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RESUMO 
 
CARVALHO, Marcio Rodrigo Coelho de. Barreiros, cidade afetiva ─ um estudo sobre as 
relações afetivas das pessoas com a cidade a partir de escritos memorialistas 
barreirenses. Recife, 2009, 140pp. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, UFPE, 2009.  
 
A cidade não pode ser apreendida apenas pela sua dimensão política, econômica e 

administrativa. Palco da vida humana reserva também outras dimensões tão vitais e 

integrantes de sua realidade quanto estas referidas. Dentre os variados enfoques, há inclusive 

os de expressões da subjetividade estabelecidos pela experiência do sujeito em seu espaço 

habitado. Vários campos disciplinares afins ao Desenvolvimento Urbano, além do repertório 

que é próprio da Arquitetura e Urbanismo, têm, ultimamente, trazido à tona tais concepções. 

Neste sentido, buscou-se dissertar a respeito das relações afetivas das pessoas com a cidade e 

tem como estudo a cidade dos Barreiros, em Pernambuco. Procurou-se identificar os marcos e 

lugares representativos para a memória da população barreirense e apreender a significação e 

os sentidos destes espaços identificados amparados pela afetividade. Nos resultados, são 

apresentadas narrativas a partir da interpretação das fontes memorialistas. Para tanto, foram 

utilizados os registros textuais dos músicos, poetas e escritores existentes nos Barreiros. O 

prévio conhecimento da maioria desses documentos, bem como a possibilidade variada de 

análise e da pertinência qualitativa de seu conteúdo favoreceram a sua eleição para os 

procedimentos metodológicos. Além de possuírem significação histórica e cultural, parte-se 

do pressuposto de que espaços afetivamente diferenciados são importantes pela constituição 

psíquica individual e pelo bem estar da coletividade, uma realidade que tem fugido do 

conhecimento do arquiteto e urbanista. E este profissional, todavia, necessita apreender a 

cidade também a partir do afeto e da memória e inserir em seu ofício cotidiano, para, enfim, 

aproximar cada vez mais seus estudos e práticas à condição do que é essencialmente humano. 

 

Palavras-chave: Cidade, Memória e Afetividade. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
CARVALHO, Marcio Rodrigo Coelho de. Barreiros, affective town – a case study on the 
affective relations of people with the Town arising from textual records from Barreiros. 
Recife, 2009, 140pp. Dissertation (Master in Urban Development) – Post-graduation 
Programme in Urban Development, UFPE, 2009. 
 
A city or a town cannot be understood only through its political, economic and administrative 

dimensions. The stage for the performance of people’s lives also retains other dimensions 

which are as vital and as full a part of its reality as those just mentioned. Among a variety of 

dimensions which is worth investigation there also are some expressions of subjectivity 

resulting from the experience one has had in his space of dwelling. Various similar fields to 

Urban Development besides the repertoire that Architecture and Town Planning offer have 

currently brought light to bear on such conceptions.  Thus, the discussion about the affective 

relations of people with the city has been pursued and makes use of the case study on the 

town of Barreiros which is located in the state of Pernambuco. This study sets out to identify 

the land marks and the representative places that are part of the memory of the population of 

Barreiros and to understand their meanings and uses. Narratives are presented in the results 

arising from an interpretation of the Sources. To do so, the existing textual records, held in 

Barreiros, of the musicians, poets and writers have been used. Previous knowledge of most of 

these documents as well as the various possibilities for analyzing them and the qualitative 

pertinence of their content ensures that they should be selected for a methodological 

approach.  Besides their historic and cultural significance, it is assumed that these spaces are 

important because of their individual psychic make-up and because of the well-being of the 

collectivity which they provide; however such significance sometimes eludes technical and 

scientific expertise, such as that held by architects and town planners. However these 

professionals also need to know a town from its memories and the affection it engenders and 

therefore to consider them as part of the everyday exercise of their professional activities in 

order to make their studies and professional practice even closer to what is the essence of 

mankind. 

 

Key-words: City, Town, Memory and Affection. 
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Barreiros, cidade afetiva, 
Parte desta nossa vida que vamos enfrentando 

Seus rios tão caudalosos, suas praias fascinantes 
Vão em nós incutindo bom motivo pra lhe ver. 

O Clube Tanoeiros e o fausto Caiadores, marcos vivos de Barreiros, 
Todos hão de recordar. 

 
Vem, vamos embora fazer o passo. 

Nas ruas de Barreiros, o tempo não há de passar. 
Depois, o rio Una navegar 

Rever a Praia do Porto 
E sonhar e sonhar 

 
Bartolomeu Noronha 



 

INTRODUÇÃO 
 
Observe-se a experiência do viajante Marco Polo ao conhecer Diomira: 

 

Partindo dali e caminhando por três dias em direção ao levante, encontra-se 
Diomira, cidade com sessenta cúpulas de prata, estátuas de bronze de todos os 
deuses, ruas lajeadas de estanho, um teatro de cristal, um galo de ouro que canta 
todas as manhãs no alto de uma torre. Todas essas belezas o viajante já conhece por 
tê-las visto em outras cidades. Mas a peculiaridade desta é que quem chega numa 
noite de setembro, quando os dias se tornam mais curtos e as lâmpadas 
multicoloridas se acendem juntas na porta das tabernas, e de um terraço ouve-se a 
voz de uma mulher que grita: uh!, é levado a invejar aqueles que imaginam ter 
vivido uma noite igual a esta e que na ocasião se sentiram felizes (CALVINO, 
2006, p.11). 
 

Que beleza não é visível aos olhos estrangeiros de uma cidade? Quais são as peculiaridades 

que determinada cidade possui em detrimento de outra? Qual a significação de suas cúpulas 

de prata, estátuas de bronze, ruas, teatro, cantos de galo e suas torres quando todas as cidades 

possuem os mesmos componentes? Que sentidos possuem seus elementos e espaços do 

ambiente natural e construído? Seus rios e mar, seus acidentes geográficos, elementos da 

natureza, sua arquitetura, seu espaço urbano, suas praças, parques, pontes, seus bairros? Em 

Diomira, Marco Polo passa a conhecê-la a partir dos sentidos que seus moradores dão às suas 

estruturas e assim desfruta também, ou ao menos imagina, certas sensações iguais às de quem 

freqüenta e vivencia Diomira, a partir de suas lógicas e significações. 

