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"E do presente que parte o chamado ao qual a lembranpa do passado 
responde," - Bergson 

"Em setembro de 1963, eu achei que deveria, estando no Rio, visitar a 
Lapa como quern visita, acabando o espetaculo, urn teatro vazio." - Luis 
Martins 

Ao longo deste seculo as identidades da cidade do Rio de Janeiro e do 
carioca foram sendo construidas e reafirmadas. Uma cidade e urn povo ligados 
ora ao carnaval e a boemia, ora ao Ocio e a desordem, tornaram-se as visbes 
mais recorrentes sobre o Rio. As lembrangas evocadas sobre os anos 30 e 40 
trazem a luz a afirmagao de urn forte espago boemio da cidade: a Lapa. Este 
artigo procura, percorrendo a Lapa atraves das paginas dos literatos que se 
dedicaram a rememorar a "idade de ouro" do bairro, entender a construgao das 
praticas e imagens que o tornaram urn ponto de referencia para a cidade. 

A cidade do Rio de Janeiro, nos anos 60, e marcada por urn conjunto de 

* Este artigo 6 uma versao parcialmente modificada do 	capitulo da dissertacao de mestrado A Lapa 
Boemia: urn estudo da identidade carioca, defendida na Universidade Federal Fluminense, sob orientacao 
da Prot Angela de Castro Gomes. 
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importantes transformagbes, que serao decisivas na construgdo de seu novo 
perfil. Tais alteragOes, para alem de seu impacto local, mantern relagao direta 
corn questoes de reorganizagao da politica de condugao da nagao naquele 
momento. 

Corn a mudanga da capital do pals, a cidade do Rio de Janeiro perde seu 
status de Distrito Federal para a recem-fundada Brasilia. Deixando de ser a 
representante autentica da nagao, a cidade, agora Estado da Guanabara, ve 
transferir-se toda a estrutura que a mantinha como centro das decisties nacio-
nais. Por urn lado, a antiga fungao de capital parecia ter proporcionado ao Rio 
uma sane de desvantagens: "a falta de continuidade administrativa, a falta de 
autoridade, grande aumento do funcionalismo — onerando os cofres da prefei-
tura — e a nao resolugao de problemas fundamentals da cidade", segundo os 
argumentos de urn balango da primeira gestao do novo estado. 1  Por outro lado, 
seguindo ainda o mesmo texto, percebia-se as vantagens propiciadas pelo 
passado de Capital, que deveriam deixar saudades: 

"(...) as vantagens de haver sido, por quase duzentos anos, Capital do 
Brasil: da Colonia, do Vice-Reino, do Imperio e da Republica, foram 
suficientemente grandes para compensa-las (as desvantagens) — as 
obras publicas, aqui executadas, desde o seculo XVIII, os monumentos, 
os edificios, os cais, o porto, as vias ferreas e as rodovias, que carregam 
para o Rio de Janeiro as riquezas de outros estados, as universidades, 
os teatros, os museus, as pracas de esportes, os hotels, e varios outros 
beneffcios, que, aliados ao prestigio natural e a atracao que a capital 
exerce, a beleza sem par de nossas montanhas e escarpas rochosas, as 
praias sedutoras, ao ar de matt-Opole, a ausencia de espfrito provinciano 
e de bairrismos, influenciam o espirito, a hospitalidade e a simpatia de 
seu povo".2 

E significativo, portanto, que, no campo urbanistico, a primeira gestao de 
governo do estado da Guanabara — Carlos Lacerda (1961-1965) — tenha se 
caracterizado principalmente pela intervengao direta na "questao viaria", dando 
continuidade as praticas implementadas pelo Distrito Federal. 3  

Algumas reformas, iniciadas na decada de 50 e concluidas, em muitos 
casos, apenas na decada seguinte, atingiram drasticamente o bairro da Lapa, 
desfigurando sua antiga fisionomia. Entre estas obras, destacam-se os trabalhos 

1 Silva, Fernando Nascimento (org.). Rio de Janeiro em seus Quatrocentos Anos: Formagdo e Desenvolvi-
mento da Cidade. Rio de Janeiro, Record/ Governo do estado da Guanabara, 1965, p. 164. 

2 !dem, p. 164. 
3 Sobre as obras urbanas do periodo ver Abreu, Mauricio, op. cit., pp. 113 a 135. 
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de desmonte do Morro de Santo AntOnio, que vao permitir a abertura da Av. Chile 
no local da nova esplanada. Corn esta via expressa, o tradicional e famoso Largo 
da Lapa e suas adjacencias sao completamente alterados. Muitas destas obras 
tern origem ern antigos projetos, mas havia tambern urn novo piano diretor para 
a recern-criada Guanabara, que foi encomendado para coordenar as interven-
gOes urbanfsticas do primeiro governo estadual. Tratava-se do "Plano Doxiadis, 
que foi parcialmente posto ern pratica ainda na gestao Lacerda. 

Tanto a transferencia da Capital, como a continuidade das reformas urba-
nas, vao ter urn grande peso sobre o forte sentimento "saudosista" que toma 
conta da cidade, ainda mais acentuado pelas comemoragOes do IV Centenario 
de sua fundagao. Como e pr6prio dos momentos de comemoragOes, neste 
tambem pode ser encontrado urn grande nCimero de publicagOes sobre a 
histOria da cidade e outras tantas obras de diversos memorialistas. Estes 
trabaihos, oficiais ou nao, fazem urn balango, tragam reflexOes, expressam a 
saudade e fixam a memoria de uma cidade que aos poucos deixava de existir 
e que devia, por isso mesmo, ser re-construfda material e simbolicamente. 

