamente as Névroses de Rollinat e os trechos mais profundos de Baudelaire e 
Bruant”. (BROCA, 1960, p. 39). 
 
 

Já em um segundo momento, a percepção sobre a abolição da escravatura, que, 

conforme o narrador, foi o modo que algumas mulheres negras encontraram para ganhar a 

vida, dando continuidade ao imaginário francês no país; e, por fim, ele reúne todas essas 

configurações da sexualidade pecuniária, e aparentemente de uma subversão fantástica e 

convidativa, sobre o rótulo de problema social mais antigo do mundo e um dos mais 

complexos. Entretanto, se se compara a premissa primeira de Martins, em sua nota 

introdutória, quando esse afirma ser o romance uma obra de denúncia sobre a triste vida das 

rameiras de inícios do século vinte – o que se distancia um pouco do imaginário literário de 

grandes belezas dos cabarés que antecede a obra de Martins e que permanece em muitas 

passagens do romance –, numa tentativa de salvaguardá-las, e as apresentações feitas pelo 

narrador, Paulo Braga, depara-se com um impasse que produz uma questão: será que a 

potencia da assertiva promulgada de antemão na nota “absolutamente” necessária choca-se 

com os anseios românticos do narrador do romance, para gerar um efeito de maior 

condescendência com as meretrizes? Pois, de fato, é isso o que parece acontecer. Porque, a 

partir do momento em que o leitor se depara com a nota e, seguidamente, começa a leitura da 

obra, tais polaridades semânticas, decorrentes de efeitos positivos, denúncias jornalística e 

biográfica em prol de uma classe social marginalizada, e negativos, perspectiva aviltante 

sobre o outro, oriunda da perspectiva melancólica e do medo ao desconhecido, promovem um 

crescendo dúbio que ora leva o leitor à comiseração disfuncional, ora o desperta para a 

discrepância entre classes em uma dada sociedade, especificamente aqui, a carioca de idos 
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anos vinte do século homônimo, e de seus valores equívocos, ou melhor, patriarcais (embora a 

literatura finissecular francesa tivesse proposições um pouco mais vanguardistas, a brasileira 

manteve o cultivo burguês do patriarcado e tentou adaptar a vanguarda a seus moldes), como 

na passagem em que Armando – amigo de Paulo –, que se apaixonara por uma prostituta, traz 

ao leitor, ao conversar com o narrador: 

 
 
– Veja – dizia-me ele – essas pobres mulheres. 
Procure, investigue, pergunte, você verificará que todas elas foram jogadas a essa 
vida por um erro da nossa organização social. Nenhuma veio por vocação! 
Nenhuma! Nenhuma está satisfeita com a vida que leva! É trágico olhar essa 
multidão de calcetas, presas ao seu destino pela fatalidade de um erro inicial sem 
redenção! E que erro? Muitas vezes o de se entregarem simplesmente, 
espontaneamente, ao homem que amam! 
Ficava um tempo silencioso, com o copo de cerveja na mão. E acrescentava com 
nojo: 
– Que estúpido o preconceito do cabaço! (MARTINS, 2004, pp. 80-81). 
 
 

Para Armando, o cerne da derrocada feminina na prostituição compactua com a ideia 

primeira, exposta por Paulo, a de que a prostituição é um problema social antigo. A 

explicitação se dá pela delimitação do problema por Armando: o cabaço. Na verdade, a falta 

desse. Pois não ser mais virgem seria a chaga que teria o poder de destruir a reputação da mais 

sacralizada de todas as mulheres. No entanto, pouco antes da revelação de Armando e, 

contraditoriamente, logo após a exposição de Paulo Braga sobre a prostituição como problema 

social, ele mesmo elabora outra tese, que destitui essa, quando fala sobre o seu primeiro 

contato com Odette, a sua namorada de adolescência que se tornará a mulher central do 

romance: 

 
 
Tinha sido minha namorada. Estas coisas acontecem. 
Foi num carnaval. Odette era uma dessas raparigas doidas para liquidar a virgindade 
de qualquer maneira, atormentadas pela absurda abstinência sexual que a sociedade 
impõe às pobres moças. (MARTINS, 2004, p. 75). 
 
 

E, logo abaixo, dois parágrafos após: 

 
 
Era uma prostituta por instinto. Eu tinha certeza de que ela cumpria o seu destino. 
Sua mãe era pobre – não tinha pai – desde muito cedo acostumara-se a pedir aos 
namorados as coisas de que precisava, em troca de pequenos favores que só não iam 
à cópula. (MARTINS, 2004, p. 75). 
 
 

Há de se perceber, no mínimo, alguma contradição, nestes dois parágrafos, porque, se 

no primeiro a índole do narrador começa como se esse estivesse embaraçado ao revelar para o 
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leitor o seu caso estranho com Odette e, em seguida, afirma que a adolescente era doida para 

“liquidar” a virgindade, o que parece ser um impulso concupiscente desenfreado, ou seja, a 

libido não inibida na meta, conforme Freud (2016), o desejo erótico avançado é reforçado por 

uma ideia outra, a de que as mulheres não podem transar antes do casamento, porque, se 

deixassem de possuir a castidade do corpo, homem nenhum interessar-se-ia por ela, ao passo 

que os homens podem, desde o limiar imberbe da adolescência ter um comportamento 

plenamente oposto: “desde os quatorze anos eu frequentava meretrizes de cinco mil-réis.” 

(MARTINS, 2004, p. 46). Mas não se tem por centro da discussão acerca da representação do 

feminino o modo de relacionamento entre homens e mulheres, apenas as perspectivas, para 

que se possa entender de um modo maior as potencialidades representativas. E o que parece 

ocorrer com a afirmação inicial de Paulo é a sentença de que o impulso sexual feminino é 

fomentado pela proibição, tal qual crianças cujas vontades reprimidas produzem necessidades 

tautológicas sobre a frustração. Entretanto, aquilo que, a princípio, parece ser isso – uma 

busca curiosa por aquilo que não se tem, a permissão à iniciação sexual até a sua consumação, 

uma “formação” feminina – é desmascarado pelo próprio autor, quando este, dois parágrafos 

após, ratifica o que parcamente quisera dizer ao leitor: “Era uma prostituta por instinto. Eu 

tinha certeza de que ela cumpriria o seu destino.” (MARTINS, 2004, 75).  Com isso, tem-se 

um impasse, porque, ou Odette sentia uma vontade concupiscente demasiada pela proibição 

social ao coito feminino antes do casamento, e aí ter-se-á uma teoria das influências dos 

estímulos sociais na vida humana, ou a jovem mulher seria destinada pela própria Providência 

à libertinagem e à sexualidade puramente, o que é pouco provável ou nada, visto que nada se 

pode afirmar do plano metafísico que o alcance completamente, como já fora demonstrado 

nas diversas passagens sobre a teoria do mosaico benjaminiana (BENJAMIN, 2011). E, 

embora atente-se para o fato do forte coloquialismo linguístico do romance, e, também, 

entenda-se que o que fora dito nesses dois parágrafos é mais a experiência polar de dois 

narradores em um, ou seja, aquele que se encontra no futuro e revisita a sua juventude em 

uma tentativa de entendê-la, e um outro, que se encontra no momento das experiências, o que 

acontece é uma contradição compulsória, visto que duas teses sobre as origens da prostituição 

são elaboradas brevemente: ora a mulher sente o impulso sexual por ter uma circunspecção 

social e percepção latente da desigualdade libidinosa, ora a mulher, tal qual um ser 

predestinado, tem a “mácula” do desejo carnal inata, que a arrastará em um lastro de 

destruição por onde passar.  
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Sendo assim, Paulo Braga demonstra ao leitor as várias possibilidades das origens da 

prostituição tanto no Rio de Janeiro de fins do século dezenove e início do vinte quanto no 

mundo, e, por conseguinte, subsume ideias, parcamente expressas, em categorias gerais que 

formam uma cisão, separando a origem da prostituição em dois momentos amplos: de um 

lado, tem-se o meretrício promovido por falhas sociais, terrenas, e pela produção de estímulos 

positivos para reforçar o comportamento sexual, que se transformará em único meio de 

sustento de tais mulheres em uma dada sociedade – uma finalidade, o ato carnal, que se torna 

uma causa, a necessidade de se suster ante as demandas econômicas e sociais –, visto que 

essas encontrar-se-ão marginalizadas pela própria conduta; por outro, algumas mulheres, de 

modo inato, teriam um “apetite” sexual desmesurado, assim como nas representações das 

grandes cortesãs da história, por exemplo: Valéria Messalina, A Grande Meretriz do 

Apocalipse e Salomé. E, desse modo, estariam fadadas ao fracasso social antes mesmo do 

parto. Porém, não encerrando aí e, independentemente das duas grandes teses já apresentadas, 

a prostituição ainda teria o poder de gerar uma “prole” que infectaria a vida daqueles que 

interagissem com ela, o que fica claro em uma passagem final do romance, quando o amor já 

não faz mais sentido para o protagonista, pois esse, enquanto descendente da prostituição, 

encontrar-se-ia avariado por ela: 

 
 
A prostituição me tinha estragado. Eu via em tudo apenas o ato animal, como um 
sacrifício ritual; o resto era detalhe. E, se as mulheres inteligentes me agradavam 
antes da cópula pelo prazer intelectual que me proporcionavam, eram depois tão 
inúteis como as outras. Inúteis, esse é o termo. Nem desagradáveis nem repulsivas: 
inúteis. 
Um dia talvez eu conte as minhas próprias memórias sentimentais. Aqui não seria o 
lugar. Posso, entretanto, adiantar que demonstrarei uma tese absolutamente certa: as 
mulheres amam demais. Há um desequilíbrio evidente entre o amor de um homem e 
o de uma mulher. O pior é que é um amor sem plenitude, um amor sem totalidade. É 
permanente, é quase o desejo de perseguir o homem, quase a vontade de torturá-lo, 
de usá-lo com direitos de exclusividade. O movimento instintivo do macho é saciar-
se sexualmente e afastar-se; o da mulher é agarrar-se a ele. Não quer compreender 
que o macho tem obrigações, impostas pelo próprio sexo. A sua missão é fecundar. 
E há tantos ventres femininos no mundo... 
Por isso, a prostituição é uma prática contra a natureza. A pluralidade, não amorosa, 
mas sexual, é um atributo do sexo masculino. O corpo da mulher que se entrega a 
vários homens, por dinheiro, é um corpo neutro, morto, incapaz de gozo. Estéril e 
esterilizante. (MARTINS, 2004, pp. 170-171). 
 
 

No primeiro parágrafo acima, Paulo afirma que prostituição, assim como uma 

infecção, o havia estragado por seu contato constante, abrindo uma ferida em seu ser, para, 

logo em seguida, dizer que, como se estivesse embotado para o amor, chegasse a um estágio 

de saturação extrema, onde aquilo que outrora fora motivo de suas longas jornadas noite 
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adentro deixasse de fazer sentido em seus dias. Isso ocorre porque ele vê apenas inutilidade 

no sexo feminino. A hipersexualização é tamanha ao ponto de o ato sexual e mesmo o sexo 

oposto, em si, perder sentido para o narrador. E continua, expondo a sua tese final, agora não 

sobre a origem da prostituição, mas aquela que desencadeará essa, a de que as mulheres amam 

demais. O que parece ser contraditório é o modo como ele afirma que elas amam: sem 

plenitude, sem totalidade, mas permanentemente. Há algo e estranho em tais asserções, 

porque, se a mulher ama demais, ela só pode amar com plenitude. E, ainda, ele divide homens 

e mulheres em categorias distintas, no que tange aos modos do amar: a mulher, 

estranhamente, ama demais e sem totalidade, enquanto que o homem ama com totalidade e de 

menos, aparentemente. Assim, a natureza do homem, por oposição à da mulher, seria copular 

e engravidar o máximo de mulheres possíveis em vida, e a da mulher seria parir e amar 

exclusivamente aquele que a fecundou.  

Não se precisa de análises profundas para que o leitor atente para o fato de que tais 

teses não poderão salvar, nem que estejam revestidas de denúncias jornalísticas, a situação das 

rameiras cariocas, tão pouco das do mundo. Não por má vontade narrativa ou preconceitos 

panfletários, mesmo porque a proposição inicial, exposta na nota absolutamente necessária, é 

outra. O que ocorre é o fato de a narrativa de Martins, ainda que com boas intenções, estar 

calcada em um imaginário que desumanizou a mulher até o limite e reconfigurou o imaginário 

feminino a ponto de ele ser, provavelmente, tudo aquilo que nunca foi, em verdade. As três 

grandes categorias ressaltadas por Mireille Dottin-Orsini (supervalorização, hipersexualização 

e mitologização) sobre o feminino revelam-se nesta parte final do romance de Martins de 

modo decisivo, demonstrando que, embora seu livro possua uma ótima intenção inicial, o 

imaginário descende da decadência ratifica o contrário do que ele pretendia e acaba por 

destituir a mulher de voz, transformando-a em espetáculo de sugestões. E, em uma coroação 

final, afirma que, se a mulher reverte a sua situação predestinada, a de mãe procriadora e 

amante domesticada, sua única fuga é a promiscuidade estéril e esterilizante, que, como o 

próprio narrador diz, estraga aqueles que se aproximam, findando o amor e o sexo em uma 

inutilidade dolorosa. Sendo assim, após tantas teses e propostas, a única coisa que se pode 

afirmar, ao que parece, é que as mulheres devem falar por si e pelos seus corpos, porque a 

perspectiva masculina, principalmente quando carregada de melancolia, tende a distorcer e 

frustrar até mesmo as mais sublimes proposições. 
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4.2 Melancolismo, spleen e outras drogas 

  

“(...) quem partilha o delírio jamais o percebe.” 
(Freud. O mal-estar na civilização) 

 

Em um de seus poemas de As flores do mal, Baudelaire diz: “Le tombeau, confident 

de mon rêve infini/ (Car Le tombeau toujours comprendra Le poëte),/ Durant ces grandes 

nuits d’où Le somme est banni, (...)”1. O eu lírico, em sua insone elucubração, entrega-se ao 

túmulo como a criança deitada ao berço que inutilmente reprova a falta, cismando em seu 

cárcere, e percebe, de súbito, no distanciamento do mundo dos vivos, a possibilidade de ser 

livre: 

 
 
Tudo o que ela conseguiu foi substituir pelo desapossamento as coisas apossadas da 
vida reduzida: ela não pôde evitar que o desapossamento tomasse o lugar das coisas. 
Experimentamos nesse plano uma dificuldade semelhante à da criança, livre sob a 
condição de negar o adulto, não podendo fazê-lo sem se tornar um adulto por sua 
vez e sem perder assim sua liberdade. (BATAILLE, 2015, p. 40). 
 