 

Esta dissertação apresenta-se com o título Barreiros, cidade afetiva ─ um estudo sobre as 

relações afetivas das pessoas com a cidade a partir de escritos memorialistas barreirenses e 

se enquadra na linha de pesquisa de Estudos do Ambiente Construído. O seu objetivo é 

compreender os Barreiros, a partir do que escrevem as pessoas sobre a sua cidade, da 

identificação de lugares e marcos1 representativos, da significação e do(s) sentidos(s) afetivos 

da(s) cidade(s) manifestos nas múltiplas expressões da memória de sua população.  

 

Para que a presente dissertação torne-se apreensível é preciso tecer algumas considerações 

iniciais. Primeiramente, o reconhecimento da cidade também como lugar de produção e 

expressão da memória sugere estudos que levem em conta esse fenômeno humano para a 

compreensão de sua realidade. Para isso, se faz necessária a busca de relatos das pessoas 

                                                 
1 Os lugares e marcos são vocábulos polissêmicos. Nesta dissertação, significam espaços físicos naturais ou construídos pelos quais se tem 
especial afeto. 
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como fonte primária de dados a serem analisados e interpretados. No caso desta dissertação, 

esses relatos foram obtidos a partir de registros textuais memorialistas. 

 

Uma segunda consideração importante diz respeito aos elementos tidos como significativos na 

configuração espacial da cidade. Os lugares e marcos que foram identificados possuem, além 

de uma função ligada ao uso cotidiano, outra dimensão tão importante e vital que interfere nos 

estados psíquicos e sociais das pessoas. A identificação desses elementos e a apreensão de sua 

significação poderão delinear a dimensão subjetiva da cidade dos Barreiros e apresentar 

pontos de importância vital na cidade. A concepção desta pesquisa contribui, portanto, para a 

reflexão e a possível construção do pensar a cidade a partir da visão e opinião das pessoas, do 

que elas falam e, nesse caso, escrevem. 

 

Um terceiro ponto a destacar é que, para estudos específicos em Desenvolvimento Urbano, 

não considerar a opinião e a memória da população nem os valores resultantes da relação 

entre o homem, seja na condição individual de sujeito ou um ser social componente de uma 

sociedade e da cidade é uma deficiência da formação e da atuação do arquiteto e urbanista. 

Para contribuir no reparo desta realidade, ainda que nos limites de uma experiência 

acadêmica, se propõe esta dissertação. 

 

Cabe acrescentar que o autor desta pesquisa é cidadão dos Barreiros onde percebe a ameaça 

da perda de seus marcos referenciais atrelados à memória das pessoas, em decorrência da 

transformação urbana. Observa-se a ausência de registros escritos, fotográficos desses marcos 

e lugares representativos através de uma documentação técnica. Esta dissertação se propõe a 

condensar, neste volume, parte desses registros, hoje esparsos, de forma a contribuir para a 

perpetuidade da memória afetiva dos barreirenses e disponibilizar aos técnicos e autoridades 

locais como fonte de pesquisa. Desse modo, espera-se que este trabalho acadêmico possa 

subsidiar intervenções urbanísticas nos marcos e lugares identificados a fim de preservar, 

potencializar e dinamizar o uso desses espaços, quando necessário. 

 

A delimitação das fontes de memória como fenômeno humano a investigar foi dada pela 

constatação prévia da existência de livros publicados e não publicados sobre a memória da 

cidade de Barreiros, embora não tratem exclusiva nem especificamente da arquitetura e do 

urbanismo. Há também músicas e poesias suficientes, em qualidade e quantidade na 

perspectiva da dimensão subjetiva. Esses registros serviram como informações primárias para 
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a construção interpretativa das expressões e dos sentidos de cidade nos Barreiros.  Muitos dos 

relatos advêm de moradores locais, de vida comum, outros de autoridades, bem como de 

intelectuais. Há também uma variedade quanto ao período das publicações analisadas, desde o 

mais antigo, 1948 aos mais atuais, em 2006, 2007 até o presente ano. 

 

Para a Metodologia foram definidos critérios de análise das fontes memorialistas a partir dos 

conceitos e reflexões teóricos adotados como pontos de partida acerca da Cidade, da Memória 

e da Afetividade, o que pode ser visto com mais clareza e detalhe nos dois primeiros capítulos. 

Como fontes a serem investigadas foram identificados, a partir de um levantamento em 

campo, os registros de memória da população atrelados à produção artística e cultural. Livros 

de memórias, de causos, poesias, músicas, entre outros, publicados ou não, foram estudados 

para a identificação dos marcos e lugares e os sentidos e significações das narrativas de seus 

autores.  Cabe destacar que alguns registros têm explicitamente a intenção memorialista, a 

exemplo dos livros que tratam das lembranças, das reminiscências. Noutros casos, a partir do 

conteúdo não intencional relacionado a fatos, pessoas, lugares e tempos, o texto torna-se, a 

posteriori, também um testemunho da memória. 

 

A estrutura capitular está dividida em cinco partes. A partir desta introdução, segue-se o 

primeiro capítulo no qual se apresenta sucintamente uma reflexão teórica sobre os conceitos 

de Cidade e Memória. Para o estudo da idéia de Cidade tem-se como suporte teórico as obras 

de Rossi (2001) e Max Weber (1979). Já autores como Le Goff (1996), Ruskin (2008), 

Hallbwachs (2006) e Lowenthall (1998) são os principais teóricos que conduzem as reflexões 

e narrativas acerca da Memória. 