0 bairro da Lapa tern destaque neste conjunto de publicagOes dos anos 
60, corn urn significativo numero de obras a ele dedicadas. Antes, os escritos 
sobre o bairro ja existiam, mas nao passavam normalmente de cr6nicas espar-
sas, ou referencias em textos sobre outros temas. Agora, o tratamento e outro; 

essencialmente sobre o bairro e principalmente para recordar os "aureos 
tempos" da decada de 30. Escreve-se para mostrar que, apesar de todas as 
transformagoes passadas pelo bairro, a lembranga dos saudosos e a memoria 
coletiva da cidade sobre a Lapa sobreviviam. E, buscando resgatar urn periodo 
marcante de suas vidas, os autores destas obras acabam por formular uma visao 
"positiva" do bairro. Nesta perspectiva, 6 constante a presenga de uma evoca-
gao ao tempo ideal, balizado pela nostalgia e pela esperanga de reviver os 
velhos tempos. Raul Girardet, ern seu texto "A 'dada do Ouro", procura entender 
a forga deste tipo de imagens ao apontar que ern oposigao a: 

"(...) imagem de urn presente sentido e descrito como urn momento de 
tristeza e decade ncia, ergue-se o absoluto de um passado de plenitude 
e de luz. Resulta do quase inevitavel: cristalizando ao seu redor todos os 
impulsos, todos os poderes do sonho, a representacao do "tempo de 
antes" tornou-se mito. E mito no sentido mais completo do termo: ao 
mesmo tempo flock), sistema de explicacao e imagem mobilizadora." 4  

Segundo a iOgica dos autores de obras sobre a Lapa, ao entrar no processo 

4 Girardet, Raul. Mitos e Mitologias Politicas. Sao Paulo, Cia. das Letras, 1987, p. 98. 
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de decadencia, o bairro sofre transformagOes profundas. Desta forma, o desta-
que de urn glorificado "tempo de antes" é necessario a qualquer proposta de 
recuperagao do bairro. Voltando a Girardet: 

"Corn algumas nuangas, todo sonho, toda recordacao, toda evocagao de 
uma idade de ouro qualquer parece, corn efeito, repousar sobre uma 
Unica e fundamental oposicao: a do outrora e do hoje, de urn certo 
passado e de urn certo presente. Ha o tempo presente e que e o de uma 
degradagao, de uma desordem, de uma corrupgao das quaffs importa 
escapar. Ha por outro lado, o "tempo de antes" e que e o de grandeza, 
de uma nobreza ou de certa felicidade que nos cabe redescobrir.. 

Entre o conjunto de obras sobre a Lapa publicadas na conjuntura dos anos 
60, selecionamos os seguintes livros e autores, que sera° objeto de nossa 
analise mais detalhada: Roteiro da Lapa e outos roteiros, de Alberto Deodato; 
NoturnodaLapa, de Luis Martins; Antologia da Lapa: vida boernia no Rio de ontem , 
de Gasparino Damata; e AdeusLapa, de Hernani Iraja.. 8  Antes de qualquer outra 
consideragao sobre o conteCido destas obras, parece-nos razoavel supor que, 
conhecendo melhor a trajet6ria desses autores, possamos nos aproximar mais 
dos caminhos de suas lembrangas. Afinal: 

"Por muito que deva a mernOria coletiva e o individuo que recorda. Ele é 
o memorizador e das camadas do passado a que tern acesso pode reter 
objetos que sao para ele, e so para ele, significativos dentro de urn tesouro 
comum.'q 

A condigao de intelectuais — enquanto jornalistas, literatos ou estudantes 
— e sua auto-caracterizagao como boernios na Lapa durante a juventude, 
parecem ser os dois tragos que unificam suas trajetOrias. 8  

5 Idem, p. 105. 
6 Deodato, Alberto. Roteiro da Lapa e outros Roteiros. Belo Horizonte, ltatiaia, 1960. Martins, Luis. Noturno 

da Lapa. Rio de Janeiro, Civilizaceo Brasileira, 1964. Damata, Gasparino. Antologia da Lapa .  Vida Boemia 
do Rio de Ontem. Rio de Janeiro, Leitura, 1965. !raja, Hernani. Adeus Lapa Rio de Janeiro, record, 1967. 

7 Bosi, Eclea, op. cit., p.9. 
8 Gasparino Damata nasceu em Pernambuco, em 1918, tendo se diplomado em contabilidade, profissao 

que nunca pos em pratica. Exerceu diversas atividades ate a Guerra, quando serviu no transporte de 
tropas. Veio a radicar-se em definitivo no Rio, apes a Guerra, trabalhando alguns anos como interprete 
na estiva, ate ingressar na carreira jornalistica e publicar seu primeiro livro, em 1951. Na imprensa, 
trabalhou nos principais jornais e revistas cariocas, alem de colaborar frequentemente corn os suplemen-
tos Reredos dos periedicos locais. Publicou novelas e livros de contos. Em meados de 61, passou a servir 
como Adido de Imprensa na Embaixada brasileira em Gana. Alberto Deodato nasceu em Sergipe, no ano 
de 1898, tendo estudado Direito no Rio, entre as decadas de 10 e 20, enquanto morava em pensao na 
Lapa. Tranferiu-se mais tarde para Belo Horizonte, advogando como criminal ista naquela cidade. Di ri giu 
varios jornais mineiros e colaborou com a imprensa carioca. Publicou diversos livros, entre romances, 
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Michele Perrot, no livro Hist6ria da Vida Privada: da Revolugao Francesa 
Primeira Guerra, 9  analisa urn padrao de comportamento que se instaura na 
Franca do seculo XIX e corn o qual podemos tragar urn paralelo interessante. Ela 
preocupa-se corn a construgao de urn modelo de comportamento que se 
fortalece na sociedade burguesa do seculo XIX: o do dominio do privado, em 
contraposigao ao public° que desde o seculo anterior passa a ser associado ao 
Estado. A partir da Revolugao Francesa, que acentuaria tal distingao entre 
publico e privado, este ultimo comega a ser marcado por uma serie de elabora-
gOes te6ricas e normativas, cujo eixo principal esta localizado na familia. A 
familia, norteando ao mesmo tempo o discurso de conservadores, liberals e 
libertarios, passa a ser considerada ninho e nude() da sociedade civil, alem de 
teatro principal da vida privada. 

0 sentido totalitario criado por esta concepgao de familia gera espagos de 
tensao, onde aqueles que estao dispostos a sair de seu controle criam areas de 
conflito, mas nao conseguem impor, como polos opostos ao familiar, outros 
espagos da vida privada. 