 

E ele, o Eu lírico, não está morto – apenas recria-se na recusa. Dialoga com o 

desconhecido, porque crê na interação entre alteridades póstumas. Entretanto, quem poderá 

responder do além? Ninguém! A não ser Brás Cubas ou o próprio poeta, isolado do mundo e 

da morte próximo. Ele fala do lugar dos falecidos sem o ser. Identifica-se com o enigma e 

com o ponto de intersecção entre os dois mundos – o não lugar, Le tombeau. Fazendo da 

morte um renascimento triunfante, aquilo que seria engendrado às avessas, qual criação 

acéfala, é potencializado a partir de uma tensão criadora: a melancolia. A perda, ou a falta, é o 

meio para que se possa conceber uma poética do espectro, que, embora pareça esquiva, não se 

limita à furtividade, pois que o fantasma necessita de possuir o ser para poder se rever, ainda 

que em outra forma:  

 
 
É preciso mesmo chegar a dizer que a poesia nunca é o lamento do passado. O 
lamento que não mente não é poético; ele cessa de ser verdadeiro à medida que se 
torna poético, pois então, no objeto lamentado, o passado tem menos interesse do 
que, em si mesma, a expressão do lamento. (BATAILLE, 2015, p. 39). 
 
 

                                                
1 “O túmulo, no qual em sonho me abandono/ (Porque o túmulo sempre há de entender o poeta),/ Nessas noites 
sem fim em que nos foge o sono, (...)” (Baudelaire. Remorso póstumo. In: As flores do mal. Trad. Ivan 
Junqueira. RJ: Nova Fronteira, 2016). 
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Por conseguinte, nesta senda, serão abordadas as duas possibilidades distintas do 

Demônio Meridiano, a regressão imóvel do ser que verga a cabeça sobre o próprio corpo, 

apoiando-a em suas mãos, e a daquele que, recurvado, apoia-se sobre a multidão, lançando-se 

cismadamente sobre corpos em massa, nunca sendo firmado, nem seguro.  

Quando a melancolia tem um fundamento outro, que pendula para o lado literário mais 

do que para o psicofísico, esse é A Queda primeira. Embora haja duas iniciais – na literatura 

ocidental –, a queda de Lúcifer do Paraíso e a expulsão de Adão e Eva do Éden, o que se 

mostra relevante é o ato de deposição, ou seja, o anátema de tais indivíduos ou entidades de 

um plano superior a um inferior num ostracismo indubitável. É inevitável pensar na questão 

do luto, quando da perda ocorrida, mas, e como isso já fora assunto abordado no limiar deste 

trabalho, explorar outras possibilidades faz-se necessário. Tais como: a etimologia do Mal do 

meio dia, Lúcifer, o órgão sacromaldito do homem – o baço ou o spleen baudelairiano – e a 

sua relação em débâcle com o mundo sagrado, as posturas formais – a posição corporal do 

melancólico clássico e a do melancólico moderno –, e, consequentemente, os próprios efeitos 

da causa abatedora: 

 
 
O meio-dia é a hora do demônio e da acedia exasperada. É a hora em que a luz 
aparentemente triunfante suscita o assalto de seu contraditor; a hora em que a 
vigilância extrema que se prescreve ao espírito é vencida insidiosamente pela 
sonolência. A lentidão, o torpor estão entre os atributos mais constantes da 
personagem melancólica, quando esta não é votada à imobilidade completa. 
(STAROBINSKI, 2014, p. 17). 
 
 

A melancolia clássica é sempre a representação, tanto literária quanto pictórica, de 

seres demais meditativos que, extasiados de si mesmos, desbravam as próprias existências a 

ponto de perderem o caminho de volta, em uma imobilidade que só permite avanços 

subjetivos enquanto o corpo calcifica-se incautamente. A origem desse conceito é bem 

trabalhada pelo filósofo suíço Jean Starobinski, porém, ele conjuga, unilateralmente, o 

conceito de melancolia clássica com o de spleen baudelairiano, e se equivoca ao subsumir 

esse naquele, porque – e como Benjamin demonstrou anteriormente em sua tese Origem do 

drama trágico alemão (2011), Berlim 1928, ao definir o conceito de origem, que foi melhor 

abordado na parte desta empresa dedicada ao estudo da temporalidade – ele adjunge o 

conceito de um dado momento histórico ao de outro, e não apenas atavicamente, mas também 

imobilizando o plano conceitual por meio das formas; embora Starobinski afirme desconfiar 

das palavras na mesma obra em que promove tal proposição: “Não sou simpático a 

argumentos que dependem em última instância de raízes verbais.” (STAROBINSKI, 2014, p. 
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46). E em outra obra, Baudelaire e a modernidade (2015), Benjamin demonstra que o spleen 

baudelairiano é uma renovação dialética da melancolia clássica, e possui uma diferença 

incontornável: o flâneur é aquele que sofre os efeitos do spleen em trânsito, e não há 

possibilidade de imobilidade melancólica para ele, visto que “A multidão não é apenas o novo 

asilo do proscrito: é também a última droga do abandonado. O Flâneur é um homem 

abandonado no meio da multidão.” (BENJAMIM, 2015 p. 57).  Evidência que leva a pensar 

que, mesmo que o flâneur seja passivo de spleen ou melancolia, sua representação é deveras 

dissidente daquela referente ao melancólico clássico, como a do quadro de Albrecht Dürer, 

Melencolia I, de 1514, em que uma alegoria personificada, ao relento, empaca, inertemente, 

em seus pensamentos, como se se observasse ante um espelho, não dando relevância alguma 

aos objetos deitados ao seu redor, e como se nada mais pudesse fazer, a não ser se afundar na 

própria subjetividade e fantasia. As distinções entre melancolia, demônio do meio dia e spleen 

serão feitas quando necessárias, de modo que, com isso, o leitor possa situar-se temporal e 

espacialmente no texto.  

Se há um ponto de partida, esse é a Queda primeira. Conquanto não haja em nenhuma 

passagem Bíblica uma revelação sobre a origem exata de Lúcifer estar associada a uma 

possível derrocada do reino celeste ou de uma região superior para uma inferior, em algumas 

partes ele aparece ora como um servo de Deus que o questiona, para testar o homem, ora 

como um adversário, fato que se elucida, primeiramente, nesta passagem:  

 
 
6 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio 
também Satanás entre eles. 7 Então perguntou o Senhor a Satanás: Donde vens? 
Satanás respondeu ao senhor, e disse: De rodear a terra, e passear por ela. 8 
Perguntou ainda o senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? porque ninguém há 
na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do 
mal. 9 Então respondeu Satanás ao senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? 10 
Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas 
mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. 11 Estende, porém, a tua 
mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face! 12 
Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder; somente 
contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do senhor. (JÓ, 1-2). 
 
 

E, respectivamente, nesta: 

 
 
10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11 Revesti-
vos de toda armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 
12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados 
e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças 
espirituais do mal, nas regiões celestes. (EFÉSIOS, 6: 10-12). 
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Como apresentado, não há um relato literal sobre a ruína de Lúcifer no livro sagrado – 

o que de fato há são momentos de aparecimento, nos quais ora a origem do Mal se apresenta 

como um óbice ora como um inimigo ao homem, e diversas alusões dúbias –, mesmo que a 

literatura ocidental esteja repleta de ficções sobre isso, visto que: 

 
 
Demônios pertencem a todas as épocas e a todas as culturas, mas anjos caídos e 
diabos emergem essencialmente de uma série quase contínua de tradições religiosas 
que começa com o zoroastrismo, a religião mundial dominante durante os impérios 
persas, e passa dele para o judaísmo na época do cativeiro da Babilônia e no pós-
cativeiro. Há uma transferência bem ambivalente de anjos maus do judaísmo tardio 
para o cristianismo inicial (...). (BLOOM, 2008, p. 17). 
 
 

Essa ambivalente transferência reflete-se em um órgão mortal que, tal como um 

decaído, importa-se em erguer suas intumescências remanescentes, para defender a dignidade 

de sua natureza e encerrar sua parte maldita. Este órgão é o baço. Situado na parte esquerda 

do corpo humano, acima do estômago e para trás, o maior dos órgãos linfáticos tem a função 

de controlar, armazenar e destruir células sanguíneas e funciona como dois órgãos: a polpa 

branca faz a defesa e a vermelha remove as excrescências do sangue ou as destrói. Tem, em 

si, uma fragilidade essencial, que o torna passível de rupturas2. Essa propensão à cisão pode 

explicar muito a respeito de seu caráter ambivalente. E para isso, não há melhor exemplo do 

que a metáfora do espelho. Em primeiro lugar, nos estudos acerca da etimologia da 

melancolia, sempre registros de sua associação ao órgão chamado baço serão encontrados, 

ainda que muitos desses estudos, medievais e agora cientificamente ultrapassados, possam 

escamotear respostas científicas e factíveis, mas não, definitivamente, as filosóficas, que se 

dão entre o físico e o metafísico. De um lado, tem-se o conceito de melancolia, que, como 

fora delimitado no início deste trabalho com as ideias de Freud e Agamben, abarca elementos 

distintos que nascem a partir da perda e do luto patológico, que se estende por uma 

indeterminação temporal, podendo legar ao indivíduo, ou a sua ruína, ou a sua salvação por 

meio da criação artística, enquanto ocorre uma tensão no invólucro carnal entre o Eu crítico e 

o Eu identificado com o objeto perdido, derivado da regressão narcísica (FREUD, 2010). De 

outro, o funcionamento fisiológico, que, também duplo, ora faz a defesa, ora a destruição de 

células sanguíneas. Mas, não se limitando a isso, e seguindo uma senda dialética, chega-se à 

síntese psicofísica: assim como em uma metonímia, em que uma parte pode engendrar o 

significado de uma totalidade, a parte orgânica do baço é associada ao conceito total de 

melancolia como a causa de suas volições. Aqui, pode-se perceber o funcionamento do 

                                                
2 Sobre o baço: https://drauziovarella.com.br/corpo-humano/baco/ 



94 
 

espelho como metáfora, porque um dado elemento, o baço, conota toda uma complexidade 

conceitual que tem a finalidade de refletir a Estrela da Manhã: a acídia. O contraditor, ou seja, 

O Mal do meio dia – ainda seguindo o pensamento dialético – não seria aquele que reflete um 

Outro, embora Este seja tudo o que ele não é, ou melhor, tudo o que lhe falta e a que anseia? 

Em uma base dicotômica clássica tem-se, maniqueistamente, o bem e o mal como polaridades 

reflexivas que, mesmo sendo abstrações unívocas, se separam por oposição plena, e incidem 

em sentimentos díspares de: 

 
 
Exaltação e abatimento: essa dupla virtualidade pertence a um mesmo 
temperamento, como se cada um desses estados extremos fosse acompanhado pela 
possibilidade – perigo ou oportunidade – do estado inverso. (STAROBINSKI, 2014, 
p. 45).  
 
 

O espelho não só denota a dupla possibilidade de acepções da melancolia clássica, 

positiva e negativa, como também remete o indivíduo melancólico a certa imobilidade. Não se 

pode dizer que essa é plena, porque aquele que se observa movimenta-se de algum modo, 

embora seja uma movimentação voltada para a delimitação das oscilações físicas, visto ser o 

espelho uma produção de captação fragmentária, e, contrariamente, em prol do despertar 

fantasmagórico. E Starobinski assim define o espelho: 

 
 
(...) acessório indispensável do coquetismo e emblema da verdade, mas não por isso 
devemos pensar que seja empregado com menos conveniência quando está sob os 
olhos de um melancólico.  Dessa valência plural resulta uma motivação reforçada. 
No espelho da verdade, o coquetismo é futilidade, reflexo perecível. E não há 
melancolia mais “profunda” que aquela que se ergue, diante do espelho, face à 
evidência da precariedade, da falta de profundidade e da vaidade irremediável. 
(STAROBINSKI, 2014, p. 19). 
 