 

Dentro da abordagem sobre Afetividade, terceira idéia-chave, apresentada no segundo 

capítulo, são utilizados o conceito de Topofilia de Tuan (1980), bem como os estudos e 

reflexões a partir do conceito psicanalítico de Identificação apropriado por Leitão (1998, 

2002, 2004a, 2004c). Ainda nesse capítulo, foi utilizada a obra As cidades invisíveis de 

Calvino (2006), a fim de tecer com a Literatura possíveis apreensões acerca da cidade e 

introduzi-la também como campo do saber e do conhecimento. 

 

O terceiro capítulo é dedicado à Metodologia, com a apresentação do passo a passo 

metodológico, da definição e seleção das fontes e do grupo estudado, com destaque dos 

pontos considerados na exploração e na interpretação dos escritos memorialistas. A partir da 
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estrutura teórica e metodológica são expostos critérios de análise das fontes, no entendimento 

da memória e da afetividade, esta à luz da topofilia e do conceito de identificação.  

 

O quarto capítulo é dedicado aos Barreiros e aos “barreirenses”. Primeiramente, há uma 

contextualização da cidade dos Barreiros, com dados gerais acerca de sua localização, origem, 

ocupação urbana, geografia, cultura, política, economia, entre outros, ilustrados por imagens e 

mapas que contribuem para uma maior apreensão da realidade da cidade. Nesse capítulo são 

apresentados os autores, através de suas obras, as fontes e os sujeitos para o trabalho em 

questão.   

 

O quinto capítulo, último desta dissertação, são registrados os resultados obtidos com o 

trabalho de campo, com destaque para os marcos e lugares representativos para a memória 

dos barreirenses. Nesse capítulo são apresentados também os sentidos e as significações da 

cidade, ou, das cidades, pois no resultado, surgiram também possibilidades de interpretações 

metafóricas dentro da cidade formalmente instituída. Alegorias, produções imaginárias, 

simbólicas surgem transversalmente ao afeto dos registros de memória. Dessa forma, os 

arranjos e temas dos resultados são diversos, como se verá adiante. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais desta dissertação.  

 

A exemplo de Diomira, cidade calviniana, o leitor aqui é convidado a conhecer e, por 

conseguinte, imaginar, um pouco dos Barreiros. Cidade revelada não pela incandescência de 

suas tabernas e gritos femininos notívagos, como Diomira é apresentada ao viajante Marco 

Polo, mas pelas palavras de seus músicos, poetas e escritores memorialistas que dão lógicas 

sentidos peculiares à configuração espacial da cidade e assim registram suas experiências 

afetivas.  
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1.0 - CIDADE E MEMÓRIA  
 

Anotações preliminares  

 

O que dizer das relações afetivas das pessoas com a cidade? Quais objetivos, prejuízos e 

méritos de se “patrimonializar” ou de se eliminar determinados lugares e marcos da cidade? 

Qual a real significação identitária e simbólica para os cidadãos do patrimônio oficialmente 

instituído? Qual a importância da opinião das pessoas, dos relatos individuais acerca da 

cidade? Dentre estas e outras questões foi construída a abordagem da presente dissertação. A 

experiência humana de nascer e viver em determinada cidade, de vivenciá-la, ainda que 

inconscientemente, como essencial2 (Leitão, 1998) ou eleger outra com tal significação, 

aponta para a relação íntima entre o ser humano e a cidade. 

 

Certamente a relação afetiva se estabelece também inconscientemente, e mesmo ao evitar o 

reconhecimento desse afeto pela consciência, ou tratar indiferentemente as cidades, tais 

atitudes, podem evidenciar uma relação que é intrínseca entre o sujeito e seu espaço. Afinal, é 

possível evitar e negar a cidade? Como a arquitetura, a cidade é também um espaço 

inevitável. Experienciar3 áreas públicas, livres, privadas, é condição necessária, indispensável 

e irrenunciável. Os sentimentos e sentidos existem, dados pela experiência cotidiana, embora 

nem sempre se exteriorizem, nas palavras, atitudes  e valores do sujeito. 

 

Normalmente, a cidade é estudada e é alvo de ações que não consideram a sua dimensão 

subjetiva e as intervenções, em alguns casos, resultam em projetos descontextualizados e 

danosos para os seus espaços físicos e à sua população. Destacar esse fato se faz necessário, 

pois uma cidade é essencialmente constituída por seres humanos. Gestos cotidianos, 

funcionais, comumente chamados de “práticos” e “objetivos” na cidade tornam-se 

“superiores” e de maior importância quando comparados às questões dos símbolos, da cultura, 

do imaginário e da afetividade, por exemplo.  

 

Sobre a importância da arquitetura da cidade para o cotidiano das pessoas, Zevi (2002) afirma 

que: 

 

                                                 
2 No fim do capítulo 2 é feita uma abordagem conceitual sobre a cidade essencial à luz de Leitão, 1998. 
3 Neologismo encontrado nos escritos de Lúcia Leitão e adotado em todo o conteúdo desta dissertação. 
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(...) qualquer um pode desligar o rádio e abandonar os concertos, não gostar de 
cinema e de teatro e não ler um livro, mas ninguém pode fechar os olhos diante das 
construções que constituem o palco da vida citadina e trazem a marca do homem no 
campo e na paisagem (ZEVI, 2002, p.2). 

 

Esta idéia original do autor italiano pode ser extensível não apenas à arquitetura enquanto 

obra de arte, mas a todos os espaços construídos e experienciados. O que Zevi trata na 

arquitetura é a sua inevitabilidade e comunhão na vida do homem. De fato, a arquitetura 

torna-se cenário, e por que não dizer, protagonista, na vida de cada um. O que se percebe na 

afirmação de Zevi é a relação indissociável entre cidade/arquitetura e homem, revelada em 

vários estudos. 