"A familia certamente nao esgota todas as potencialidades da vida 
privada, que conhece muitas outras formas e outros cenarios. Mesmo 
assim, por razcies em parte politicas, ela tende, no seculo XIX, a absorver 
todas as fungoes (...) e a definir as regras e as normas. As instituicOes e 
as pessoas solteiras — pris5es e internatos, quarteis e conventos, vaga-
bundos e dandis, religiosas e viragos, boemios e bandidos —saoamiCide 
obrigados a se definir em funcao dela ou em relagao as suas margens. A 
familia e o centro do qual alas constituem a periferia.' 1 ° 

No texto "A margem: solteiros e solitarios", Michelle Perrot argumenta que 
o modelo familiar da sociedade do seculo XIX, atraves de sua forga normativa, 

contos, obras sobre a politica nacional, alem de ter escrito diversas pecas teatrais encenadas no Rio e 
em Belo Horizonte. Fez carreira politica, sendo eleito vereador (BH), Deputado Estadual (MG) a Deputado 
Federal, por Minas. Na politica, assinou o Manifesto dos Mineiros, no Estado Novo, aderiu a UDN, 
conspirou contra Getulio em 54 e contra Jango em 64. Luis Caetano Martins nasceu no Distrito Federal, 
em 1907. Iniciou-se cedo na imprensa, tendo trabalhado em diversos jornais cariocas, paralelamente a 
uma carreira de funcionario public° iniciada nos anos 30, ate o periodo do Estado Novo, quando 
perseguido e preso por uma dentincia contra seu romance Lapa ( publicado em 36). Tranferiu-se para 
sao Paulo, onde prosseguiu trabalhando em jornais. Publicou varios romances. Hernani Iraja nasceu no 
Rio Grande do Sul, tambern em 1907, onde se formou em medicina no ano de 1928. Ocupou diversos 
cargos importantes na area medica. Publicou mais de 30 livros, entre romances, contos, crenicas, obras 
medicas e critica de arte. Na imprensa, colaborou em suplementos literarios e como crftico de arte. Como 
pintor, tem varios quadros expostos em Museus de Belas Artes. Esteve entre os fundadores da Associacao 
Brasileira de Imprensa, Associagao dos Artistas Brasileiros e Movimento Artistico Brasileiro. 

9 Perrot, Michelle. Histeria da Vida Privada: da Revolucao Francesa a Primeira Guerra. Sao Paulo, Cia das 
Letras, 1991. 

10 "Os Atores", in idem, ibidem p. 91. 
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acabava por criar "vastas zonas de exclusao", onde mesmo nao deixando de 
existir as regras da vida privada, estas se apresentavam mais instaveis. 

Pensando em nossos memorialistas, as reflexOes derivadas desta argumen-
tack parecem-nos bastante interessantes, ja que e nessas zonas de exclusao 
que encontramos os solteiros, com seu singular modo de vida. Os homens 
solteiros, segundo a autora, em sua maioria, vivem uma situagao passageira, e 
como a vida no lar significa "comodidade" e confere respeitabilidade,mais cedo 
ou mais tarde acabam por se casar. 

"ProvisOrio ou permanente, o celibato é urn tempo pleno, valorizado 
perfodo de liberdade e aprendizagem, e o casamento significa apenas 
se assentar, e pode ate ser o Epoca alegre (pelo menos no embele-
zamento da memOria) dos amores passageiros, das viagens, das cama-
radagens e de uma intensa sociabilidade masculina de perfil bastante 
livre (..); tempo de educagao sentimental e carnal, quando tudo e permi-
tido. Os rapazes devem 'fazer suas loucuras' e `viver a juventude'. 11  

Na Paris analisada por Michelle Perrot, sao os jovens estudantes que, 
chegando a cidade para cursar Direito ou Medicina, acabavam por prolongar 
suas estadias, formando a "tribo boemia". Para classificar os diferentes compo-
nentes da boernia, Perrot toma como referOncia o texto classico de Henry 
Murger, 12  localizando, em contraste corn os artistas, o grupo dos boemios 
"amadores", que podem ser tornados como paradigmas do comportamento dos 
intelectuais que viveram e recordaram a Lapa. 

"Pois a boernia possui varios componentes, alias claramente vistos por 
Murger: os 'amadores', jovens que Vesertam do lar da para viver 
'as aventuras de uma vida errante, mas a titulo proviserio antes de se 
assentarem, e os artistas. Estes, em sua maioria — a 'boo mia ignorada' 
— vivem pobres e desconhecidos, estaicos, passivos, sem nunca alcan-
gar a notoriedade. Eles morrem, em sua major parte, dizimados por essa 
doenca a qual a ciencia nab ousa dar seu verdadeiro nome, a miseria (..) 
Os outros — uma minoria — logram exito e reconhecimento: `seus nomes 
sac) famosos'. Entre eles, muitos pintores, escultores, literatos, mas tam-
tem jornalistas ligados a 'pequena imprensa' que consome caricaturas, 
poemas e farsas. '13  

11 "A Margem: solteiros e solitarios", in idem, ibidem, p. 291. 
12 Murger, Henry. Scenes de la Vie de Boherne. Paris, Libraire Gamier Freres, s.d. 
13 Perrot, Michelle, op. cit., pp. 294-295. 
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Deixar a familia e sair do espago privado e certamente a oposiga'o de que 
os boemios se alimentam, vivendo uma intensa sensacao de liberdade. E, se o 
dia e o tempo do trabalho e da familia, e a noite que se desenvolve a vida boemia, 
nos espagos da cidade que nao dormem, os pontos de reuniao da "tribo 
boemia". 

boemia constr.& urn modelo simetricamente inverso a vida privada 
burguesa. Primeiramente por sua relagao invertida corn o tempo e o 
espago; vida noturna sem horarios — o boemio nab usa relOgio — de 
intensa sociabilidade tendo como palco a cidade, os salOes, bares e 
avenidas. Os boemios 'nab conseguem dar dez passos na avenida sem 
encontrar urn amigo'. Conversar 6 seu prazer, sua principal ocupagao. "14  

0 lar familiar é substituido por moradias passageiras. As mulheres, simbolo 
de uma vida domOstica, sao socializadas como tudo mais que possam possuir 
momentaneamente, afastando qualquer possibilidade de lagos que remetam a 
vida privada burguesa. Sem se distanciarem de suas atividades como intelec-
tuais, estes boemios tomam espagos pUblicos noturnos para suas discussbes e 
produce°, aproximando-se das classes populares ja que sao etas que tradicio-
nalmente ocupam estes espagos. 