 

Se o coquetismo é a marca da perenidade, e se não há maior precariedade do que a que 

se imprime no espelho – na imagem refletida de um outro –, a melancolia, por si só, é tomada, 

assim, como uma estética do infortúnio – elevação da beleza, da volúpia e da lassidão por 

meio da desgraça – que, valendo-se da vaidade, apenas poderia agigantar-se no vazio 

existencial da nulidade humana, ratificando o demônio do meio dia com as chagas da 

languidez (STAROBINSKI, 2015). Entretanto, Benjamin, ao analisar a melancolia 

baudelairiana, propõe outra coisa e compara, assertivamente: “O spleen como dique contra o 

pessimismo.” (BENJAMIN, 2015, p. 154). Ou seja, o spleen seria um regulador do fluxo do 

pessimismo – um tipo, paradoxal, de negatividade positiva –, posição esta antinômica à de 

Starobinski, que, não só se detém na imobilidade melancólica, mas também na acídia, e 
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distingue polarmente aquilo que, em Benjamin, ecoa como as vozes que engatinham, no 

ínterim, de um aposento a outro e que, como animais sorrateiros, só nos despertam quando 

roçam em nossos ouvidos, para logo depois se perderem entre os móveis da imaginação. 

Portanto, e em contraponto às ideias de imobilidade, um fluxo, qualquer que seja, remete-se a 

algum tipo de trânsito corrente. Com isso, poderia se pensar que as próprias visões perversas 

no espelho estão vinculadas de forma inextricável a um ir e vir recursivo de efusões biliares 

que ora ardem ora resfriam. Não há como fugir do caráter transitório quando se estuda 

peremptoriamente a melancolia, porque nesta análise em tudo existe um Eu e um Outro: na 

medicina miraculosa antiga, a bílis pode refluir, positivamente, ou secar, negativamente; na 

fisiologia médica moderna, o baço tem uma dupla função: proteger ou destruir células 

sanguíneas; na perspectiva filosófica clássica, há o indivíduo estático e o seu reflexo no 

espelho; na perspectiva moderna há o homem deambulando – flâneur – e a multidão pela qual 

passa ou pela qual é transpassado. Mas como será que é apresentada a melancolia no romance 

de Martins? E mais, ela ocorre como um mal-estar constante ou há alguma sublimação desta 

perspectiva, como na melancolia salutífera, que se distancia da mortífera, anunciada na 

introdução deste trabalho com as ideias de Agamben? Ver-se-á a seguir. 

No romance Lapa (2004), tem-se diversas acepções para o sentido da palavra 

melancolia, embora o significante seja, frequentemente, o mesmo. Para analisar esta questão, 

tanto significado quanto significante serão examinados, conforme a palavra e a ideia 

aparecem na obra, e para que não se possa decair em um reducionismo e crer que toda a 

narrativa é melancólica, as partes concernentes a tal conceito serão exemplificadas ao longo 

desta avaliação. Esta parte da empresa também será comparada à literatura decadente, de 

modo lato, para que se possa ter exemplos que dialoguem com as questões relativas à 

melancolia e, principalmente, ao spleen, vertente moderna daquela. Agora, sem mais 

delongas, a obra. 

Na primeira parte do livro, primeiro capítulo, tem-se um uso da palavra melancolia 

que, avizinhada por ideias condescendentes, permite um parágrafo repleto de 

ultrassentimentalismo. Mas, antes do exemplo, faz-se importante rememorar ao leitor o 

contexto da narrativa de Paulo Braga. O narrador começa por contar sobre as suas frustrações 

amorosas de juventude, ora com prostitutas, ora perdendo-se em paixões ideais, platônicas, e, 

por fim, decide-se a não falar sobre os seus amores idealizados, mas apenas de um, o romance 

com sua primeira namorada “vampiro”, Lili. E, assim, há o inicial encontro com a palavra e 

com a ideia de melancolia, no romance:  
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Não vou contar aqui os meus amores platônicos – tive alguns e até profundos –, mas 
este teve importância, porque exerceu uma influência muito grande na minha vida. 
Imaginem que eu era um rapazola tímido, sonhador e melancólico, e qualquer 
mulher que trouxesse um pouco de amplidão nos olhos, pronto, já me lançava no 
engano: era ela a Esperada. (MARTINS, 2004, p. 42). 
 
 

Em primeiro lugar, Paulo afirma que não contará sobre seus amores platônicos, e logo 

em seguida, decide narrar a história de seu amor com Lili por meio de uma simples 

adversativa “mas”, como se esse amor platônico fosse o único digno de nota, e onde, 

imprescindivelmente, surge o ponto de partida da representação melancólica na obra, cuja 

própria forma, classificada como um adjetivo, transporta a ideia para o eu do narrador, 

categorizando-o como tal. Esse trecho, que já fora citado, é novamente aqui abordado por 

fazer parte do estudo da melancolia na obra, assim como o fora no estudo da representação do 

feminino, quando a intenção era elucidar as ideias sobre o amor idealizado com destaque para 

a representação do feminino em Lapa (2004), e para a mulher “esperada”, que sempre será 

inviabilizada na realidade, ao que concerne à consumação do ato amoroso e não patológico, 

por depender psicologicamente da alucinação daquele que deseja o fantasma.  

O narrador afirma que em sua juventude era um rapaz de qualidades extremamente 

introspectivas. Esse conjunto de valores serve para dar ênfase ao caráter taciturno do jovem 

Paulo e reforça as ideias platônicas que, embora ele declare não possuir mais, após o passar de 

sua juventude, seguramente elas permanecem ao longo de toda a narrativa da obra, em 

momentos de maior acentuação e em outros de menor, mas nunca abolidas do campo 

narrativo, independentemente da posição do narrador, que, embora seja destacada neste 

capítulo, terá mais uma abordagem na última parte, que tratará sobre a personagem Paulo 

Braga e os seus possíveis Eus narrativos. Para mais detalhes, o leitor deverá ler o subcapítulo 

seguinte. 

Antes de chegar à palavra melancolia, propriamente dita, vale a pena analisar algumas 

frases precedentes. “Não vou contar aqui os meus amores platônicos (...)” (MARTINS 2004, 

p. 42). Essa afirmação se sustenta, porque logo em seguida o narrador, após fazer um breve 

comentário sobre as próprias características da juventude, segue contando a história de seu 

amor com Lili. Continuando, ele ainda que tente se firmar no presente da narrativa, enquanto 

um ponto de distanciamento entre um Eu de amores platônicos, o Eu adolescente, e o Eu 

experiente, um Eu adulto, nesta mesma parte, ao fazer a declaração supramencionada, inicia a 

primeira narrativa melancólica do romance – o caso amoroso idealizado entre o narrador 
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protagonista e Lili – e, agora, não de medo, como na perspectiva da relação do Eu com o 

Outro voltada para a misoginia –, como Paulo mesmo afirma ao contar sobre Lili, “(...) a 

Esperada.” (MARTINS, 2004, p. 42), ou seja, com mais uma possibilidade analítica, a do 

objeto eternamente desejado. Não pretendendo adentrar novamente as influências da tradição 

decadentista na obra, ao que concerne à misoginia, o foco será, estritamente, o estudo da 

melancolia, por mais que esse esteja, psicanalítica e filosoficamente, vinculado, em parte, às 

analises do feminino enquanto objeto de possibilidade ausente para o ser melancólico, por 

causa da idealização e da criação espectral das relações eróticas, e de suas polaridades que se 

dão entre um jogo de presença e ausência do objeto almejado – a perda que urge no sangue 

doente. 

O Eu experiente da narrativa, decide, então, contar sobre o primeiro relacionamento 

platônico de relevância e isso demonstra que, embora a narrativa acerca da melancolia – de 

acordo com a perspectiva freudiana – seja declarada com o início da passagem “(...) mas este 

teve importância, porque exerceu uma influência muito grande em minha vida.” (MARTINS, 

2004 p. 42), que se impõe como o prólogo do romance idealizado entre Paulo e Lili, e que 

será completamente frustrado, porque ele não alcançará o sonho que tanto almeja, como já 

dito na parte deste trabalho referente à representação do feminino na obra, a palavra 

melancolia, em si, torna-se parte de um conjunto de elementos que dão forma a um rapaz 

taciturno, “Imaginem que eu era um rapazola tímido, sonhador e melancólico (...)” 

(MARTINS, 2004, p. 42), onde a primeira característica, tímido, remete o leitor ao caráter 

introspectivo do personagem; a segunda, sonhador, ao ser que busca, em parte, a ausência da 

realidade, ou mesmo àquele que se alimenta e incita o devaneio, culminando, assim, na última 

qualidade, a melancolia, que, em suma, é o trabalho da cognição que decide, ou isolar-se da 

realidade concreta dos fatos do mundo e, desse modo, construir um outro mundo, dentro do 

próprio indivíduo, ou do ser que, mesmo voltado para dentro, debruça-se sobre os vários 

corpos na multidão, porque trabalha com o transito do ser pelo circuito doentio e adjunge o 

possível caminho ao seu termo e, triste, persegue o distanciamento, como quem, em fuga, 

perde-se:  

 
 
Sou como um rei sombrio de um país chuvoso,/ Rico, mas incapaz, moço e no 
entanto idoso,/ Que, desprezando do vassalo a cortesia,/ Entre seus cães e outros 
bichos se entedia./ Nada o pode alegrar, nem caça, nem falcão,/ Nem seu povo a 
morrer defronte do balcão./ Do jogral favorito a estrofe irreverente/ Não mais 
desfranze o cenho deste cruel doente. (BAUDELAIRE, 2016, p. 281).  
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Talvez não haja melhor poeta, para exemplificar a melancolia, analogamente, do que 

Baudelaire. Esse francês, rei de coroa rachada, é um autor prototípico. E Luís Martins, como 

alguns autores de sua época e, principalmente, anteriores a ela, foram influenciados por ele – 

direta ou indiretamente –, visto ser ele um dos fundadores da poesia moderna, ao lado de Walt 

Whitman. Não à toa, o próprio Antônio Cândido dedicou um ensaio a tais literatos, “Os 

primeiros baudelairianos”, em seu livro A educação pela noite (CANDIDO, 1989), e, embora 

Luís Martins não participe dessa reunião, torna-se válida a comparação com o poeta francês, 

pelos temas e ideias propícios de Lapa (2004), de suas trevas constantes, seu gosto pelo feio e 

pelo ranço melancólico – e sua vertente spleen –, e pela forte influência, também, do 

simbolismo na obra de Martins. Sem olvidar o fato de que ele era um grande leitor da 

literatura francesa, e tradutor de alguns poemas, como os de Paul Verlaine, outro oportuno 

interlocutor: 

 
 
Canção de outono 
 
De violões, sons/ Em meios tons/ Pelo outono/ Ferem de dor/ A alma: langor/ 
Morno e sono.../ E a alma penando/ Recorda, quando/ Soa a hora,/ A vida, tão/ 
Vivida em vão;/ Então chora./ E num tormento/ Leva-me o vento/ (Que me 
importa?)/ Daqui, de lá,/ Semelhante à folha morta. (MARTINS, 1975, p. 9). 
 
 

O elemento que aproxima a narrativa de Martins, na qual o narrador, ao revisitar sua 

infância, se observa como se estivesse decalcado do resto do mundo, por causa de seu caráter 

introspectivo, mas ansiando pela aparição daquilo que deseja, a fantasia, dos Eus líricos de 

Baudelaire e de Verlaine é a solidão mortal, que, no caso de Martins, diferencia-se pelo 

aspecto desesperado do narrador, que sofre com a presença da ausência, ou seja, do fantasma 

da esperada amada, que poderia ser qualquer mulher que conseguisse tocar-lhe os fios da 

fantasia, mas que para isso lhe recortasse gradativamente da realidade. E o rapazola tímido, 

sonhador e melancólico, o rei sombrio de um país chuvoso, e a alma penada, semelhante à 

folha morta, estão entregues ao spleen, à melancolia, e dela fazem o manto que lhes cobrirá o 

destino desafortunado. O primeiro caminha até se deparar com uma mulher, o segundo 

deambula pelos seus e não vê sentido em nada mais, e o último vaga com o vento, sofrendo 

com a solidão. Tal sentimento, melancólico, assim como ora fica extático – o Eu adolescente 

de Paulo é alguém que em juventude, pelas qualidades, reservava-se a si, o eu lírico 

Baudelairiano é de uma solidão atômica e o de Verlaine chega a ser defunto –, ora põe-se em 

movimento, transitando, para encontrar a esperada, caminhando entre a sua propriedade, e, 

por fim, tornando-se espectro, esvai-se com o vento. 
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A segunda aparição da palavra melancolia, sentimento que persegue o narrador, Paulo 

Braga, se dá no fim mesmo do primeiro capítulo, quando, após o relacionamento frustrado 

com Lili e interditado pelo pai de Paulo, o jovem é revisitado pelo velho, que parece auferir 

outra acepção à palavra, alargando a sua polissemia:  

 
 
Passei, então, com meu primo, a frequentar um rendez-vous, onde os meus pálidos e 
melancólicos dezesseis anos despertaram logo o desejo de algumas raparigas. 
(MARTINS, 2004, p. 46). 
 
 

A palavra passa a conter a ideia de efeito surpresa, daquilo que deve ser descoberto, 

porque interessante. Os pálidos e melancólicos dezesseis anos parecem querer dizer que o 

jovem é alguém que precisa ser preenchido com viço, com a pujança da vida mundana. A 

melancolia surge, então, como uma tristeza branda e inócua, que será resolvida por meio das 

jornadas luxuriosas do personagem com o seu primo farrista. O que faz com que não haja o 

caráter fantasmático da melancolia, visto que essa não aparenta ser uma patologia, nem um 

estado de letargia plena, e sim, um escafandro de tentações imperscrutáveis, por meio de tal 

perspectiva. Paulo, assim, se torna a atração dos cabarés.  Não se pode olvidar o fato de antes 

de a melancolia tornar-se uma virtude atrativa, ela culmina, poucas linhas antes, em um estado 

de tristeza extremada: “Caí então numa crise de profundo abatimento. Ia me suicidar. Deixei 

de comer e passava as noites chorando, desesperado. Desinteressei-me por tudo. Emagreci 

ainda mais.” (MARTINS, 2004, p. 46). Mas, como diz o ditado, depois da tempestade, vem a 

calmaria. 