 

O filósofo Evaldo Coutinho (1998) atribui a plena existência da arquitetura ao usuário, 

chamado de “ultimador da obra”. Segundo Coutinho, jamais será arquitetura apenas o volume 

construído. É com a presença física do usuário que a obra estará finalizada e assim tornar-se-á 

uma arquitetura. O que Coutinho apresenta é a importância das pessoas na própria definição 

da arquitetura, seja como expectador, visitante, usuário. É necessário, pois, o estabelecimento 

do contato humano com a arquitetura para que ela exista em sua plenitude. 

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, da inevitabilidade da fruição, do olhar e do uso 

da arquitetura/cidade, o ser humano é o grande finalizador da obra arquitetônica na atitude de 

experienciar o espaço. 

 

Há ainda a destacar a importância da memória e a importância da opinião das pessoas para o 

Planejamento Urbano. É neste sentido que se afirma a relevância do tema em questão. A 

memória, no que se refere à experiência do homem com a cidade, possui fonte diversa embora 

pouco estudada. 

 

Debruçar-se sobre estes aspectos pode sugerir novos caminhos para o estudo da cidade. A 

inserção da subjetivação expressa na memória das pessoas e a peculiaridade da afetividade em 

relação à cidade, ainda não obteve a devida atenção do planejador urbano, mesmo que a 

afeição aos lugares e marcos do ambiente construído não seja desconhecida a esse 

profissional. Considerar a subjetividade nos projetos urbanísticos, desenvolver teoria, 

métodos e ferramentas adequadas para entender essa dimensão da arquitetura ainda é um 

desafio à prática urbanística. 
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Na seqüência, são expostas idéias que apresentam a cidade, a partir de conteúdos literários e 

musicais. O teor subjetivo desses escritos quase sempre determina sua significação. Assim, a 

cidade pode se revelar como um estado de espírito a exemplo da canção Há tempos: 

 

Parece cocaína, 
Mas é só tristeza, 
Talvez tua cidade 
 (...) 
(RUSSO, et al, 1989). 
 

 Em outros casos há uma corporificação do lugar como no verso: “aqui é o meu país, nos seios 

da minha amada (...)” (LINS; MARTINS, 1998). Existem, ainda, as conotações visionárias no 

caso d’A cidade ideal, música integrante da peça de teatro Os saltimbancos, a qual faz 

referência às cidades de cada animal personagem do musical (Buarque,1977), ou da 

Manguetown, um misto de tecnologia, regionalismo, crítica social e aspectos urbanos e 

naturais. Para a cidade do mangue, diversos artistas, a exemplo da banda Chico Science e 

Nação Zumbi, criaram um manifesto, Caranguejos com cérebro, de conteúdo utópico, 

simbólico e de futurologia para o Recife (Chico Science e Nação Zumbi, 1994).  

 

É possível perceber a diversidade de significação da cidade na produção literária e musical. 

Dentro desse universo há que se buscar referências memorialistas e textuais que contemplem 

a arquitetura, o meio ambiente e seus espaços constituintes. A seguir são feitas algumas 

considerações sobre dois dos conceitos-chave desta dissertação: Cidade e Memória, a partir 

de autores e exemplos pertinentes a cada tema.  

 

1.1 - Cidade 

 

Não é tarefa fácil definir o que é cidade, embora haja esforços nesse sentido. Quaisquer que 

sejam as áreas e posicionamentos epistemológicos dentro da ciência e da academia, haverá 

sempre uma incompletude em sua apreensão4. Seja num excesso ou simplificação deste 

termo, a cidade, palco da vida humana, é definida por suas diversas dimensões. Weber (1979) 

reconhece tal desafio para classificá-la como um tipo único embora procure defini-la por 

características marcadamente da política, do mercado e da administração. 

 

                                                 
4 MUMFORD (1982, p.9) afirma que “Não há definição que se aplique sozinha a todas as suas manifestações”. 
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De certo, em sua origem e tentativas de definição, a cidade está associada à idéia de Mercado 

e de Estado, a exemplo da escrita weberiana anteriormente citada. É necessário, porém, 

entendê-la também por outras dimensões, principalmente a subjetiva, traço que se faz presente 

nesta dissertação. Rezende (2008a) enfatiza tal raciocínio. Em suas palavras:  

 

Por mais que se tente classificar as cidades pelas suas funções econômicas, não se 
consegue esgotar seus mistérios. Inquietudes do mundo do trabalho são 
importantes, mas não são únicas. Não se pode esquecer que a cidade possui um 
espaço incomensurável por onde o simbólico se institui e se constitui (REZENDE, 
2008a, p.46). 

 

Ratificam-se então as falhas ou lacunas das possíveis conceituações acerca da cidade que se 

fundamentam no econômico. Os estudos sobre o Desenvolvimento Urbano já não podem 

considerar a cidade apenas pelas questões institucionais, ligadas ao Estado. Nesse sentido, o 

pesquisador colombiano Silva (2001) associa os Imaginários Urbanos às demais expressões 

subjetivas sobre a cidade: 

 

A idéia brusca e determinista de que na cidade o que importa é o ‘real’, o 
‘econômico’, o ‘social’, deixou de fora outras considerações mais abstratas e não 
menos reais: podemos dizer que o real de uma cidade não são só a sua economia, a 
sua planificação física ou os seus conflitos sociais, mas também as imagens 
imaginadas construídas a partir de tais fenômenos, e também as imaginações 
construídas por fora deles, como exercício fabulatório, em qualidade de 
representação de seus espaços e de suas escrituras (SILVA, 2001, p.79, aspas no 
original).  
 

 

Para os arquitetos e urbanistas, o objeto de estudo é o ambiente construído, seja na dimensão 

de um edifício isolado, seja na dimensão da cidade em seu conjunto. É certo que a 

constituição física destes espaços construídos é o alvo de planos e estudos, mas a sua 

significação é amplamente maior que a sua constituição física. Dessa forma, Rezende (2008a) 

alerta para a criação imaginária que orbita em torno da cidade, a qual “ultrapassa a concretude 

de suas arquiteturas e invade mesmo a dimensão afetiva, muitas vezes, escondida e 

desprezada” (REZENDE, 2008a, p.46). 