"Eles vivem, escrevem nos bares, bibliotecas e gabinetes de leitura, 
prOximos das classes populares pelo use privativo que fazem do espago 
pablico. Eternamente perseguidos pelos credores e oficiais de justiga, 
nao tern domicilio certo, nab possuem mOveis, dispondo mal e mal de 
alguns objetos (..) Desprezando a parcimonia, virtude dos 'barrigudos', 
esses magrelos queimam o dinheiro ganho ou emprestado em uma noite 
de farra ou jogo, num balao para as despesas da noitada. Pois eles 
desdenham a propriedade, partilham tudo, inclusive as mulheres, que 
passam de um para o outro, conforme seus gostos." 15  

Os autores com os quais trabalhamos definem-se como boemios. 0 que 
era entao, para eles, esta boemia? Em primeiro lugar, como ja observamos, e de 
sua juventude que nos falam, e atraves dela retornam a Lapa de outrora. Tem 
em comum a condigao, naquele instante em que viveram e frequentaram o 
bairro, de academicos ou profissionais em inicio de carreira, caracterizando-se 
por estarem voltados para as letras, mesmo que alguns tivessem mais tarde 

14 Idem, p. 295. 
15 Idem, p. 295. 
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optado por carreiras mais tecnicas. E do convivio corn jornalistas, literatos e 
artistas que estes jovens rapazes estavam a procura. Luis Martins ressalta a 
necessidade de "algo mais", que a tranquilidade do lar familiar nao podia 
oferecer: 

"Para urn rapaz solteiro, que tinha casa e comida (morava corn a minha 
familia) eu ganhava razoavelmente. Meu pai era gerente de uma impor-
tante companhia de seguros (depois passou a diretor) e empregava-me 
no mesmo ramo. Minha situagao era boa. Terminava o curso preparatOrio. 
la fazer o vestibular de Direito. Mas o que me agradava mesmo era levar 
o que eu julgava ser a Vida intelectual'. "16  

E na Lapa que estes jovens vao encontrar o espago para os calorosos 
debates intelectuais de suas gerageies. Sao boarnios, mas antes de tudo inte-
lectuais. Lembrar desta epoca de suas vidas era, portanto, lembrar de uma 
juventude distante, passageira para homens cujos contornos da vida madura 
serao dados pelos modelos antes rejeitados: consolidaram-se profissionalmente 
e constituiram familia. 

Ressalte-se al urn aspecto da boemia vivida por estes jovens na Lapa. 
Tratava-se de uma boemia "positiva", que nao os corrompeu. Acreditavam terem 
vivido uma boemia "sadia", que foi parte importante e necessaria de sua vida 
de homens solteiros, nao impedindo que mais tarde se integrassem, atraves do 
casamento, as normas da vida burguesa. 

"E importante assinalar-se uma coisa: daquele grupo de rapazes boornios 
que nes fomos, passando muitas noites nos botequins e cabares da Lapa, 
nenhum se perdeu. Quase todos nos casamos, constituimos familia, 
ficamos homens serios e compenetrados das responsabilidades da vida. 
Muitos tornaram-se nomes ilustres, respeitaveis e consagrados na litera-
tura, no jornalismo, na politica, na diplomacia, na magistratura, na catedra 
universitaria. Repito: nenhum se perdeu." 17 

A construcao desse movimento de exaltagao da imagem de homens bem 
sucedidos que passaram pela Lapa durante a juventude e perceptivel tambern 
atraves das varias citagbes de nomes reconhecidos nacionalmente. Luis Martins 
enumera companheiros de sua geragao e de outras, intimos do autor ou de 
passagem mais rapida pelo bairro, como Murilo Miranda, Rubem Braga, Carlos 

16 Martins, Luis, op. cit., p. 30. 
17 Idem, p. 74. 
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Lacerda, Moacir Werneck de Castro, Ludo Rangel, Lasar Segall, etc. 18  Esta 
frequ'encia ilustre tambern e citada nas obras de Alberto Deodato, Hernani :raja 
e Gasparino Damata. Ribeiro Couto, Menotti del Picchia, Martins Fontes, Proco-
pio Ferreira, Dante Milano, Manuel Bandeira, Mario de Andrade, Candid° Porti-
nari, entre muitos outros, estao presentes nessas mernorias. 

0 recurso a nomes de sucesso reafirmava que, se excessos ocorriam, eram 
tipicos da juventude, nao comprometendo de forma alguma o futuro. A dimen-
sao de tal boemia sadia é dada pela condigao de jovens intelectuais, afastados 
de qualquer convivio corn algo que pudesse vir a contamina-los. 

"Fomos boernios, sim, por sermos jovens. Muitos excessos praticamos, 
algumas loucuras fizemos. Mas as nossas almas e nossos caracteres nao 
se contaminaram, nao se macularam, nao se deformaram. Permanece-
mos integros e intactos. Continuamos, pela existencia fora, homens de 
bem, como eramos antes." 19  

Tanta enfase em ressaltar que nao se "macularam" indica que esses autores 
reconheciam a fama negativa da vida noturna, mas faziam questao de distinguir 
a sua boernia das menos recomendaveis. Esses jovens boernios percorriam urn 
roteiro prOprio, aceito por todos, que comegava pelas modestas pensOes do 
bairro, onde inaugurava-se aquele estado ,de espirito, ern que a escolha de uma 
vida corn poucos recursos era flagrante. E o que nos mostra Alberto Deodato: 