Esse estado de abatimento juvenil é característico de dois personagens muito 

marcantes da literatura ocidental. O primeiro, do célebre dramaturgo inglês – dispensa 

apresentações –, William Shakespeare, Romeo, que, antes de conhecer Julieta, está 

apaixonado por outra menina, e sofre tolamente e a todo instante (SHAKESPEARE, 1978), 

por não ter o que deseja, e o segundo, de aguda precisão comparativa, chama-se Jean Des 

Esseintes, pertencente à clássica obra decadentista, Às avessas (2011), de Joris-Karl 

Huysmans, que, por ser de tamanha relevância – salvaguardada as devidas fatalidades 

excêntricas que não há no jovem Paulo Braga e que o diferencia da personagem de 

Huysmans, embora Braga seja, estranhamente, desde muito novo um assíduo frequentador de 

prostíbulos –, será citado, para que se possa perceber a recorrência das características 

fúnebres, que proporcionam o caráter melancólico de Paulo e a proximidade de idade entre as 

duas personagens: 
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Por um singular fenômeno de atavismo, o derradeiro descendente, parecia-se com o 
seu remoto avô: tinha a barba em ponta de um louro pálido ao extremo e a mesma 
expressão ambígua, a um só tempo fatigada e esperta. 
Sua infância havia sido fúnebre. Ameaçada de escrófulas, acabrunhada de febres 
caprichosas, logrou no entanto, com o auxílio do ar livre e de cuidados, franquear a 
rebentação da nubilidade, quando então os nervos se impuseram, corrigiram os 
langores e abandonos da clorose, levaram a desenvolvimento completo as 
progressões do crescimento.  
A mãe dele, uma mulher alta, silenciosa e branca, morreu de prostração; por sua vez, 
o pai faleceu de uma vaga moléstia; Des Esseintes completava, a essa altura, 
dezessete anos. (HUYSMANS, 2011, p. 68). 
 
 

Aí há o uso do adjetivo pálido, que parece ser a característica inicial da figura do 

melancólico, como insígnia funesta que dá passe livre para o infortúnio, embora Benjamin e 

Agamben atentem mais para os olhos terrosos, a bílis negra e a acídia, reconhecida como o 

Demônio Meridiano. O jovem Des Esseintes tem todas as características que possibilitam o 

isolamento, a falta de contato com os outros seres da sociedade e a introspecção, pois sua 

história é de uma convicção funérea. Por outro lado, du côté de Braga, e não se poderia 

esquecer, o melancólico, mesmo tendo tantas qualidades terrificantes, possui uma tendência à 

lubricidade, ao constante enamoramento, enlaçando ao erótico o fúnebre:  

 
 
Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, concluí 
que deveria haver, além do instinto para conservar a substância vivente e juntá-la em 
unidades cada vez maiores, um outro, a ele contrário, que busca dissolver essas 
unidades e conduzi-las ao estado primordial inorgânico. Ou seja, ao lado de Eros, 
um instinto de morte. (FREUD, 2016, p. 64). 
 
 

O que se pode perceber ostensivamente na personagem martiniana e na sua 

necessidade não só de mulheres inimagináveis como também da cópula com um grande 

número de prostitutas. A melancolia aparenta ser o veículo para o sexo, quando essa deixa de 

ser um impasse fantasioso e, mesmo que isso seja exato na narrativa de Martins – deve-se 

rememorar que o livro se chamaria Prostituição, e o autor em sua “Nota absolutamente 

necessária” afirma ser a obra uma “Reportagem no gênero dos livros de Albert Londres (...)” 

(MARTINS, 2004. pp. 35-36) – é inolvidável a relação entre a sexualidade e a patologia, 

como demonstra Freud no ensaio O mal estar na civilização (2016): 

 
 
No auge do enamoramento, a fronteira entre Eu e objeto, ameaça desaparecer. 
Contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que Eu e Tu são um, e 
está preparado para agir como se assim fosse. Algo que pode ser temporariamente 
abolido por uma função fisiológica também poderá ser transtornado por processos 
mórbidos. (FREUD, 2016, p. 9). 
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E Freud afirma que para que haja a percepção do Eu, três são os estágios: o primeiro 

nasce da relação de um Eu com um objeto que se tornou ausente, o objeto passa a ser 

desejado, ou procurado, o segundo vem do isolamento de tudo aquilo que possa provocar dor 

ao Eu, e, por fim, o terceiro tem origem com o advento do princípio da realidade, o Eu já 

consegue perceber o que ele é entre o que não é. Porém, Freud ratifica a ideia de que o ser tem 

uma tendência a afastar a dor e buscar o prazer, que, nem sempre, é conquistado de modo 

saudável e, por isso, muitas vezes, distúrbios são gerados dentro do próprio indivíduo, o que 

faz com que esse tenha a sua sanidade prejudicada, como no caso acima, em que o ser se 

funde psicologicamente a outro, e no abaixo, em que há o limiar do distanciamento do Eu 

dentro de si e o princípio de sua cisão, para que seja afastada, de algum modo, a dor: 

 
 
O fato de o Eu, na defesa contra determinadas excitações desprazerosas vindas do 
seu interior, utilizar os mesmos métodos de que se vale contra o desprazer vindo de 
fora, torna-se o ponto de partida de significativos distúrbios patológicos. (FREUD, 
2016, p. 11). 
 
 

Um desses modos é a melancolia, ou seja, a recusa à perda proveniente do luto 

doentio. E a sua relação com a sexualidade está intimamente vinculada às ideias do 

psicanalista alemão por meio da busca daquilo que ele alcunha como meta positiva, um anseio 

pela vivência de fortes prazeres, sendo o principal o erótico, porque funciona como o 

fundamento e pilar da civilização – para ele, todos os indivíduos se relacionam por causa da 

sexualidade e da vontade instintual que, em um primeiro momento é erótica e sensual, mas em 

um outro momento é inibida na meta, no início, e se torna um tipo de ternura que proporciona 

a relação “civilizada” dos indivíduos (FREUD, 2016):  

 
 
A vida humana em comum teve então um duplo fundamento: a compulsão ao 
trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que no caso do homem 
não dispensava o objeto sexual, a mulher, e no caso da mulher não dispensava o que 
saíra dela mesma, a criança. Eros e Ananke tornaram-se também os pais da cultura 
humana. (FREUD, 2016, pp. 45-46). 
 
 

E, também, é um dos paliativos contra os mais incisivos temores do homem no 

mundo, que, definitivamente, pode ser a sua própria ruína, se não houver alguma determinada 

delimitação dos instintos:  

 
 
A satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais 
tentadora de conduzir a vida, mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo 
logo o seu próprio castigo. (FREUD, 2016, p. 21). 
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Paulo Braga sofre com a melancolia cambiante que carrega e que dicotomicamente, ou 

o leva a um sofrimento infrutífero, ou ao amor desmesurado, que será realizado por meio de 

relações sexuais constantes com prostitutas, às quais já se apaixona, em grande parte, 

sofrendo. E tal dor não aparece na narrativa apenas como esses exemplos demais ilustrativos e 

polares, mas também de modo menor, como uma resignação e aceitação da culpa de ser uma 

partícula em um determinado sistema, ou seja, aquilo que Freud define, literalmente, como o 

mal-estar na civilização – oriundo da meta instintual erótica e da necessidade de agressividade 

–, do qual não se pode escapar, visto estar em mão dupla nas relações, porque tanto aparece 

na realidade exterior, como coerção social, quanto fiscaliza o domínio interior – como vigília 

punitiva do super Eu –, que nasce da tensão entre Eros e a pulsão de morte, desde que o ser é 

inserido em uma dada comunidade, ocidental, diga-se de passagem:  

 
 
Esse conflito é atiçado quando os seres humanos defrontam a tarefa de viver juntos; 
enquanto essa comunidade assume apenas a forma de família, ele tem de se 
manifestar no complexo de Édipo, instituir a consciência, criar o primeiro 
sentimento de culpa. Ao se procurar uma ampliação dessa comunidade, o mesmo 
conflito prossegue em formas dependentes do passado, é fortalecido e resulta numa 
intensificação do sentimento de culpa. Como a cultura obedece a um impulso erótico 
interno, que a faz unir os homens em uma massa intimamente ligada, só pode 
alcançar esse fim mediante um fortalecimento cada vez maior do sentimento de 
culpa. O que teve início com o pai se completa na massa. (FREUD, 2016, p. 79). 
 
 

Com isso, pode-se partir para a próxima aparição da palavra melancolia, no romance 

de Martins, que surge com ares de resignação, de pesar e de culpa morna, que, não se 

tornando excessiva, apenas admoesta o narrador como um familiar pertinente, e, assim, bem 

exemplifica as teorias psicanalíticas sobre a culpa e o mal-estar constante nos seres 

civilizados, expostas anteriormente: 

 
 
Ninguém chegara na minha vida, nada acontecera no meu passado. Eu não era triste 
por programa, mas vivia, com franqueza, sem grande élan, aceitando 
resignadamente a minha solidão e o meu desencanto. 
Não me importunavam conceitos de moral nem a opinião das outras pessoas. Bebia 
chope até tarde nos bares melancólicos e depois ia dormir com Lia. (MARTINS, 
2004, p. 57). 
 
 

Após esta aparição, no fim da primeira parte, somente no terceiro capítulo da segunda 

parte, a palavra melancolia voltará a ser utilizada e, desta vez, para ficar, porque seu uso, a 

partir de então, será recorrente, ora tendo um sentido profundo, ora esvaziado ou vago, o que 

faz com que, muitas vezes, tudo possa ser considerado melancólico pelo narrador. E esse 

sentimento de liquefação ocorrerá por toda a segunda parte do romance, porque a personagem 
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Paulo utilizará a mesma palavra quatro vezes, mas com um sentido demasiado, a ponto de a 

sua vida parecer uma longa travessia tediosa, como quando o viajante, aborrecido com o 

percurso, negligencia todas as experiências que conformariam a sublimação da chegada, 

relegando, desse modo, o próprio desenvolvimento à intumescência de seu cenho franzido e, 

assim, nada aprendendo. Mas isso, talvez, por causa de uma relação com o outro de modo 

condescendente e impregnado de comiseração, como nos exemplos das páginas a seguir: 

 
 
Sentou-se. Tinha o ar tranquilo, sereno, meio alheado da vida. Falava docemente, 
um pouco devagar, numa voz cantante e vagamente melancólica. Os olhos azuis 
guardavam uma pureza ingênua, calma, doce, desconcertante. (MARTINS, 2004, p. 
86). 
Quando ele saiu com Lina, às duas e meia da manhã, senti pesadamente o meu 
isolamento.  
Iria melancolicamente para a minha cama estreita de solteiro dormir um sono sem 
esperanças. (MARTINS, 2004, p. 88). 
Faltavam poucos minutos para as três horas. Muitas casas já estavam fechadas e, na 
rua obscurecida, alguns vultos melancólicos de mulher caminhavam, sozinhos, 
metiam-se nos automóveis, para o descanso do dia fatigante. (MARTINS, 2004, p. 
88). 
 
 

Nos exemplos acima, a melancolia parece estar anexada ao narrador. No primeiro, 

Paulo, ao falar sobre a prostituta Lina, mesmo reunindo um grupo de adjetivos enaltecedores, 

para caracterizá-la, não deixa passar a “(...) voz cantante e vagamente melancólica.” 

(MARTINS, 2004, p. 86), que, como uma seta, atravessa a garganta da mulher, 

aparentemente, feliz, tornando a cena de uma beleza estagnada e, apesar das acepções 

singelas, um ranço de ar pesado e vagaroso recai sobre elas. A tristeza surge como um ser 

indômito, sem regras, nem momentos, podendo avizinhar-se em quaisquer cercanias, para, 

logo depois, saltar as fronteiras da polissemia. E, logo após o encontro de Paulo com o amigo 

Armando e sua namorada Lina, ele se sente atomizado, solitário, e a melancólica voz da 

mulher adentra-o e o acolhe: 

 
 
Tal como a mãe só começa a viver plenamente quando o círculo dos seus filhos, 
sentindo-lhe a proximidade, se fecha à sua volta, assim também as ideias só ganham 
vida quando os extremos se reúnem à sua volta. As ideias – na formulação de 
Goethe: os ideais – são as Mães fáusticas. Permanecem obscuras se os fenômenos 
não se reconhecerem nelas e não se juntarem à sua volta. (BENJAMIN, 2011, p. 23).  
 
 

E, decisivamente, os fenômenos da narrativa de Paulo são reconhecidos por essa 

grande Mãe fáustica. A ideia da melancolia consegue reunir uma pluralidade imensa de 

fenômenos, ao seu redor, no livro de Martins, pois tudo, e a todo instante, sofre com tal 
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sentimento, chegando a ser o uso da palavra algo de obsessivo, como um reforço para a ideia 

que já se expressa facilmente ao longo do romance através da descendência preferida, o 

narrador. Os fenômenos da narrativa, como filhos que à casa tornam, presenteiam a 

melancolia com seus reflexos evidentes, onde se nota a qualidade da prole e seu ostensivo 

parentesco. Então, a melancolia percorrerá as ruas, lado a lado de Paulo, que, depois da 

percepção de sua solidão, começa a vagar pela cidade às três horas da manhã, onde vê que 

“(...) alguns vultos melancólicos de mulher caminhavam, sozinhos (...)” (MARTINS, 2004, p. 