 

É justamente a dimensão afetiva representada em parte por esses imaginários que se faz vital 

no entendimento da cidade nesta dissertação. Não reconhecê-los é não considerar os traços 

identitários e culturais entre sociedade e cidade. A negação dessa dimensão imaginária 

intervém na constituição psíquica do sujeito que se estabelece também através dessa dimensão 
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afetiva, relação única, indissociável e essencial com a cidade. É recusar os sentimentos, 

sentidos, estados d’alma presentes ns pessoas ao experienciar os seus espaços.  

 

Dessa forma, ressalta-se aqui que a cidade se faz presente por seus marcos e lugares 

identificados pela sua própria população, personagens que expressam por si mesmos os 

sentidos e as significações de cada espaço eleito como simbólico e representativo de seus 

afetos. Para tanto, considerar a expressão da memória é condicionante importante ao 

cumprimento do objetivos desta dissertação. 

 

Sobre isso, Rossi (2001, p.198) destaca que “a própria cidade é a memória coletiva dos 

povos”. A sua constituição física é em si mesma o testemunho do passado e da cultura de seu 

povo. A cidade, para o autor, é o locus da memória coletiva. 

 

Neste raciocínio, observa-se a descrição de Zaira, feita pelo viajante veneziano Marco Polo: 

 

A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se 
dilata. Uma descrição de Zaira  como é atualmente deveria conter todo o passado de 
Zaíra. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas das 
mãos, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das 
escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento 
riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras (CALVINO, 2006, pp.14-
15). 
 

Cada elemento não apenas de Zaira, mas de cada cidade, representa o passado, o seu próprio 

passado. Contém os registros nas sobreposições das temporalidades e dos fatos que dilatam a 

cada nova intervenção. Daí, as pátinas e justaposições de seus elementos físicos representam 

os seus próprios caminhos, menos de um passado cristalizado e estático e mais uma coerência 

e veracidade de sua dinâmica no decorrer de sua existência. Tal presença do passado na 

cidade pode ser percebida não apenas por conter os testemunhos físicos, mas também na  

relação entre as pessoas e o espaço, como se percebe no seguinte trecho:  

  

Assim como o edifício contém os seres e valores que lhe cruzam a porta, o 
espectador em si contém os vultos e circunstâncias que percebe e grava, de sorte 
que ele é também um recinto e a litúrgica se ordena, graças à memória e à 
imaginação. Muitos ambientes arquitetônicos se dedicam, em especial, a acolher 
certas atitudes com as quais o devaneio de cenas distantes se fortalece; requerendo-
se, para isso que o portador dos sonhos, verdadeiro lugar dentro de outro lugar, 
escolha o propício das horas, a meditação a significar sempre o escondido acervo 
de que o detentor mais se nutre quando se localiza no âmago do espaço 
(COUTINHO, 1998, pp.210-211). 

 



 25

O filósofo em suas reflexões revela a relação indissociável do sujeito para a existência plena 

do espaço da arquitetura, conforme foi dito antes. Apresenta também a força da memória, 

íntima e interior, expressa pelas recordações explicitadas quando há o encontro com o que o 

autor ressalta como essencial do espaço arquitetônico.  Tais espaços são, para o autor, de 

acolhida, de fortalecimento onírico, de devaneios, de determinados sentimentos e atitudes.  E 

parte dessa experiência está atrelada à memória. 

 

Ruskin aponta a plenitude da existência da arquitetura a partir da Idade, condição temporal 

aliada à experiência das pessoas e daquela sociedade em que se edifica. Assim, a valoração da 

arquitetura estará além de suas estruturas físicas. Estará, portanto, na sobreposição da ação do 

tempo associada à condição humana. Não é por si só algo significativo e pré-estabelecido, 

mas algo que necessita de um distanciamento e da sucessão de fatos, iniciados na concepção e 

no momento de se erigir a arquitetura e continuados no seu uso, como bem destaca o autor: 

 

É naquela mancha dourada do tempo que devemos procurar a verdadeira luz, a cor e 
o valor da arquitetura; e somente quando um edifício tiver assumido esse caráter – 
apenas quando ele tiver se imbuído da fama dos homens, e se santificado pelos seus 
feitos; apenas quando suas paredes tiverem presenciado o sofrimento, e seus pilares 
ascenderem das sombras da morte – sua existência, mais duradoura que a dos 
objetos naturais do mundo ao seu redor, poderá ser agraciada com os mesmos dons 
de linguagem e de vida que esses possuem (RUSKIN, 2008, p.68). 

 

Parte desse enlace entre sujeito e espaço é estabelecida pela relação afetiva. Assim, a 

arquitetura e a cidade não são apenas registros físicos da memória de determinada sociedade. 

Tampouco existe apenas para um utilitarismo de suas estruturas físicas. Imbuídos de uma 

dimensão também subjetiva, a arquitetura e cidade são constituídas de sentimentos, inclusive 

o afeto, que dão outros sentidos e significações ao espaço edificado.  Na seqüência, são 

expostas algumas reflexões sobre a memória.    

 

1.2 – Memória  

 

De início, destaca-se uma definição da memória como “propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas” (LE GOFF, 1996, p.423). O que o historiador introduz em sua obra é uma 

abordagem acerca da memória de forma generalista, como se vê no texto citado. O autor 
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destaca a relação da memória com a mente humana numa dimensão psíquica que representa 

desde funções motoras do dia-a-dia até gestos inconscientes. 

 

Embora tal definição possa, em princípio, expressar uma idéia de “estoque” de registros, de 

funcionamento automático, estático, entre outras impressões desse nível, a memória possui 

outras conformações, quando se entende como uma produção de um meio social. Assim, sua 

capacidade de armazenamento das informações passadas e suas atualizações constantes em 

cada lembrança vinda à tona, ou por sua narração, revelam seu dinamismo, porque o fato de 

rememorar traz a idéia de “reconstruir” o passado. É preciso, pois, referenciar os tipos de 

memória e sua relação com o tempo e com a história, para que o estudo sobre a cidade seja 

mais apropriado. 