"Poucos nomes ilustres da minha geracao, corn residencia no Rio, nao 
passaram pela Rua da Lapa 95. A nossa pensao (..) Passaram. Moraram. 
Visitaram. Viram. Pisaram os degraus da entrada(...) Ilustres, lideres 
intelectuais e politicos, banqueiros, deputados. E apesar de pensao de 
estudantes pobre, forneceu contingente apreciavel a diplomacia(..) Vida 
sadia, mas de uma modestia operaria. Umas caminhas de ferro. Folhinhas 
na parede. Mesa tosca de estudo. Lampadas veladas por jornal velho. 
Chuveiro comum. A falta de guarda-roupa, cabides nos pregos da pare-
de, corn jornal contra a poeira, nos mais cuidadosos. 0 vinco da calga 
era feito pelo travesseiro que, a noite, a cobria, cuidadosamente dobra-
da." 29  

Frequentar a Lapa, e principalmente morar nela, fazia parte deste roteiro 
que comegava no dia a dia das pensOes baratas e se estendia a noite pelos 

18 Idem, pp. 35 e 36. 
19 Idem, p. 171. 
20 Deodato, Alberto, op. cit., p. 14. 
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cafés e bares do bairro. Corn ou sem gargonetes, musica ou shows, bebiam ern 
meio a muita conversa. A frequencia destes estabelecimentos crescia especial-
mente ap6s os horarios de trabalho, reunindo estudantes, jornalistas, funciona-
dos pCiblicos, comerciarios, etc. 21  

Alguns lugares, entretanto, estavam fora desta rotina bo8mia, pois repre-
sentavam urn outro tipo de diversao noturna, rejeitada nas lembrangas dos 
autores. Apontados como locais de pouca frequencia pelos boemios "sauda-
veis", encontravam-se os cabarets e as casas de jogos, por exemplo. 

"Mui raras vezes entrei em cabaret, mais por companheirismo e nunca 
tive a curiosidade de conhecer uma boite. Nunca urn beberrao entre nos. 
Doffs apenas enraizaram-se em alguns clubes de jogos. A esses, quando o 
pano verde os prendia corn as garras do vicio, nos os infensos a carteados 
ou a roleta, 0 os deixavamos e safamos para outros cenarios." 22  

Por pouco crivel que seja tal inocencia — alias o prOprio autor, ern outras 
passagens desmente qualquer impressao de diversao ingenua 23  — ao fazer 
questa° de afirmar a distancia que estabelecia corn os espagos cercados pelo 
vicio e perversao, o jovem intelectual mostra claramente o muro que levantava 
ante uma outra Lapa nab tao sadia. Esta outra Lapa tern como referencias as 
figuras populares do bairro, tambern associadas a vida noturna. Malandros e 
prostitutas sao vistos, na verdade, como componentes de urn cenario, pano de 
fundo para os intelectuais boernios, estes sim os atores principais. 0 cenario 
importante enquanto pitoresco, misterioso ou mesmo como fonte de inspiragao. 
Luis Martins demonstra bem esta ambigua relagao ao tratar de urn malandro da 
epoca como "aterrorizador" e, ao mesmo tempo, "fascinante". 24  Ja Alberto 
Deodato faz referencia ao "malandrismo acafagestado dos naturais da Lapa", 
tao distinto dos habitos e maneiras dos personagens da boemia intelectual. 25  

0 intercambio entre intelectuais e figuras mais populares do bairro e 
mediado por uma relagao de distanciamento, separagao dos espagos e convi-
v'6ncia contemplativa. Embora longa, a citagao de Luis Martins 6 por demais 
esclarecedora: 

21 Iraja, Hernani, op. cit., p. 18 e Martins, Luis, op. cit., p. 103. 
22 Iraja, Hernani, op. cit., p. 8. 
23 Como quando relata os banhos e concursos de anatomia feminina que promovia em seu quarto corn as 

'meninas'da Casa de Dona Dulce. pp. 102-104. 
24 Martins, Luis, op. cit., p. 32. 
25 Deodato, Alberto, op. cit., p. 24. 
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"0 melhor seria dizer que havia duas Lapas: a pOblica, a evidente, a 
urbana, corn seu comercio, as suas lojas, os seus restaurantes, os seus 
bares, os seus cabares, intensamente iluminada e corn um grande transit° 
de velculos; e a outra, secreta, escondida, suburbana, insinuando-se 
pelas ruelas escuras na encosta do morro de Santa Tereza (..) Nao terei 
a hipocrisia de dizer que esta Lapa nao frequentamos; mas, Para os 
prop6sitos, fins e carater deste livro, ela pouco ou nada interessa; nela 
jamais se firmou e caracterizou aquele esplrito de grupo, de sociabilidade, 
de boe'mia coletiva, que definia a nossa convivencia nos bares. A eventual 
excursao por essas paragens sombrias era urn ato individual, que ern 
geral, ate mesmo devido a urn instinto de pudor, se procurava disfargar 
ou ocultar dos companheiros. E verdade que uma ou outra rara vez iamos 
ern grupo; mas, como Simao, diletantes de ambientes, a cata do pitires-
co... Em geral, nada mais inocente do que essa excursOes; a presenga 
de cada urn, por uma questao de respeito humano, inibia os demais. 
Sentavamos a uma das mesas, bebfamos cerveja, brincavamos corn as 
raparigas e ficavamos nisto, como se fOssemos ( em verdade nao eramos) 
austeros observadores do vicio, apenas interessados em sua contempla-
gab (..) 0 que quero acentuar e deixar claro 6 que este aspecto pecami-
noso da Lapa, que a muitos parece predominante, na realidade era, 
secundario e acesserio." 26  

Quanto a essa possibilidade de contemplagdo da vida noturna "subterra-
nea", a escolha do bairro da Lapa como local de confraternizacao intelectual 
pode ser vista tambem em funcao de uma perspectiva de aproximagao corn os 
modelos vividos pela intelectualidade europeia, aos quais nos referimos atraves 
do trabalho de Michelle Perrot. Mais urn aspecto positivo da Lapa, aos olhos dos 
intelectuais que a frequentavam: ela deixa de ser urn local obscuro e passa a 
concretizar umatransplantagao do ambiente intelectual europeu. Montmartre era 
aqui! S6 que carioca. 