88), como ele, que deseja o sempre passageiro e efêmero – para ele a mulher e a vida assim se 

apresentam –, e se sente desamparado nas ruas noturnas do Rio de Janeiro, e que, não 

querendo qualquer uma – mulher ou vida –, não anuncia suas pulsões a todo instante e, por 

isso mesmo, como um fantasma, dirige-se para a pensão de Mme. Ninette, em busca de Lia, 

sua “namorada”. Com isso, a melancolia ganha movimento, visto que o narrador flanêur vale-

se tanto da ótica melancólica quanto da forma da palavra, e teleologicamente essa postura ante 

o mundo, que o domina desde a mais tenra idade, transforma-se no mote de sua existência 

avariada pelos infortúnios da vida, a saber, pela fatalidade da desigualdade humana, que 

poderia ser percebida como uma possibilidade plural – se não fossem as implicações sociais 

com as devidas injustiças e coerções do poder vigente em uma dada economia cultural –, mas 

que por relegar determinadas personagens, as rameiras, a uma posição marginal na sociedade, 

o coloca em tensão constante, pois ele sofre sem nada, objetivo, poder fazer, a não ser relatar 

suas experiências com pesar: 

 
 
Num melancólico fim de noite, eu vagava sozinho por uma dessas ruas de trânsito 
noturno, cheia de automóveis adormecidos, árvores silenciosas e um insuportável 
cheiro de urina (os farristas despejavam a cerveja bebida entre as pedras). 
Quase todas as pensões já estavam fechadas. Uma somente continuava funcionando. 
Subi a escada de madeira, que rangeu medonhamente no silêncio. Na sala, quatro 
sujeitos conversavam em torno de uma mesa e cinco garrafas de cerveja. 
Sentei-me, sozinho, a uma outra mesa, o mais longe possível do grupo, e pedi 
cerveja ao donzel que servia de garçom. (MARTINS, 2004, p. 107). 
 
 

Como os três primeiros parágrafos mantém a ideia de melancolia como onipresença, 

aparentemente, nada no mundo poderá ser percebido por um outro viés, até que no quarto 

parágrafo o narrador destaca sua posição ante o mundo e aos seus concidadãos: “Sentei- 

sozinho (...)” (MARTINS, 2004, p. 107). Paulo, que até então via o mundo como se esse fosse 

abastado de melancolia, demonstra uma outra possibilidade com essa diferente postura: ele 

senta-se sozinho e afastado de todos não por causa de algum tipo de proscrição que recaiu 

sobre ele, nem ao menos por ser taxado como um ser que deve limitar sua vivência às 
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margens da sociedade, tão pouco pelo sofrimento melancólico da imobilidade, visto que ele 

estava durante os parágrafos anteriores em trânsito. Ele opta pelo isolamento por vontade 

própria. Recusa-se a ficar perto de outros seres. Desse modo, ele demonstra que não apenas o 

seu mundo, ou o mundo em que vive, é melancólico, mas que a origem do seu sentimento ora 

está intimamente vinculada a um forte desejo de retração – Paulo se destaca propositalmente 

dos outros indivíduos na multidão –, ora a um ímpeto de aproximação – ele busca seus 

amores entre prostitutas e interage com seus amigos frequentadores de cabarés –, 

proporcionando uma melancolia ambivalente, porque faz com que ela retenha os sentidos de 

motilidade e de imobilidade, por um lado e, por outro, torna-a uma presença potente e 

constante tanto do mundo, enquanto um fenômeno exterior incapaz de ser refutado, quanto de 

si, como sensação naturalizada pela psique do narrador – assim como no capítulo referente à 

temporalidade, duas são as premissas ressaltadas para o alcance da eternidade: a retenção do 

tempo em um fragmento estático e a sua distensão móvel, que esparge o momento em um 

todo universal, que se aproxima muito da ideia de sentimento oceânico criticada por Freud em 

O Mal-estar na civilização (2016): “Um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão 

com todo o mundo exterior.” (FREUD, 2016, pp. 7-8). E o que se faz interessante é o 

proveniente jogo dialético entre as viabilidades polares da melancolia saturnina – despótica e 

indubitavelmente temporal – de Paulo Braga, ou seja, a síntese criadora: o narrador 

martiniano é alguém que reflete sobre a própria origem de sua melancolia, como quando o Eu 

experiente, o adulto Paulo, ao revisitar suas memórias, e a juventude do Eu adolescente, 

afirma: “Bairro triste e boêmio – Lapa dos meus amores – foste muito tempo o cenário 

melancólico da minha vida.” (MARTINS, 2004, p. 115). O que faz com que se subentenda 

uma transposição temporal, um antes e um depois, em suma, alguma mudança, ou melhor, 

uma passagem de estágio.  

Seguindo a aparição da palavra na página 115, onde começam os seus usos na terceira 

e última parte do livro, agora se clarificará a ideia de mímesis no romance Lapa (2004), pois a 

recursividade da palavra, num crescendo orquestrado por Luís Martins, faz com que o 

narrador Paulo Braga tenha uma epifania criadora no fim do romance, que engendra não só a 

reflexão de um Eu mais experiente sobre um Eu adolescente, como será categorizadamente 

explicitado na parte final deste projeto, como também possibilita a este estudo a perspectiva 

do desenvolvimento da ideia de uma mímesis dialética, porque consegue unir possibilidades 

demasiado polares em uma transmutação criadora através da melancolia, que engendra um 
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jogo entre a vida e a morte das ideias numa síntese que plasma tempos e espaços distintos, ou 

outros, no corpo do romance.  

Nas páginas que delimitam o fim do romance Lapa (2004), o narrador Paulo Braga 

utiliza a palavra melancolia até extrapolar os sentidos então integrados às possibilidades 

polissêmicas e lexicais: tudo agora é melancolia, até mesmo o que estritamente não é. E 

embora isso já tenha sido demonstrado ao longo de todo este trajeto, a recursividade da 

palavra acaba por possuir um preenchimento tal que faz com que seus valores irrompam as 

fronteiras formais e recaiam para fora da palavra propriamente. Com esse efeito, não há mais 

outra possibilidade de perspectiva (dissidente desse viés) do mundo e dos seres, a ótica 

melancólica torna-se o mediador entre um Eu e todos os outros possíveis, tanto seres como 

coisas. Por isso, Paulo Braga não pode ter, em sua juventude, e até em sua fase madura, ao 

revisitar seu Eu adolescente, a capacidade de perceber o mundo de modo muito variado – 

como ele é: plural –, com suas diversas possibilidade estéticas, o que faz com que a 

melancolia domine todos os seres, lugares, objetos e, completamente, a própria consciência do 

narrador, que, num crescendo, perde-se de quaisquer variações sensíveis do universo: 

 
 
Rua C. de L. nº... Três francesas sócias. Uma gerente, francesa também, que chegou 
à velhice melancólica de uma prostituta: sem juntar dinheiro. Ganhava trezentos mil-
réis por mês e uma comissão sobre as bebidas. (MARTINS, 2004, p. 140). 
 
 

Neste exemplo, início do capítulo cinco da última parte, Paulo desenvolve um estudo 

sobre a economia dos bordéis, mas não podendo perceber a vida das prostitutas e das 

prostitutas aposentadas de outro modo, debruça-se novamente sobre a ideia de melancolia, 

que, agora acompanhada da velhice, recai sobre a cabeça da personagem gerente com a 

inelutável desgraça que acomete todas as prostitutas que envelhecem, ao invés de morrerem 

de alguma doença terrível, como as blenorragias já tão dilatadas ao longo da obra, e esquece-

se que, embora não seja uma regra, a velhice é o motivo de tristeza e penar que se relaciona 

diretamente com a perda dos entes queridos e mesmo da vitalidade dos seres em um modo 

geral, não se limitando ao envelhecer de uma categoria social, prostituta, mas expandindo-se a 

todas as viabilidades de finitude, das classes da sociedade, desde as marginais até as centrais, 

sem que haja distinção entre elas, já que o tempo, a perda, e a morte são os titãs implacáveis 

contra os quais não há diálogo que os refute, ainda que por meio do registro, da palavra e dos 

signos linguísticos, a memória possa salvaguardar os resquícios da cultura humana por meio 
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de algum aparato técnico ou tecnológico. Entretanto, mesmo com a resistência de Mnemósine, 

o tempo se fará ceifador da vida, das coisas e dos seus registros: 

 
 
É bem menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a partir de três 
lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer 
dispensar a dor e o sofrimento, como sinais de advertência; do mundo externo, que 
pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, 
por fim, das relações com os outros humanos. (FREUD, 2016, p. 20). 
 
 

Se a passagem temporal ressoa como o eco das vozes que, por si só, se evanescem, 

conforme avançam, o declínio social, associado, também, e de certo modo, a temporalidades 

distintas – a de um Eu adolescente, no passado, e a de um Eu boêmio, neste dado momento da 

narrativa –, conforma o traje da derrota e da vergonha frente ao preço pago pelas próprias 

negligências do já não tão jovem Paulo e tudo o mais se torna motivo de lástima, frustração e 

incapacidade de confrontação com realidades díspares, posto que o narrador, demasiadamente 

melancólico, na senda final do romance, chega a um ponto de decadência tamanha,  que faz 

com que a melancolia passe a ser percebida como a afirmação de seu fracasso social e 

econômico, que culminará na deposição classista – em um primeiro momento, no papel do 

burguês, em um segundo momento, no do proletário marginalizado –, e isso será revelado por 

meio da representação de uma derrocada social, fazendo com que a melancolia adquira o 

sentido de inferioridade ou marginalização de determinados tipos sociais e seus respectivos 

lugares de habitação e vivência, posto que o melancólico marginal não é apenas um ser 

deveras triste e taciturno, mas também é um ser vigorosamente afetado pela divisão de 

classes, por exemplo, uma inferior e uma superior, ou uma nuclear e uma marginal, e padece 

de uma “doença” que agora não diz respeito estritamente às desavenças entre um Eu crítico e 

um Eu identificado com a perda (FREUD, 2010) e, sim, a uma perda, realmente, sofrida, a 

queda de uma camada social para outra, ou seja, a passagem da ventura para a desventura 

pecuniária: 

 
 
Se minha família soubesse da minha vida, que vergonha! O meu bairro era agora, 
pode-se dizer, o Mangue. Encontrara lá o sofrimento de Odette e a ternura de 
Honorina. Minha humanidade eram aquelas duas rameiras. Eu andava maltrapilho. 
Meu quarto era um horror. Por um resto de dignidade aristocrática, vivia só. Podia 
dividir o meu quarto com um companheiro, que pagasse metade. Mas o contato 
humano me repugnava. No jornal era um rapazola melancólico e taciturno, 
cumprindo as ordens sem vontade e sem revolta, passivamente. Comia em 
restaurantes vagabundos e, às vezes, apenas médias nos botequins. (MARTINS, 
2004, p. 155). 
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Note-se que, e novamente, a melancolia que aqui se apresenta como fruto podre de 

uma derrocada sócio-moral, também retoma o caráter de distanciamento e isolamento buscado 

por Paulo, que, como já fora demonstrado nesta parte da pesquisa, muitas vezes não sofre 

literalmente com os pesares patológicos da melancolia, mas busca-os desesperadamente, 

como se esses pudessem ser não só a justificativa do sofrimento seu e da humanidade que o 

circunda, como também o único meio de sustentar tal postura sofrida de comiseração perante 

os infortúnios das (des)virtudes alheias e próprias. E o já não tão jovem Paulo Braga, com a 

sua capa da melancolia, que, como uma mácula, apodrece tudo por onde passa, alheado, 

responde passivamente às necessidades de seu trabalho jornalístico, como na perspectiva 

clássica, e posteriormente, na moderna, onde o distanciamento entre a presença do indivíduo 

em uma dada localidade, o jornal, e a sua ausência, mesmo que permanecendo de fato no 

ambiente de trabalho, seu corpo presente, contraria sua mente ausente, promove a sustentação 

da perspectiva de alheamento, que se revela na conjugação de elementos presentes e ausentes, 

fomentadores de uma dialética da  introspecção, onde o isolamento atômico é fundamental 

para que haja a síntese entre tais polaridades, aparentemente, excludentes, que, muito bem, 

podem ser equiparadas, ou mesmo afuniladas, à figura do eremita – ser que por deliberação 

própria, afasta-se dos demais, para que, em sua evasão da sociedade e de todo contato 

humano, possa recriar o universo a partir de si e para si: 

 
 
Mas enérgico e radical é um outro procedimento, que enxerga na realidade o único 
inimigo, a fonte de todo o sofrimento, com a qual é impossível viver e com a qual, 
portanto, devem-se romper todos os laços, para ser feliz em algum sentido. O 
Eremita dá as costas a este mundo, nada quer saber dele. Mas pode-se fazer mais, 
pode-se tentar refazê-lo, construir outro em seu lugar, no qual os aspectos mais 
intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros conformes aos próprios 
desejos. O indivíduo que, em desesperada revolta, encetar este caminho para a 
felicidade, normalmente nada alcançará; a realidade é forte demais para ele. Torna-
se um louco, que em geral não encontra quem o ajude na execução de seu delírio. 
(FREUD, 2016, pp. 25-26). 
 