 

 Neste mesmo sentido, Lowenthal (1998) destaca que: 

 

As lembranças não são reflexões prontas do passado, mas reconstruções ecléticas, 
seletivas, baseadas em ações e percepções posteriores e em códigos que são 
constantemente alterados, através do quais delineamos, simbolizamos e 
classificamos o mundo à nossa volta (LOWENTHAL, 1998, p.103). 
 

O historiador aponta a relação do sujeito com o fato rememorável. Aponta também a não 

linearidade dos fatos. As lembranças são desordenadas quando se busca entendê-las a partir 

de uma linha do tempo, questão bastante discutível entre os pesquisadores de História. Trata-

se, portanto da pertinência factual e não temporal dos fenômenos, que enfatiza a relevância e 

os registros memoriais na mente humana. E a cada necessidade e atitude de rememorar, há 

uma ação de reconstrução e reinvenção do passado. Este último é sempre uma obra em 

construção, da qual se retira e põe-se novas peças a fim de entender sua completude, ainda 

que isso lhe seja impossível.  

 

É necessário, pois, o distanciamento temporal das lembranças e experiências para o 

entendimento do passado e, conseqüentemente, de seu conteúdo. Dessa forma, a memória 

apresenta-se como uma obra sempre em construção e os fatos, tempos, objetos e outros 

determinantes do passado têm constantemente sua significação engajada numa atividade 

processual e inacabada. 

 

O pesquisador David Lowenthal também apresenta a memória como elemento organizador da 

vida consciente e social ao afirmar que “o que os une [os humanos] é a nossa percepção 
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amplamente inconsciente de vida orgânica; o que os separa é a autoconsciência, o pensar 

sobre as memórias, sobre a história, sobre a idade das coisas que nos rodeiam” 

(LOWENTHAL, 1998, p.64). O autor aponta a condição visceral e biológica do sujeito e 

eleva sua condição de autoconhecimento como atitude seletiva e sistematizadora de sua 

realidade social. A busca pela construção de uma memória é tratada como uma busca pelo 

entendimento de si próprio, ao definir pelo tempo, pelos fatos, pelas idéias e lugares o passado 

e assumi-lo como determinista no valor de sua própria existência. 

 

É justamente por essas questões identitárias que a memória desenvolve papel fundamental 

para diferenciar sujeitos e grupos, imbuída de aspectos eminentemente subjetivos e 

inevitáveis como parte dos aspectos temporais e fatuais. Assim, estudo específico de Rezende 

(2007) ressalta que: 

 

(...) estamos longe de qualquer aceitação de que as subjetividades estão dissociadas 
de uma história, por mais íntimas que sejam as suas revelações. Não se podem 
negar as margens nem as fronteiras, como se elas fossem territórios neutros, sem 
nenhuma significação. Há um entrelaçamento inevitável entre a história que se vive 
e a história que se conta. Como então, excluir a subjetividade, território 
fundamental do embate entre tantos afetos que tecem a nossa existência? 
(REZENDE, 2007, p.115). 
 

Nesse raciocínio, destaca-se a fundamentação da História também na subjetividade, associada 

à captação dos sentidos, dos sentimentos das pessoas que constroem constantemente suas 

histórias pessoais transversalmente à intersubjetividade da História Social. Aspectos 

predominantemente subjetivos passam a ter valor nas narrativas e interpretações dentro do 

campo disciplinar da História para o entendimento da cidade. Os sentimentos, os estados 

d’alma, por exemplo, são, para o autor, parte da trama que constitui a existência de cada um, 

e, por conseguinte, da História. E o que falar da memória aliada às experiências pessoais? 

Lowenthal chama a atenção para esse ponto ao explicitar que “quando não se tem memória, 

não se tem sentimentos” (LOWENTHAL, 1998, p.13).  

 

Tais sentimentos estão intrinsecamente ligados à experiência factual e presencial, como opina 

Halbwachs (2006):  

 

Ao contrário, quando uma cena parece não ter deixado nenhum traço em nossa 
memória, se na ausência dessas testemunhas nos sentimos completamente 
incapazes de reconstruir qualquer parte dela, os que um dia a descreverem poderão 
até nos apresentar um quadro muito vivo da cena – mas este jamais será uma 
lembrança (HALBWACHS, 2006, p.33). 
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Se os fatos conhecidos não têm nenhuma relação com a experiência pessoal, são apenas 

informações, jamais serão fatos memoriais e integrantes das lembranças. Para que assim o 

seja, é necessário algum elo testemunhal entre o fato a ser rememorado e o sujeito, como 

aponta o autor. Essas informações são, em parte, constituintes de registros históricos na vida 

social, a memória, porém, é determinante na construção identitária. Para Lowenthal (1998) 

“relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade: saber o que fomos confirma 

o que somos” (LOWENTHAL, 1998, p.83).  

 

E parte dessa identidade está reservada ao auto-reconhecimento, à inserção de si próprio nos 

fatos, nas expressões dos sentimentos, dos sentidos e do estado d’alma de cada sujeito, pois 

lembrar é também se incluir. O passado lembrado não está somente associado aos vultos 

famosos, aos fatos históricos oficiais e enciclopédicos. A vida cotidiana e comum, as 

personagens anônimas também possuem força nas expressões do passado. Do mesmo modo 

que as experiências pessoais encobertas de subjetividades contribuem para a apreensão da 

cultura e da significação social do passado. 

 

A memória é vista, portanto, como algo em construção, que se alimenta de outros aspectos da 

vida para existir. A ação de rememorar permite a reconstrução do passado. E este, jamais 

pode ser visto isolado dos sentimentos e das subjetividades constituintes da vida humana. 

Aspectos identitários e culturais são fortemente associados à existência dos conteúdos 

memoriais que servem para dar sentido entre a realidade atual e a que se busca nas 

lembranças e testemunhos de outrora.  