Nao e por acaso que o modelo de interpretagao de urn certo tipo boernio, 
proposto por Perrot, serve tao bem a analise dos textos e autores aqui tratados. 
As referencias europeias, principalmente do estilo de vida boernia francesa, 
mesmo que corn certo distanciamento no tempo, eram avidamente lidas e 
ensaiadas por nossos intelectuais notivagos. Ao apresentar seu livro, Hernani 
(raja nos fala desse encontro: 

26 Martins, Luis, op. cit., p. 141. 
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"Para muitos, o enredo de Murger, musicado por Verdi, 'A boemia', era 
quase que urn modulo para reviver na alma aventureira e idealista de 
nossa mocidade." 27  

No conjunto de imagens que constr6i a boemia experimentada pelos 
autores aqui citados, o bairro da Lapa e apresentado a partir de caracteristicas 
que ressaltam suas diferentes qualidades. A referencia a origem ilustre do bairro 
e constantemente mencionada atraves da lembranga da hospedagem corriquei-
ra de politicos de varias regiOes do pals em seus hoteis. A Lapa transforma-se 
entao no abrigo das grandes decisbes politicas do Distrito Federal. Nela, 
articulam-se campanhas, combinam-se estrategias politicas. Nela resolvia-se a 
vida politica nacional: "0 destino da nagao palpitava no coragdo da Lapa". 28 

 Neste sentido, reforga-se — para os homens que viviam no antigo Distrito Federal 
nos anos 60 —o esvaziamento do papel tradicional da cidade do Rio de Janeiro 
como centro da nagao. E a Lapa era, neste caso, um lugar sintese da capital e, 
como ela, estava igualmente esvaziada. 

Politicos, militares de alta patente, ministros, banqueiros, fazendeiros de 
Minas, Sao Paulo e do Sul, tiveram suas passagens registradas pelos memoria-
listas da Lapa. Chegavam de longe para conhecer pessoalmente o bairro e, 
especialmente, seus cabares corn uma frequencia cosmopolita, e suas mulhe-
res, ref erendadas como as melhores do "mercado". Por isso, os autores lamen-
tam a injusta fama que a Lapa adquiriu ao ser vista como "antro de malandros, 
bandidos, desordeiros, marginais", 29  e exaltam uma Lapa onde as grandes 
noitadas sao a major referencia. Estas caracteristicas — origem nobre e referen-
cia boemia — serviram de base para o argumento que reforga o lado pitoresco 
da Lapa, elevada a ponto importante na histOria da cidade do Rio de Janeiro e, 
por consequencia, do pals. 

Mas estas imagens nao sao atemporais. Percebe-se, em todos os autores 
analisados, a construgao de uma cronologia do bairro e da boemia. Isto e, esses 
autores tambern elaboraram uma periodizagao da histOria do bairro, marcada 
por urn tempo aureo, em oposigao a urn period() de decadencia. Apesar da 
distancia entre as geragOes — Luis Martins e Gasparino Damata vivem sua 
juventude na Lapa dos anos 30, enquanto Hernani (raja e Alberto Deodato na 
Lapa da decada de 20 —este conjunto de memorialistas elege coincidentemen-
te as d6cadas de 20, 30 e 40 como tempos que marcaram, respectivamente, a 
construgao, o auge e a desagregagao do espago boernio da Lapa. Para 
caracterizar a histOria da Lapa na primeira metade do seculo recortam-na, assim, 

27 (raja, Hernani, op. cit., p. 7. 
28 Damata, Gasparino, op. cit., p. 24. 
29 Martins, Luis, op. cit., p. 32. 
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em trOs diferentes momentos. Embora a caracterizagdo de cada fase varie 
conforme o autor, suas linhas gerais sac) coincidentes. 

A coincidencia nas cronologias deve-se ao fato de que os autores, de 
diferentes geragOes, pensam a Lapa a partir de urn mesmo angulo, que pode-
riamos tratar como da "sociabilidade intelectual". Conceito complexo e de 
longa tradigao nos debates de sociologia e histeria das idaias e dos intelectuais, 
a "sociabilidade intelectual" pode ser vista a partir tanto de uma caracterizagdo 
"geografica" do meio em que circulam e trocam ideias os literatos e artistas em 
geral, quanto das redes que estruturam, de forma informal ou institucional, as 
relagOes entre os intelectuais. Michel Trebitsch, em interessante resenha do 
debate sobre o conceito, 3° sugere uma distingao, util em nosso estudo, dos 
lugares (ou meios) e redes de sociabilidade intelectual, a partir da natureza das 
praticas relacionais que eles geram. De urn lado estariam as sociabilidades 
induzidas das instituigOes e instancias de consagragao e legitimagao da vida 
literaria, desde as de tipo institucional e profissional — como as academias, 
universidades e associagOes corporativas — ate as mais comerciais, como as 
editoras e os concursos literarios. De outro lado, estariam as "estruturas de 
sociabilidade `produtoras- : 

"escolas, movimentos, revistas e mesmo os cafés e salaes, onde a relagao 
corn os outros é organizada de uma forma deliberada pela adesao 
partilhada aos valores, muitas vezes encarnados pelos individuos..." 31  

Neste sentido, a periodizagdo que constroem para a Lapa e uma periodi-
zagao do meio intelectual que frequentavam. A construgao, ao auge, e 
decadencia dos lugares e redes de sociabilidade intelectual aos quais aderiram, 
corresponderiam as tr8s fases da historia do bairro boernio por eles tragada. 

0 primeiro momenta é o dos anos 20, que Luis Martins aponta como a ultima 
decada da Belle Epoque. Segundo o autor, é coincidente corn o periodic ,  final da 
Belle Epoque a descoberta da Lapa, criando-se a sua "legenda romantica de 
versao montmartriana dos tropicos". A partir dal, o bairro passa a reunir nomes 
expressivos do modernismo brasileiro, como Di Cavalcanti, Manuel Bandeira e 
Villa Lobos. 0 autor tambern percebe que os "locais de sociabilidade" da 
geragao anterior de intelectuais eram outros, apontados em alguns estudos 
recentes sobre as rodas literarias da "geragao de 1870" e seus descendentes, 

30 Trebittsch, Michel. "Avant-propos: la chapelle, le clan et le microcrosme". In Cahiers de L'Institut D'Histoire 
du Temps Present. ( Sociabilites Intellectuelles). N.20. Paris, IHTP, mar. 1992. A sugestao do use deste 
conceito e do texto em questao veio de Gomes, Angela C., que aborda a intelectualidade do Rio nos anos 
20 e 30 a partir desta perspective, no texto "Elsa gente do Rio... os intelectuais cariocas e o modernismo". 
In Estudos Hist6ricos. N. 11. Rio de Janeiro, FGV, jan./jun. 1993. 