 

E, desse modo, chega-se à penúltima aparição da palavra melancolia no romance de 

Martins, que, conjugando as ideias de isolamento, doença, alheamento, imobilidade e trânsito, 

e outras penúrias mais, faz com que o desafortunado Paulo Braga torne-se uma personagem 

completamente atordoada pelo seu fracasso social, pelas suas desilusões amorosas, pela 

revolta aos infortúnios das divisões sociais, que beira à condescendência com a dor das 

prostitutas – ainda que Braga seja um crítico da situação de vida delas, ele não objetiva um 

feito positivamente filantrópico –, fazendo dele jornalista de uma única notícia: o sofrimento 

humano oriundo da complexidade da vida civilizada e de sua estratificação em classes 
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superiores e inferiores perante o sistema econômico voltado para o capitalismo, e que o leva 

direto para a margem extrema da sanidade física e mental, a loucura letárgica da acídia – o 

Demônio Meridiano –, transformando o que até então era uma perspectiva melancólica dos 

seres e das coisas, criada por meio de uma tensão original entre elementos presentes, ausentes 

e a invenção fantasiosa, em um choque que só se traduz pela extrema dor, que, se antes era 

psicológica e estética, agora se torna física e moral, pois que Paulo padece desde sua 

substância mais íntima e existencial até sua fronteira epitelial. Ele sofre a melancolia de todas 

as formas, ainda que o caráter de spleen em sua personalidade faça com que ele suavize as 

penitências da vida com um leve deixar-se levar no tempo, onde pensa em mudar, e interferir, 

a realidade, mas não se esforça objetivamente, para que isso ocorra: 

 
 
O jornal, só, não era meio de vida para ninguém. Ou eu me formasse ou não, devia 
tratar de ir arranjando outro emprego. Depois, eu ocupava um posto muito 
subalterno na redação e não pensava, absolutamente, em fazer nada que me 
distinguisse. Pouco me importava a opinião dos outros sobre o meu talento. Com 
vinte anos, eu chegara a uma crise de ceticismo total. Era um homem sem vontade, 
mas também sem ironia. Não é possível a ironia aos vinte anos. Seria um rapaz 
alegre, talvez, se a vida não me tivesse sacudido tanto, porque minha melancolia era 
uma crise neurastênica. 
Ah! Seria preciso viver muito mais, todos os anos que vivi depois, para aprender a 
ciência amarga de sorrir! (MARTINS, 2004, pp. 156-157). 
 
 

Mesmo que Paulo afirme que nem o jornal nem a sua formação poderiam validar a 

rentabilidade necessária para o seu próprio sustento, e que sua posição, como empregado, era 

algo de inferior, contraditoriamente, ele, após fazer uma breve análise crítica de sua 

rentabilidade, decai em uma letargia sem sentido, de onde não retirará seu provento, e, assim, 

relega até a ótica do Outro sobre si “Pouco me importava a opinião dos outros sobre o meu 

talento.” (MARTINS, 2004, pp. 157), deixando uma possibilidade que tem início naquele que 

observa o Eu do narrador e fim no próprio narrador sem capacidade de desenvolvimento. 

Paulo não está apenas alheado do mundo, ele também não quer tentar uma reação, nem 

permitir que as opiniões de outras personagens possam fomentar a sua capacidade crítica. E 

isso ocorre porque, desiludido com a vida, tanto a sua quanto a daqueles com quem conviveu, 

ele faz da descrença na humanidade a sua Via Crucis de sofrimento sem alcance de 

sublimação, pelo menos não por ora ou melhor, para o Eu boêmio de vinte anos, pois ao 

afirmar que não há possibilidade de ironia em sua idade, o que se apresenta como resolução 

dos fatos é um simples abandonar-se ao oceano de frustrações e desgostos, porque a vida 

poderia ter sido outra, talvez, algo de idealizado que sanasse, como uma panaceia, todas as 

desditas, em sua mente, impressas, mas que, por ser real, para a personagem, e por não 
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traduzir-se em transcendência platônica, nos jovens anos de Paulo Braga, não faz o menor 

sentido e, como em uma batalha inglória, sabe-se que a morte é a única beligerante que 

vencerá, enquanto ele, o Eu boêmio e jovem adulto, anuncia que a sua melancolia é 

patológica, “(...) uma crise neurastênica.” (MARTINS, 2004, p. 157). E, desse modo, após 

percorrer todo o circuito da forma e do sentido da palavra melancolia, demasiadamente 

propalados no romance, o narrador retorna ao ponto de partida dessa, de acordo com os 

estudos acerca dos sentidos deliberadamente gerados: a melancolia como uma doença 

derivada de alguma perda, ou, de acordo com as ideias de Sigmund Freud, de Giorgio 

Agamben, de  Walter Benjamin e de Jean Starobinski – autores de cuja a produção este 

capítulo se valeu –, do luto patológico, que engendra a criação fantástica para a negação e o 

alheamento da verdade, possibilitando, com isso, a criação de fantasmas eróticos através da 

postura narcísica de um Eu, que aqui se representa por meio da personagem de Paulo, mas 

que ao longo da história literária ocidental, principalmente a pré-moderna e a moderna –  fora 

representada por uma miríade de seres soturnos, demasiado reflexivos, e que, em busca do 

inexistente, encontraram a verdade de suas vidas entre duas veredas: a criação que transcende 

a perda, de um lado, e o apego à essa a ponto de evadir-se o ser de si, de outro. 

Por fim, chegando à última aparição da palavra melancolia no romance, que agora se 

apresenta, novamente, como um qualificativo voltado não para o narrador, nem para nenhuma 

das personagens, se assim se pode dizer, físicas da obra, mas para o movimento que a todos 

acompanha, a única forma conhecida como referencial e certeza de mobilidade dos indivíduos 

no universo, e que faz com que, tanto o mais forte quanto o mais fraco dos seres seja 

equiparado de modo igual nas cortes da sentença final. Quem aqui se apresenta como 

melancólico é o tempo. Esse ser de tamanha pujança que, arbitrariamente, coabita todos os 

espaços sem que se possa de si apartá-lo, é quem, na parte final do livro, faz com que o 

narrador Paulo Braga, então já mais velho e vivido, um prototípico Eu experiente, sofra por 

perceber seus movimentos, ao revisitar sua juventude por meio da memória.  

O tempo desenvolve-se ao longo da história, tanto daquela contada e registrada quanto 

a daquela vivida e sentida particularmente por cada indivíduo existente no mundo, e, sendo 

assim, o seu passar, tal qual os desdobramentos, reflete, como um espelho d’água, no qual o 

reflexo do observador é de tamanha precisão que ele sente-se à vontade para tocar as faces de 

sua projeção e, assim, desencadeia uma série de deformações que lhe intumescem a imagem, 

para logo em seguida, dilatá-la a ponto de desfazer completamente a forma em um enorme 

vulto obscuro, que só retornará ao sentido inicial, se o observador mantiver-se intacto: 
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Fui um rapaz triste e moreno, que procurava no ar vazio das madrugadas o mistério 
perdido. 
Cheguei ao mundo num momento melancólico, começando propriamente a viver 
quando acaba uma vida antiga, em que eu desejaria ter vivido, para a inquietação de 
uma vida nova. (MARTINS, 2004, p. 171). 
 
 

Paulo Braga faz a afirmativa, nesta penúltima página da obra – talvez a única que 

atravesse decisivamente todo o romance Lapa (2004) com a ideia da presença da ausência de 

algo, a saber, o sentimento de falta de um tempo outro, não vivido, na presença de um tempo 

presente e “novo”, como na dialética sobre a “fisiologia” da temporalidade, trabalhada em 

outro capítulo –, mais importante para o seu desenvolvimento, enquanto criatura mimética, e 

para o seu estudo, que possibilitará, a partir de agora, uma análise, não mais estritamente 

sobre os usos da palavra melancolia no romance de Martins, nem de suas variabilidades tanto 

polissêmicas quanto semânticas, que, conforme já fora demonstrado neste estudo, extrapolam 

todos os limites possíveis da denotação, ora chegando a um apogeu de significados, ora 

explodindo e perdendo boa parte de seu sentido inicial – ainda que não se olvide que todas as 

formas e todos os conteúdos sofrem com as variantes mutáveis do tempo –, mas uma detida 

análise sobre a representatividade da personagem de Paulo, sobre as percepções expostas em 

suas narrativas, os seus “Eus” possíveis, e o que ainda não fora dito claramente, a questão que 

se subentende nos fragmentos supracitados da obra “Cheguei ao mundo num momento 

melancólico, começando propriamente a viver quando acaba uma vida antiga (...)” 

(MARTINS, 2004, p. 171), ou seja, com essa afirmativa, Paulo denuncia o grande impasse de 

sua existência e o cerne do estudo sobre este romance de Luís Martins, que se revela na 

dialética entre as perspectivas temporais e espaciais, e que tem sua síntese, assim se acredita, 

na ideia de homem de transição, elaborada pelo próprio Martins em seu romance: aquele que 

é particular, porque se insere em um dado momento histórico, mas que, como se distende em 

outras temporalidades e espacialidades – por mediação da tradição e de imaginários outros, 

assimilados –, é também, de certo modo, infinito ou extratemporal.  

 

4.3 Paulo Braga: o narrador dialético 

 

“Há sempre um momento em que não sabemos mais se estamos mentindo, ou se o 
que inventamos é mais verdadeiro do que nós próprios.”  

(Musil. O jovem Törless) 

        

Talvez não haja definição mais plausível sobre a composição poética de Luís Martins, 

no que tanto concerne às espacialidades da obra quanto às diversas temporalidades, e mais, 
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como revelação das fusões, às vezes, truncadas, entre parágrafos, capítulos e partes, do que 

um trecho do livro Tempo e Narrativa, vol. 2 (2012), do filósofo francês Paul Ricouer, pois 

esta breve passagem elucida todo o romance Lapa (2004), formal e estruturalmente, no que 

tange à sua distribuição de sentidos implícitos, e dos efeitos proporcionados pela forma: 

 
 
É evidente que uma estrutura descontínua convém a um tempo de perigos e 
aventuras, que uma estrutura linear mais contínua convém ao romance de iniciação 
dominado pelos temas do desenvolvimento e da metamorfose, enquanto uma 
cronologia quebrada, interrompida por saltos, antecipações e digressões, em suma, 
uma configuração deliberadamente pluridimensional, convém melhor a uma visão 
do tempo privado de qualquer capacidade de um apanhado geral e de qualquer 
coesão interna. (RICOUER, 1995, p. 137). 
 
 

Se as três exposições dão os distintos significados de modos narrativos particulares 

que, por si só, distanciam-se, conferindo peculiaridades aos modos do contar, no romance de 

Luís Martins os três exemplos de Ricouer são sintetizados de modo ora tranquilo, ora 

complexo, pois a obra, embora pequena, produz uma sensação constante de transitoriedade, 

que se reflete na própria personagem de Paulo Braga, o narrador protagonista e em constante 

movimento. E isso, nesta parte final do estudo acerca da mímesis do romance Lapa (2004), 

permitirá que a obra seja melhor analisada, pois a transitoriedade do romance, ou seja, o seu 

caráter “pluridimensional”, que reúne uma vasta carga de gêneros, permite que a obra tenha 

diversas chaves de entrada, possibilitando ao leitor um vasto repertório de informações tanto 

sobre a escrita de Martins quanto sobre o romance. Por conseguinte, o que se pretende fazer, 

nesta última via lapiana, é mostrar ao leitor que a transitoriedade demonstrada na introdução 

deste trabalho com a metáfora do hóspede no mosaico, aquele ser que necessita transitar 

regularmente, para poder entender o universo em que se encontra, é uma regra que diz 

respeito não só ao caráter composicional do romance, mas também à vida da personagem 

central, Paulo Braga, como ele mesmo afirma:  

 
 
A vida era um panorama pálido. Eu, homem oscilante e de transição entre dois 
mundos, morria quotidianamente sem esperanças, porque não descobrira o sentido 
profundamente humano do meu tempo, onde os homens são heróis em luta 
permanente. (MARTINS, 2004, p. 57). 
 
 

Esta é uma dentre as muitas passagens em que a personagem Paulo, narrador e 

protagonista, afirma ser um homem de transição. Mas, em suma, o que seria essa categoria 

para ele? Voltando à assertiva do filósofo francês, poder-se-á entender o que, de fato, a 

personagem quer dizer, quando se imputa tal característica menos pela autodefinição do que 
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por seu modo de contar, ou seja, pela sua própria escrita, tendo-se em mente que, no tempo da 

fábula – “Chama-se fábula o conjunto de acontecimentos ligados entre si que nos são 

comunicados no decorrer da obra.” (TOMACHEVSKI, 1971, 173) –, Paulo encontra-se, ao 

fim, em seu escritório, redigindo à mão as suas recordações da juventude, ou melhor, as suas 

“(...) memórias de vagabundo.” (MARTINS, 2004, p. 171). 