 

1.2.1 - Das memórias, a memória afetiva 

 

Acrescenta-se às presentes reflexões a respeito da memória, um recorte em seus tipos, com 

ênfase na memória afetiva. Desse modo, diferentemente da memória instrumental que se 

dedica à função mecânica da vida cotidiana como acordar, levantar-se, escovar os dentes, 

tomar banho, comer, etc., a memória afetiva assume um papel restaurador, se não de 

transposição temporal. Traz ao tempo presente, lembranças tão vívidas que mesmo quem não 

tenha uma ligação direta ao que se é lembrado, pode se sentir imbuído de uma nostalgia, 

daquele tempo não vivido, daqueles acontecimentos não participados, todavia sentidos e, 

agora, compartilhados.  
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É assim que se destaca no escrito do pesquisador Lowenthal, ao abordar os diversos tipos de 

memória, que “a memória afetiva de maior intensidade revela um passado tão rico e vívido 

que nós quase o revivemos” (LOWENTHAL, 1998, p.91). Neste trecho observa-se um 

discurso sobre a memória afetiva como algo que pode ser revivido e reexperienciado pelo 

mecanismo da memória. A memória afetiva é um testemunho e um registro que leva o 

indivíduo rememorar fatos, pessoas e tempos passados.  

 

A memória afetiva é dinâmica e existe entre os componentes tanto entre os membros de uma 

sociedade quanto nas experiências individuais. Ao mesmo tempo, o autor citado trata de uma 

significação que é própria da memória afetiva, pois traz uma carga de saudosismo expressiva, 

diferentemente de uma lembrança cotidiana de operacionalização, de função mecânica. 

Diferencia-se também da memória histórica, pois esta última se dedica aos registros dos fatos, 

da apreensão do passado, embora em tal tipo haja uma constituição desse sentimento, mas não 

o é em sua essência.  

 

Atualmente, história e memória assumem papel íntimo no campo disciplinar da História e se 

apropriam da existência dos sentimentos, que passam a ser fundamentais no construir e 

reconstruir fatos, temporalidades e narrativas. Nesse sentido, tem-se como exemplo a 

narrativa histórica, “a qual tem o seu jeito de arrumar as palavras e de não se negar a ouvir as 

batidas do coração” (REZENDE, 2008b, p.474). 

 

Nesse sentido, Rezende, ainda, refere-se à construção da afetividade pela experiência e não 

como um fato apriorístico, que é intrínseco à existência humana. Também destaca a 

dinamicidade deste processo ao afirmar que “não há como negar que a afetividade se refaz 

para poder enfrentar os ritmos considerados alucinantes” (REZENDE, 2008a, p.55). 

 

Outra característica da memória afetiva é a força defensora que possui em função das 

transformações e da iminência do desaparecimento de referências vitais para a constituição e 

estruturação do sujeito e da sociedade. De acordo com Bolle, “para um indivíduo que sofre 

ameaça de destruição, uma arma eficiente de resistência é a memória afetiva. Dela é que 

depende a preservação da identidade, sua ou do seu grupo; ela é o núcleo de sua 

personalidade” (BOLLE, 1984, p.13).  
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Desse modo, conclui-se que não há como desconsiderar a importância da memória afetiva 

para a vida na cidade. Tal relevância, fruto da experiência, seja individual, seja coletiva, é 

capaz de perpetuar determinadas características identitárias e fortalecer a relação entre 

sujeitos e o seu espaço habitado. Revelam também questões nostálgicas, ancoradas noutros 

tempos e noutras realidades que fluem entre as condições atuais de onde se despertam as 

memórias.  

 

Faz-se indispensável entendê-la também como dinâmica e acessível exclusivamente a quem 

vivencia e a torna como experiência. E é por esta característica vital que a memória não se 

restringe apenas a quem vivenciou o fato, tempo e espaço. A partir de testemunhos, relatos e 

permanências cultivadas ao longo do tempo por determinados grupos, a memória afetiva é 

uma herança perpetuada pela mente e pelo coração de quem a toma como experiência. Tanto 

na condição individual, quanto na coletiva, há traços que são absorvidos a cada geração que 

dá sentido e significações através das lembranças e dos sentimentos manifestos e preservados 

pela memória.  

 

1.2.2 – Memória pessoal e memória social 

 

A idéia a respeito da memória está ligada à questão social. Mas como atribuir à coletividade, 

registros individuais, de experiência pessoal, quando se trata desse tema? Não há dúvida de 

que: 

 

A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua 
identidade. Ela [a memória] é resultado de um trabalho de organização e de seleção 
do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência – 
isto é, de identidade (ALBERTI, 2006, p.167). 
 

A historiadora citada destaca a relevância dos documentos e registros no decorrer da 

existência humana, capazes de produzir um sentimento de pertencimento, de inclusão. Ao 

mesmo tempo, o texto anteriormente citado sugere diversas expressões dos grupos, e, por 

conseguinte, coletivas, selecionadas por sua condição memorial, a partir da experiência dos  

indivíduos. A produção individual desencadeia, portanto, em convenções sociais nos modos 

de vida e assim estabelecem padrões e a inserção de um grupo contido nessas representações. 

Halbwachs (2006) alerta a respeito da construção mútua entre o pessoal e o coletivo 

destacando que: 
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Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda 
que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 
somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que 
outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos 
conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem 
(HALBWACHS, 2006, p.30). 

 

Assim, a memória apresenta-se como uma elaboração coletiva, ainda que seus registros se 

façam individualmente. O sujeito é parte de uma sociedade e suas atitudes, conhecimento, 

cultura, comportamento, estão intrinsecamente ligados às características do grupo social ao 

qual faz parte.  

 

Nos últimos tempos, percebem-se mudanças nos estudos sobre a memória, em específico, no 

campo das Ciências Sociais. A quebra da visão polarizada entre memória oficial X memória 

subordinada, passa a ser substituída por uma representatividade das múltiplas memórias, o 

que cria importância a cada experiência e relato de vida, mediante as considerações de seus 

fins. Reconhecer esta multiplicidade de memórias evita uma análise simplista concentrada e 

permite um rico e pluralista estudo de sua diversidade.  