31 Trebitsch, Michel, op. cit., p. 14. 
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como centrados nos cafés e livrarias das principais ruas do centro da cidade. 32  

"Quando este grupo apareceu a Lapa nao tinha uma tradigao artistica e 
intelectual. Nab era ainda a Montmartre carioca. Alias, e curioso observar-se 
como os cronistas do comego do seculo pouco se ocuparam dela."33 

A decada de 20 é entao classificada como a da descoberta da Lapa pela 
primeira geragao de intelectuais modernistas. Neste sentido, é possivel pensar, 
a partir de nossos memorialistas, que a Lapa foi "criada" nesta decada, consti-
tuindo-se em mais uma das "invengOes" que podem ser atribuidas aos moder-
nistas. Gasparino Damata localiza o nascimento dessa "nova Lapa" a partir de 
meados da decada de 10, quando comegam a surgir as primeiras "casas 
suspeitas", e o convivio da boemia, da malandragem, de sambistas, dos cabares 
e dos cassinos famosos, que passam a dar o tom da "vida noturna da capital". 
Mas, em consonancia com Luis Martins, afirma tambern que os intelectuais 
seriam os pioneiros de uma especie de boemia sempre renovada que daria ao 
bairro o "sabor de uma Montmartre verde-amarelo, mistura de Paris requintada 
e Bahia afroduso-brasileira." 34  

Urn segundo momento da Lapa seria vivido nos anos 30. Se a chamada 
"Revolugao de 30" significava em grande medida uma renovagao na politica e 
traria para a capital uma nova leva de politicos, no campo literario-boemio, 
aquele momento tambern seria marcado pelo surgimento de uma "nova" geragao 
de intelectuais que assumiria o bairro — a "geragao de 30" — que darn 
continuidade a recem-inaugurada vida literaria da Lapa. Alias, os dois processos 
estavam de alguma forma ligados, pois entre as novas levas de ocupantes de 
cargos pUblicos estavam diversos intelectuais, sendo o Ministerio da Educagdo 
a referOncia major neste sentido. 35  Exceto por alguns raros sobreviventes, os 
nomes da fase final da Belle Epoque ja nao estarao mais presentes entre as 
rodas de intelectuais. E esta nova geragao de 30 que acabara por consolidar a 
Lapa como bairro boemio — de uma bo8mia literaria por excelencia — tornan-
do-a um local alegre, agitado, cheio de musica e iluminado pelas tabuletas 
indicando as casa noturnas. Na Lapa vivia entao o "Rio Noturno", 36  que nada 

32 Sobre a importancia das rodas boemias para geragoes literarias anteriores, ver Lustosa, Isabel. Brasil 
Pelo Metodo Confuso. Humor e Boemia em Mendes Fradique. Rio de Janeiro, Bertrand do Brasil, 1993. 

33 Martins, Luis, op. cit., p. 24. 
34 Damata, Gasparino, op. cit., p.24. 
35 A respeito da relagao do Ministerio da Educacao e Cultura corn os intelectuais ver Schwartzman, Simon 

( e outros). Tempos de Capanema. S5o Paulo, Edusp/Paz e Terra, 1984, pp. 79 e ss. Ver tambern, Gomes, 
Angela de Castro. "Essa gente do Rio...", op. cit. 

36 A expressao 6 de Martins, Luis, op. cit., p. 55. 
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teria a ver corn a imagem negativa de urn local perigoso ou mal frequentado. 
Mas, esta Lapa morreu cedo. 

"Al por 29, a Lapa atingiria a plenitude. Seu apogeu compreende o 
period° 1930-1938. Depois comegou a decair" 37  

0 terceiro momento da Lapa e justamente o da decadencia. Os anos finais 
da decada de 30 e a decada de 40 marcam esta fase, e tits motivos sao 
levantados pelos autores para explicar o declInio de importancia do bairro: a 
repressao policial; os ventos da Segunda Guerra e as luzes de Copacabana. 
Era como se a desestruturacao do cenario da vida boernia determinasse a 
decadencia da Lapa. 

As violentas medidas policiais contra o meretricio, na epoca do Estado 
Novo, sao uma das causas apontadas para a destruicao do lado pitoresco e 
sedutor do bairro. No NoturnodaLapa, o impacto da repressao é assim descrito: 

"Em tao pouco tempo, como mudara! A ditadura parecia querer transfor-
mar a fisionomia de todas as coisas, inclusive a do nosso querido e 
inesquecivel bairro... Uma impressao de tristeza, de abandono, de resig-
nada ruina... Os bares vazios. Os cabares sofitarios. E nenhum conhecido. 
A policia comegara a fechar os prostibulos(..)" 38  

Indo alem, acrescentam urn segundo motivo da decadencia: a guerra. E 
corn a guerra, novos habitantes e habitués vinham para o bairro. Mas, o problema 
nao era simplesmente urn incremento no nOrnero de pessoas que circulavam 
pela Lapa. Tratava-se do aparecimento de urn novo tipo de frequentador: o 
"gringo". 0 estrangeiro significaria uma invasao, uma "poluicao", que, ao des-
caracterizar a Lapa, privava-Ihe a identidade profundamente carioca: 

"0 que apressou mesmo o exterminio de nossa pequena Montmartre 
improvisada nos trOpicos foi a guerra (..) No tempo da guerra, o Rio 
transformou-se numa base de operagOes da frota norte-americana do 
Atlantic° Sul e vivia sempre cheio de louros marinheiros com muitos 
dOlares e ansiosos por gasta-los numa terra que era um oasis passageiro 
em sua rota de aventuras, sacrificios e perigos (..)Naturalmente, invadi-
ram a Lapa (..) lsto porem descaracterizava, modificava, desfigurava 
profundamente a fisionomia do bairro; uma Lapa ianquizada era impos- 