Em um primeiro momento, afirma Ricouer que uma estrutura descontínua vincula-se a 

aventuras, em seguida, ele continua e faz outra afirmação, quando diz que uma estrutura 

contínua e linear compete ao romance de formação e, por fim, sentencia dizendo que uma 

escrita fragmentada, com idas e vindas, não possui, nem pode possuir, uma coesão interna, 

como se fosse a própria narração do descrédito. Esses três exemplos, contraditoriamente, 

fazem parte da narrativa do romance Lapa (2004), de Martins. O que faz com que essa obra 

seja, deliberadamente, “aberta”. Nada melhor, para entender o livro, do que as palavras do 

narrador, que revela, verbalmente, a sua vida, visto que o caráter transitório no qual tanto 

insiste argumentativamente é nada menos do que o seu próprio meio de contar. Porém, como 

se faz necessário uma explicação minuciosa, torna-se importante retomar os três aspectos 

citados, de modo categórico, para, após, ver na afirmativa de Paulo o que Ricouer teoriza 

sobre a temporalidade na ficção. E, para tanto, o uso de um exemplo, contendo os recursos da 

descontinuidade, da continuidade e da fragmentariedade, que se revela em uma breve 

passagem inicial, quando a personagem Paulo Braga narra seu retorno em uma noite de 

desilusões na qual briga com uma prostituta indesejada, impõe-se oportunamente: 

 
 
Foi uma verdadeira luta. Eu já estava era com medo. Aquela bruxa bem que era 
capaz de me beijar com sua falta de dentes. Aterrorizava-me pensar no contato 
daquela carne cansada na minha carne. Dei um arranco pra sair. Ela compreendeu 
que não havia jeito. Empurrou-me com raiva: 
 – Vai! Vai! 
Mas quando eu já transpunha a porta da rua, acrescentou:  
– Deixa ao menos uma mascote pra mim. Dez tostões... 
Atirei-lhe a moeda. Na rua, vomitei. 
*** 
Essa aventura, tão distante, nunca mais saiu da minha memória. A vida, naquele 
tempo, tinha para mim o sabor das revelações. 
*** 
Tive a primeira namorada vampiro aos dezesseis anos. (MARTINS, 2004, pp. 41-
42). 
 
 

Embora Ricouer seja arguto em sua definição, ele não faz remissão – nessa mesma 

exposição – à ideia benjaminiana de mosaico, ao afirmar que uma narrativa fragmentada é a 

anulação da visão do tempo de modo coeso, por demais justaposições – ao que parece –, e da 
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singularidade da figura, que é fragmentária, coesa e conforma o panorama de sua própria 

totalidade, extensa e recursiva, fazendo com que o observador retorne para compreendê-la de 

um modo mais amplo. Essa transitoriedade, disponibilizada ao receptor, apenas demanda um 

maior trabalho ao observador, que, sucessivas vezes, tem de voltar aos mesmos pontos, para 

apreender a imagem, nunca igual, sempre reinterpretada por um novo olhar. E, com o auxílio 

da memória, eles, leitor e expectador, podem “remontar” a obra fraturada, ligando suas partes 

com as diferentes recordações. Exemplo esse, encontra-se acima, onde se pode perceber que, 

ainda que extremamente fragmentária, a narrativa suporta alguma coesão significativa e que, 

em sua totalidade, conformará um possível romance de formação, uma poética decadente da 

prostituição carioca e, mais, uma crônica jornalística de denúncia, visto que muitas 

espacialidades representadas fazem remissão direta às regiões da cidade do Rio de Janeiro.  

Para que se possa melhor compreender o fragmento acima, há de se fazer uma 

hierarquização dos Eus da personagem Paulo Braga, pois tendo diversas vozes narrativas 

distintas, apenas por meio de uma divisão a expressão do protagonista poderá ser explicada 

claramente. Cinco são os diferentes Eus do narrador Paulo Braga – que se pode delimitar –, na 

ordem em que aparecem, a saber: 1) o Eu jovem adulto e boêmio, 2) o Eu experiente e mais 

velho, 3) o Eu adolescente (em período de formação/iniciação), 4) o Eu “jornalista” do 

momento da pesquisa sobre a prostituição e para a composição das memórias, 5) o Eu em 

transição, mais distanciado da boemia, mas ainda não tão experiente nem tão ignorante. Com 

isso, pode-se notar que, no primeiro parágrafo acima, o Eu boêmio de Paulo volta de mais 

uma noite de prazeres e horrores, para, logo em seguida, de súbito, por meio de uma divisão 

formal, essa parte da narrativa ser interrompida e uma outra, com a voz do Eu experiente, o 

Paulo Braga do final do romance, sentado no gabinete escrevendo suas memórias, fazer um 

intromissão, demonstrando de modo decisivo o que é a acronia do saber, ou seja, a diferença 

entre o momento em que se vive a vida e o momento em que se toma conhecimento sobre o 

tempo vivido, aquela parte da vida em que se olha para trás e tem-se a noção do que se 

passou: o momento do conhecimento sobre a própria existência, característica essa 

fundamental para um romance de formação moderno, que tanto pode ser explícita como o fez 

Martins em seu livro, quanto pode ser implícita, como na narrativa do Jovem Törless (2003), 

que, por sinal, compara-se com a de Paulo :  

 
 
Mas era isso que Törless não conseguia entender. Os planos pacientes que 
imperceptivelmente encadeiam os dias, formando meses e anos para o adulto, ainda 
lhe eram alheios. Assim também o embotamento que nem ao menos permite fazer 
indagações quando mais um dia se acaba. Sua vida estava enfocada sobre cada dia. 
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Cada noite lhe significava um nada, uma sepultura, uma extinção. Ele ainda não 
aprendera a morrer a cada fim de dia sem se preocupar. 
Por isso sempre imaginara que por trás de tudo havia algo que lhe ocultavam. As 
noites lhe pareciam escuros portões diante de secretas alegrias, de modo que sua 
vida permanecia vazia e infeliz. (MUSIL, 2003, pp. 37-38). 
 
 

A acronia do saber, em O jovem Törless (2003) pode ser percebida quando o narrador 

afirma que os planos “(...) ainda lhe eram alheios.” (MUSIL, 2003, p. 37) – porque o futuro 

também o era, pois ele, Törless, não tinha a capacidade reflexiva necessária para tomar a 

experiência com as mãos e essas, como um punhado de água adquirido com esforço, esvaiam-

se de mais a mais a cada vez que o jovem tentava sorver o conhecimento. E em Lapa (2004), 

quando Paulo interfere, abruptamente, a narrativa de sua juventude para fazer um comentário 

acerca do que se passou, compreendendo os seus dias idos. Entretanto, logo em seguida a 

narrativa muda, pois o narrador agora é o Eu adolescente, em período de formação, tal qual 

Törless, apenas dois anos mais velho, visto que o jovem Paulo desse momento está com 

quatorze anos, ao passo que o outro tem doze, e está a narrar o seu relacionamento com a 

primeira namorada “vampiro”, a Esperada Lili, mulher maiúscula, idealizada integralmente 

(DOTTIN-ORSINI, 1996). Desse modo, pode-se perceber por meio deste trecho que três Eus, 

em momentos diferentes, narram, em menos de três páginas, temporalidades muito distantes: 

um passado onde o narrador é um jovem boêmio, um futuro no qual ele é um homem 

saudosista, e um passado mais afastado, em que o protagonista é um adolescente apaixonado e 

melancólico. E, mesmo que toda a construção do romance seja feita com grandes saltos 

temporais, ora mais ora menos inoportunos, a obra carrega uma velocidade, quase que 

cinematográfica, potente, mas não perde a sua coesão, tão pouco o sentido de continuidade e 

de formação da personagem – esta só ocorre de modo singular. Martins, em Lapa (2004), com 

esses saltos temporais, promove uma obra com as características dos romances de aventura, 

mesmo que essas se limitem ao baixo meretrício e às noitadas vertiginosas pelo Centro do Rio 

de Janeiro e adjacências; das histórias de certa continuidade, pois ele demonstra a formação 

da personagem de Paulo, com sua vida atribulada pelos vícios químicos/psicológicos – álcool 

e cigarros, em geral – e sexuais; e, por fim, a aparente falta de coesão não proporciona ao 

leitor um vazio semântico e, sim, um obstáculo a ser transposto, ou seja: a complexidade 

significativa de uma obra simples, porém, deveras pretensiosa, de anseios tácitos na moldura e 

de outros explícitos apaixonadamente, que fazem com que “tudo” seja o desejado: poética de 

horrores decadente, crônica sobre a prostituição carioca, romance de formação, memórias 

marginais. Isso, por um lado, por outro, o livro pode ser entendido como uma obra 
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excessivamente despretensiosa, que muito se aproxima da crônica diária – embora se saiba 

que é um romance –, e com um narrador que, ao transitar por diversos gêneros, sem estacar 

em nenhum, proporciona uma narrativa simples, com cortes de tipo cinematográfico, do 

mesmo modo que o alegorista compõe sua arte com fragmentos exuberantes de um outro 

particular, conotando, assim, significados ostensivos – porém amalgamados –, que 

transpassarão a inteligibilidade do leitor e fecundarão fantasmas  intervalares, ora em 

retrospecto e remissão – a obras e ideias conhecidas ou não tão conhecidas –, ora em 

visibilidade fulcral – a alegoria demonstrando o que pretende demonstrar por si só –, como 

revela o filósofo alemão Walter Benjamin, ao estudar questões relativas à alegoria, à sua 

recepção, e à sua criação e que servem para explicar as perspectivas do narrador Paulo: 

 
 
Estas improvisações religiosas prepararam certamente o terreno da Antiguidade para 
a alegoria: mas a alegoria propriamente dita é semente cristã. Decisivo para a 
formação deste pensamento foi ainda o fato de, na esfera dos ídolos, tal como na dos 
corpos, parecer estar instalada de forma visível, não apenas a transitoriedade, mas 
também a culpa. A culpa impede o objeto que significa alegoricamente de encontrar 
em si mesmo a concretização do seu sentido. A culpa é imanente, não apenas ao 
contemplador alegórico, que trai o mundo levado pela sua vontade de saber, mas 
também ao objeto da sua contemplação. Este ponto de vista, fundado na doutrina da 
queda da criatura, que arrasta consigo a própria natureza, constitui o fermento da 
profunda alegorese ocidental, que se distingue da retórica oriental desta expressão. A 
natureza caída está de luto porque é muda. Mas é a inversa desta frase que nos leva 
mais fundo até a essência da natureza: é a sua tristeza que a torna muda. Em todo o 
luto existe uma tendência para o mutismo, e isso significa infinitamente mais que 
incapacidade ou relutância em comunicar. O sujeito do luto sente-se plenamente 
conhecido pelo incognoscível. (BENJAMIN, 2011, p. 242). 
 
 

A escrita de Martins, com seus intercâmbios fantasmagóricos, diz muito mais a 

respeito do protagonista do que ele mesmo com suas afirmações – o que pode ser percebido 

na passagem de Benjamin, se se associar o mutismo, oriundo do luto e do desconhecido, à 

narrativa fragmentada – entendendo as grandes lacunas como um tipo de mutismo –, que, com 

intervalos entre a quietude e o contar, por meio de constantes saltos narrativos, promovem a 

percepção constante do vazio e do silêncio, insinuando, muitas vezes, a ideia de que algo se 

perdeu ao longo das idas e vindas da narrativa e do próprio narrador. Se Paulo Braga é, 

positivamente, como afirma, um homem de transição, isso ocorre menos pelas persistentes 

assertivas do que pela própria transitoriedade da palavra e sua consequente descontinuidade. 

Não há, em todo o romance, um sentido de estaticidade, ainda que não se olvide que há partes, 

poucas, como a descrição do quarto de Lia, já analisada no capitulo sobre as espacialidades da 

obra, em que o narrador atenta para os objetos burgueses da pensão em que a cortesã vive, ou 

a descrição de uma conversa do quarto ao lado do que Paulo se encontra, com uma prostituta, 
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cuja chuva tem ar sonolento, em meio à desgraçada vida no Mangue, e as características do 

ambiente fomentam a espacialização do tempo, por meio de uma desaceleração 

representativa: 

 
 
No outro quarto, uma lâmpada acendeu. Falavam, em tom de briga, uma mulher – 
dona do quarto – e um homem – um homem qualquer. Uma porta batida com 
estrondo e uns resmungos amargos da mulher fizeram o epílogo da disputa banal. 
Depois, o silêncio tornou a chorar na única voz monótona das goteiras e o sono 
vestiu-se de preto no prostíbulo miserável. (MARTINS, 2004, p. 62). 
 
 

Mesmo que seja uma breve descrição, a narrativa não se atem a objetos muito 

específicos, o que faz com que essa passagem também tenha um ar de transitoriedade, ou 

passageiro, assim como quase todas as descrições do livro, que, excetuando o episódio do 

quarto de Lia, relatado no capítulo sobre a espacialidade do romance, mantém um caráter, 

aparentemente, mais duradouro. Há também, durante a trajetória do livro, um capítulo 

destinado à economia dos prostíbulos, na tentativa de explicar o trabalho inglório das rameiras 

e do demasiado lucro das donas de “pensão”, em suma, das cafetãs, que altera um pouco o 

tom de efemeridade da história: 

 
 
A casa em que Odette “fazia a vida”, no Mangue, era de uma francesa gorda, dona 
também de duas “pensões” na Lapa. Tinha oito mulheres lá, pagando uma diária de 
quinze mil-réis, sem comida. Oito vezes quinze, cento e vinte mil-réis por dia, quer 
dizer, três contos e seiscentos por mês. Menos o aluguel da casa, que era seiscentos 
mil-réis. Valia, quando muito, trezentos, mas o proprietário pedia seiscentos por ser 
para o que era. 
Portanto, o proprietário ganhava seiscentos, sem fazer força, seiscentos mil-réis 
mensais; a madama ganhava, sem fazer força, três contos mensais; as raparigas 
arriscavam-se, infinitas vezes ao dia, a pegar terríveis doenças; se não pagavam 
pontualmente os quinze mil-réis da diária, rua, com descompostura por cima; eram 
presas às vezes. (MARTINS, 2004, p. 139). 
 