37 Damata, Gasparino, op. cit., p. 24. 
38 Martins, Luis, op. cit., p. 119. 
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sit/el (...) A Lapa nunca foi lugar para turista. Nas suas bibocas puxadas 
a masica e chope, era justamente o carioca que se entocava para 
encontrar a alma tfpica da cidade. (...)Aqueles gigantes louros, ingenuos 
e risonhos como criancas, deram a Lapa a fisionomia de urn bar cosmo-
polita de Copacabana." 39  

Os elementos externos, por representarem uma ameaga a Lapa boemia, 
aparecem nestas lembrangas em oposigao ao tipico, a verdadeira identidade 
local, a populagao carioca. Nao e fortuita tambern a comparagao corn Copaca-
bana, aproximada por Luis Martins do estrangeiro. Se a guerra, corn a chegada 
dos filhos do "Tio Sam", acelera o processo de decadOncia iniciado corn a 
repressao a prostituigao, e o crescimento de Copabana e seu poder de atragao 
que, por oposigao, selarao a transformagao da Lapa. 

"Depois de 1940, Copacabana iniciou a fase mais intensa de seus 
primeiros music-halls, infeminhos e boites. Aos poucos foi roubando a 
melhor frequencia dos bares e cabares da Lapa. Alguns boernios de alto 
coturno, bons bebedores farristas, mudavam de pouso." 4° 

0 que aconteceu foi uma especie de exodo em massa para Copacabana, 
especialmente por parte dos intelectuais que faziam as noites da Lapa. 0 bairro 
de Copacabana vai representar, a partir dal, uma nova prosperidade para o 
Distrito Federal. Em seus luxuosos hotels instala-se urn novo tipo de boemia, 
mais de acordo corn o padrao de comportamento que comega a contagiar a 
sociedade brasileira: o american way of life. 41  Em pouco tempo, por volta de 
1940, "as noites de Copacabana eram o tempo presente — e as da Lapa, ja 
passado; urn pouco de mim nelas morreu e comegava a se tornar membria". 42 

 Luis Martins faz questao de ressaltar que esta passagem da Lapa boemia 
• para a Lapa da mem6ria nao se deveu a qualquer mudanga fisica de major porte 

no bairro, mas sim a uma transformagao de carater "espiritual". Durante a decada 
de 40, o bairro da Lapa subsistia, corn suas velhas casas, seus cafés e cabares: 

"0 que se extinguia aos poucos era a sua alma, esse misterioso espirito 
dos lugares que Ihes (la autonomia, personalidade e carater. A Lapa se 
despia de sua fulgurante fantasia boemia de Pigalle, corn que se disfar- 

39 'dem, pp. 149 a 151. 
40 'raja, Hernani, op. cit., p. 46. 
41 Sobre a influencia norte-americana na cultura brasileira, ver Moura, Gerson. Tio Sam Chega ao Brasil: a 

penetracao cultural americana. Sao Paulo, Brasiliense, 1986. 
42 Martins, Luis, op. cit, p. 131. 
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Cara durante urn carnaval de dez anos, para entrar numa quaresma de 
marasmo, pobreza e melancolia." 43  

Poderiamos ainda incluir uma quarta fase, mais subentendida que explicita, 
que pode ser localizada no momento em que os autores escreveram seus livros 
— a decada de 60. Naquele momento, a desestruturagdo da alma boemia do 
bairro, ja se somava uma desfiguragao fisica. Morta a alma, desfigura-se o corpo. 
A desfiguragao do corpo completaria a decadencia de um "modo de ser" 
carioca, antes guardado na Lapa. Ao voltar a Lapa, resta-Ihes constatar o papel 
da picareta, arma do progresso. 

"Corn a destruigao das velhas casas, sobrados ern cujo primeiro andar 
se acomodaram ha anos varios negociantes e pensaes variadas e aco-
modaticias, os Arcos tomar-se-ão mais visiveis pela magnitude de suas 
curvas recem-caiadas. Mas, e o vacuo que se ira produzir corn o desa-
parecimento de todos esses familiares 'escondenjos'?" 44 

Porem, a transfiguragao do bairro ainda nao era total. "A Lapa ainda 
conservava aquele ar de velhice que era um de seus encantos e dos seus 
misterios". 45  Mas, esta era uma sobrevivencia fisica, ja que para a Lapa mont-
martriana dos anos 30 faltava tudo, so restando a memoria. 

"A Lapa morria mais uma vez ern mien. Aquele clima de compreensao 
mutua, de convivencia saudavel, de solidariedade fraternal .36 pudera 
existir ern um momento e numa determinada atmosfera, nao podia ser 
transplantado para outras regides do tempo e do espago. A Lapa fora urn 
instante magic° e Onico ern minha vida. Irreproduzivel. Irreversivel." 46  

Como esses relatos demonstram, nao e fortuita a importancia das imagens 
construidas pelos memorialistas da Lapa, com suas obras escritas nos anos 60, 
na formagao de uma determinada visao do bairro. A boemia saudavel dos 
intelectuais, especialmente no periodo aureo de fins dos anos 20 e decada de 
30, confere a Lapa, segundo essa visao, a caracteristica de repositaria da alma 
noturna do Rio de Janeiro. Em alguns casos, os prOprios autores parecem ter 
consciencia do peso de suas construgoes na definicao de uma imagem positiva 
da Lapa. 

43 !dem, p. 131. 
44 Deodato, Alberto, op. cit., p. 15. 
45 Martins, Luis, op. cit., p. 148. 
46 Idem, p. 167. 
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"Quanto a Lapa ser urn pouco minha, como era do Kauffmam, do Odylo, 
Magalhaes(...), era de fato. E as vezes eu me pergunto se, no fundo ela 
nab era totalmente nossa, isto a, uma criacao subjetiva, uma ficcao 
politica, urn estado de espirito, sem nenhum vinculo corn a realidade 
exterior. Ela existia em rids. E no dia em que dela nos desinteressamos — 
morreu, deixou de existir" 47 

47 'dem, p. 151. 
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