 

O que torna o romance Lapa (2004), de Luís Martins, um obra importante na literatura 

brasileira, não é a sua singularidade distintiva – que não há –, como Ricouer delimita, tão 

pouco os elementos formais da obra, seleção vocabular, elaboração de metáforas, nem os 

anseios impetuosos explicitados em nota, mas o todo complexo, a busca por um mundo de 

possibilidades constantes e paralelas, que faz com que o leitor, esse viajante, não se reconheça 

plenamente em nenhum lugar e que queira continuar sua jornada, para que possa encontrar-se 

consigo mesmo apenas no fim, visto que a vida, para ele, é nada menos do que o contraste 

com um mundo vazio e enigmático, ao qual a morte revela-se como a grande herdeira que 

inventariará toda a sua fortuna, a meditação profunda e eterna: 
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A afinidade entre luto e ostentação, tão bem documentada nas construções 
linguísticas do Barroco, tem nisto uma das suas raízes; e o mesmo se passa com o 
alheamento (Versunkenheit), diante do qual se abrem, como um jogo, estas grandes 
constelações da crônica do mundo. Vale a pena cair nessa contemplação absorta, que 
mais não seja pelos significados que ela certamente permite decifrar nessas 
constelações; mas a sua repetição sem fim estimula o desânimo vital do 
temperamento melancólico a consolidar o seu desolado domínio. (BENJAMIN, 
2011, p. 145). 
 
 

E é graças a isso que este trabalho se pode valer das teorias do filósofo alemão Walter 

Benjamin, porque, tal como Martins, ele não trabalha com um pensamento unívoco, pois os 

dois partem da perspectiva melancólica e percebem diversas possibilidades em um mesmo 

objeto, a saber: em Martins há a conformação de um romance feito com diversas camadas, 

todas já explicitadas ao longo desta empresa, são essas as diversas proposições do autor, e, em 

Benjamin, teoricamente, a reconfiguração filosófica proposta em seu livro (tese) Origem do 

drama trágico alemão (2011) busca não apenas proporcionar um outro método de análise 

epistemológica, mas também, por meio da metáfora do mosaico, gerar uma recursividade 

teórico-analítica que possibilite a retomada de um mesmo objeto por perspectivas infinitas – a 

“fortuna” do desolado domínio –, visto que para Benjamin a forma, ou seja, os fenômenos da 

natureza, de um modo em geral, devem ser reavaliados e redescobertos constantemente pelo 

reolhar, já que a própria organicidade das coisas não passa de um fragmento do mundo das 

ideias, conforme as ideias de Platão retomadas por ele – o ímpeto aqui é o de transcender o 

conceito e sublimá-lo através da forma empregada, diz-se, literalmente, através, porque, na 

filosofia metafísica reconfigurada por Benjamin, o conceito – ou de modo lato, a palavra (ou 

palavras) que suporta um determinado conhecimento – é o mediador entre o mundo dos vivos 

e o das grandes potências absolutas (essências) – a diferença relevante tem-se quando se 

percebe que, ao passo que o mundo “sublime” das ideias é composto por verdades belas, ou 

mesmo belezas verdadeiras (BENJAMIN, 2011, pp. 18-19), o mundo mortal é uma parcela 

excipiente, um recorte mal formado daquela perfeição pressuposta, o que culminará na 

formulação mais valiosa para um estudo comparativo da obra de Luís Martins, o romance 

Lapa (2004), com o livro de Walter Benjamin: a tese da alegoria deformadora, em suma, da 

impetuosidade transcendental da ruína, enquanto uma forma simbólica que sobrevive ao 

longo da história tanto pelas convenções sociais que vinculam um significado a essa, quanto 

pela sua forma deformada, “abastecida”, excessivamente, de significados distintos e muitas 

vezes díspares, o que faz com que a “mesma” imagem alegórica possa ser um similar da 

composição martiniana, ou mesmo o contrário, a composição martiniana um produto derivado 
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de fontes alegóricas (BENJAMIN, 2011), como se evidencia na representação macabra da 

prole, em Martins: 

 
 
A prostituição me aparecia como uma grande deusa deformadora, criadora de 
monstros e de fantasmas, que me vinham assutar, naquele momento solitário (os 
rapazes tinham saído) na sala vazia de um bordel. Tantas coisas tristes tinha visto na 
vida! 
Vi, por exemplo, uma tarde no Mangue, uma mulher grávida. 
Era horrível! O ventre crescia, balão bojudo, sobre as pernas magras. Crescia 
espantosamente, por demais, com uma fúria de deformação que doía ver. 
A magreza da coitada escorria dos olhos em dois sulcos profundos que acabavam na 
boca amarga. 
Aquele ventre era impossível. Na certa, ia dar um estouro de repente, levando pelos 
ares aquela miserável torpeza, torpeza sim, porque uma barriga daquelas não era 
coisa que se usasse! 
Dava dores de parto na gente olhar aquilo. Era triste. Era odioso. (MARTINS, 2004, 
p.110).  
 
 

Com isso, pode-se entender que aquilo que, em Benjamin, impõe-se como teoria 

filosófica, em Martins, revela-se como composição romanesca. Por este motivo, autores tão 

distintos e com proposições tão díspares aproximam-se de modo inalienável, proporcionando 

um estudo comparativo entre o romance, a teoria da transitoriedade do mosaico benjaminiano 

e a sua culminância no exemplo da alegoria, que desvela, aproximativamente, tal qual chave 

de leitura, o primeiro livro de narrativas de Martins: “A alegoria precisa daquela pesadez 

constrangida que era atribuída, quer à falta de talento do artista, quer à falta de visão do 

patrono.” (BENJAMIN, 2011, p. 199).  

Entretanto, vale ressaltar que, em Benjamin, tanto a transitoriedade analítica quanto a 

alegoria são elementos que estão longe de um declínio teórico ou mesmo de uma posição de 

negatividade excludente. Definitivamente, não. Os dois elementos são de reconfiguração 

filosófica e artística – ele transforma o marginal em central. O que não se afasta da proposição 

inicial do romance de Martins: fazer das prostitutas, seres marginalizados socialmente, o tema 

da obra. E, para que essa empreitada fosse possível, os dois autores, teórico e romancista, 

teriam de partir de um mesmo ponto de perspectiva, que se mostrou ser o da melancolia. Por 

isso, um estudo acerca de tal conceito na introdução deste projeto fez-se relevante, porque, só 

assim, pôde-se entender a força motriz do autor, aqui estudado, e de seu romance, 

respectivamente, Luís Martins e Lapa (2004), e do principal teórico utilizado ao longo de toda 

a pesquisa, Walter Benjamin.  
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5.  CONCLUSÃO 

 

Ao longo de mais de dois anos, desenvolvi esta pesquisa – comecei antes mesmo de 

ingressar no mestrado – sobre o romance Lapa (2004), de Luís Martins, tendo como princípio, 

uma atenção especial à mímesis – de modo lato –, na tentativa de poder promover algumas 

chaves de entrada para a obra. Não que isso fosse uma necessidade imperativa para o 

momento atual da literatura brasileira, tão pouco uma ordem metodológica para a sua 

recepção. E, sim, com o intuito de partir de um livro simples e esquecido em seu tempo e 

depois, e levá-lo à academia, para demonstrar que uma obra menor tem, muitas vezes, mais a 

dizer do que um grande clássico da literatura de um país. Entretanto, não me limitei apenas ao 

anseio de provar o que um autor como o filósofo alemão Walter Benjamin já havia 

comprovado, com sua tese sobre a Origem do drama trágico alemão (2011), em inícios do 

século vinte, onde elaborou, no prólogo epistemológico-crítico, a teoria do mosaico, que, 

dialeticamente, e seguindo as ideias de Platão e as revitalizando, trabalha com a relação entre 

o infinito, ou o todo, e o particular, ou fragmento. O que foi fundamental para o 

desenvolvimento deste projeto, porque os conceitos ali produzidos permitiram a composição 

desta pesquisa. 

Acompanho a literatura de Martins há alguns anos, pois venho lendo esse pequeno 

livro, Lapa (2004), e Noturno da Lapa (2004), muito antes mesmo de entrar para a 

Universidade Federal Fluminense, lugar esse que de braços abertos me recebeu, e que 

proporcionou meu crescimento tanto como ser humano quanto como intelectual.  E isso, o 

conhecimento da obra de um autor como Luís Martins, desconhecido no âmbito nacional, 

surgiu não com ele, mas de um interesse particular sobre os cronistas do Rio “Antigo” e da 

metade do século vinte, tais como: João do Rio, Benjamin Costallat, Manoel Bandeira, 

Rubem Braga, Fernando Sabino, entre outros. O que há de interessante, neste romance aqui 

trabalhado, é o seu caráter – as histórias são quase crônicas sobre o baixo e o alto meretrícios 

cariocas – fragmentário, que não se limita a um tipo de gênero, mas que se propõe a muitos, 

sendo, desse modo, uma obra um tanto quanto heterogênea, ou melhor, em aberto, sem a 

gravidade demasiada dos clássicos da literatura, mas também de uma impetuosidade quase 

juvenil, embora tivesse vinte e nove anos no tempo em que escreveu o livro, dando graça aos 

anseios aflorados do autor e a um engajamento social um pouco embaraçoso, pois que, ao 

mesmo tempo que o autor declara querer fazer uma denúncia sobre a condição degradante das 

prostitutas do Rio de sua época, ele as encerra em uma perspectiva melancólica e decadente, 
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provocando, assim, o contrário de sua proposição inicial: a salvação das rameiras se 

transforma no declínio do feminino. 

A pesquisa teve início, quando consegui o contato da filha de Martins, Anna Luiza, 

por meio do casal de escritores Ruy Castro e Heloísa Seixas, que me deram o e-mail dela e o 

telefone. A partir de então, pude travar contato com ela e com a sua mãe, Anna Maria 

Martins, que foram de uma receptividade ímpar e possibilitaram amplidão a este trabalho, 

permitindo, até mesmo, uma entrevista, feita por mim e por meu amigo Danilo Crespo, e um 

registro fotográfico de seu apartamento em São Paulo, na Rua Oscar freire, onde viveu com 

Martins por mais de duas décadas, e que tem diversos quadros de Martins, pintados por 

Tarsila do Amaral, sua primeira “esposa” e tia de Anna Maria, uma senhora de mais de 

noventa anos.   

Há quem diga que grandes autores fazem da sua obra a vida, ou seja, dão mais 

importância ao trabalho literário do que às próprias experiências vividas. E há aqueles que 

afirmem, intrepidamente, que todos os escritores que não se estabelecem como os grandes da 

literatura só não o fazem porque viveram mais do que escreveram. Sei, e agora, vocês 

também, que Luís Martins não é um gênio precoce como Arthur Rimbaud, ou como o exímio 

Marcel Proust, entretanto, se ele, ao que parece e segundo o que fora dito, viveu tanto quanto 

ou mais do que escreveu, acredito não ter sido esse o motivo do seu esquecimento nas letras 

nacionais, e, sim, o fato de ter sofrido um trauma: quando do lançamento do seu primeiro 

romance, Lapa (2004), pouco tempo após, ele teria de fugir do Rio de Janeiro para São Paulo, 

para não ser preso – porque o conteúdo da obra fora considerado imoral, com traços de 

subversão, induzidos por um outro escritor, Carlos Maul, ao presidente da época, Getúlio 

Vargas –, e, ainda assim, Martins seria capturado na fazenda de sua companheira, Tarsila do 

Amaral, em Monte Serrat, interior de São Paulo, durante a noite, enquanto dormia. Esse 

acontecimento mudaria a escrita de Martins e a vida dele para sempre: ele tomaria por gênero 

de ofício a crônica diária e se mudaria para São Paulo, definitivamente, para voltar ao Rio só a 

passeio. Quem lê Lapa (2004), acredito, e sabe da história do autor, no mínimo, se pergunta 

como um carioca da “gema” conseguiu mudar tanto o curso de sua vida. Pergunta que 

encontra uma correspondência em sua autobiografia Luís Martins: um bom sujeito (1983). Ele 

perdeu o gosto pela vida no Rio. E isso, ao que parece, fez com que deixasse o romance de 

lado, ficando até sem escrever o gênero por mais de vinte anos. Trabalhando apenas com 

crônicas e livros sobre arte.  
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Martins, embora raramente seja lembrado – apesar de ter ganhado dois prêmios Jabuti, 

um com o livro de memórias Noturno da Lapa (2004) na década de 60 e outro com o romance 

A Girafa de Vidro (1971) na de 70 –, é um escritor que, no conjunto da obra, vale a pena ser 

lido, e por diversos motivos, pois seus livros, em geral, são um registro da intelectualidade e 

da marginalidade de sua época, porque Martins, assim como em sua narrativa, ora analisada, 

transitava entre mundos distintos, atravessando as diversas camadas sociais. E, por fim, 

espero que vocês possam perceber que o que fora minimamente trabalhado neste projeto é 

nada menos do que a possibilidade de diálogo entre coisas distintas, como filosofia e 

literatura, e, ao mesmo tempo, a proximidade entre disciplinas e autores particulares, que 

proporcionaram uma visão panorâmica do todo do romance de Martins, ora atendo-se ao 

particular, ora ao infinito.  
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