 

A memória comporta-se entre o individual e coletivo. Muitas questões são levantadas quanto 

à validade de certos registros memorialistas e sua aplicabilidade ao universo social. Um dos 

caminhos, porém, de convergência e pertinência dos registros que expressam a identidade de 

determinados grupos é a comunhão entre si das lembranças, como se vê no seguinte escrito: 

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 
nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 
concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre 
uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída 
sobre uma base comum. Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um 
acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução 
funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 
também nos dos outros, porque elas estão sempre passando deste para aquele e 
vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e continuarem 
fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo (HALBWACHS, 
2006, p.39). 

 

A dicotomia memorialista entre o individual e o social pode assim ser amenizada pelas noções 

de inclusão e o pertencimento. Sujeitos que comungam das mesmas referências sobre o 

passado lembrado constroem recordações em comum, pois o “passado que relembramos é 

intrinsecamente o nosso passado” (LOWENTHAL, 1998, p.78). E o pertencer a um tempo 
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não está apenas associado à experiência vivida. Por vezes, traz-se à memória aquilo que não 

se sabe ao certo sua origem, mas que está de alguma forma associada à experiência pessoal.  

 

Vê-se tal característica nos relatos sobre a infância do escritor alagoano Graciliano Ramos. 

No texto a seguir, o autor expõe, acima da veracidade da origem da narrativa, a importância e 

a significação das lembranças, além do uso de outras referências e memórias de outras 

pessoas para a constituição do conteúdo de suas próprias memórias: 

  

A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de 
pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma 
parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem 
me recordo bem do vaso: é possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça 
por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a 
lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por 
indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer forma a aparição deve 
ter sido real (RAMOS, 2003, p.09). 

 

O autor aponta a contribuição de outras pessoas e narrativas para a rememoração do fato que é 

pessoal. E, acima da desconfiança de que sua lembrança seja verídica está o fato em si, 

atualmente como algo sacramentado e posto com clareza e pertencimento em sua memória.  

 

Há, todavia, questões relativas à memória associadas exclusivamente à individualidade. Os 

sentidos e sentimentos são, em geral, expressões bastante pessoais e para “a base de qualquer 

lembrança haveria o chamamento a um estado de consciência puramente individual que 

chamamos de intuição sensível – para distingui-lo das percepções em que entram alguns 

elementos do pensamento social” (HALBWACHS, 2006, p.42).  

 

Os registros individuais, no entanto, jamais estarão dissociados de uma atmosfera social. O 

indivíduo não se constitui isoladamente. Recebe interferências voluntária e involuntariamente 

da sociedade da qual faz parte. Certamente quando relata suas próprias experiências, está 

também relatando padrões, tipos e modos de vida também de outras pessoas.  

 

Nessa construção mútua, entre individual e coletivo, a memória se faz dinâmica, atrelada ao 

tempo passado e ao presente, às suas reinterpretações a cada menção de seu conteúdo. Está 

ainda associada ao esquecimento, pela eleição de cada lembrança, pelo abandono de algumas 

delas em cada rememoração.  
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A concernência dos conteúdos memorialistas é fundamental para a construção do sentido de 

identidade social. E isso porque um grupo de pessoas que comunga das mesmas lembranças, 

embora traga variadas interpretações, expressa a coesão e a noção de pertencimento. A 

relação identitária também se apóia na memória, que é basilar para a apreensão dos sentidos e 

significações transversais ao tempo. 

 

E a memória afetiva é fundamental para as dinâmicas simbólicas e as permanências entre o 

sujeito/sociedade e a cidade. Busca-se, nesta dissertação, o entendimento do amor à cidade, 

manifesto pela memória. Para dar seqüência aos argumentos aqui expostos, apresenta-se, a 

seguir, algumas reflexões sobre a noção de afetividade, terceiro e último conceito-chave. 

Procura-se, enfim, aproximar cada vez mais tal idéia aos fundamentos dos estudos sobre a 

relação entre afeto, memória e cidade. 
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2.0 – AFETIVIDADE 

 

De origem no latim, o vocábulo afetividade deriva da palavra affectus, que significa “(...) 

afeição, ternura, afecto” (PORTO, 2005, p.26). Não há mistério quanto à significação dessa 

palavra em seu sentido mais amplo. Representa o amor, a identificação positiva com alguém 

ou com alguma coisa, a aproximação e a afeição. O seu conceito não possui uma 

complexidade em sua definição pura e isolada, tampouco em sua origem. Desse modo, vê-se 

que o seu significado vocabular está explicitado pela: 

 

(...) faculdade afetiva, qualidade de quem é afetivo (..) capacidade de exprimir-se 
na linguagem a emoção que nos despertam as emoções enumeradas, bem como a de 
despertar nos outros idêntica emoção. (...) suscetibilidade a quaisquer estímulos ou 
disposição para receber experiências afetivas; estudo dessas experiências 
(MICHAELIS, 1998, p.71). 
 

Em sua etimologia o vocábulo é tratado com mais detalhamento: 

 

//afet IV.IDADE sf. ‘inclinação para amar’;’carinho, ternura’; afetIVO adj. ‘relação 
aos afetos’; ‘amor de Deus pelos homens; afeto adj. ‘sujeito a, dependente de; 
‘afeiçoado a’, ‘sentimento de amizade’; (...) (CUNHA, 1992, p.19) 

 

Frente aos objetivos desta dissertação, o que falar então de cidade e afeto? Como traduzir essa 

relação do homem com o espaço habitado tendo o afeto como referência?  Um estudo sobre 

os espaços da cidade, relacionados à identificação de lugares e marcos é desenvolvido aqui. A 

fim de apreender, ainda que parcialmente, a relação afetiva entre sujeito e cidade, desde os 

gestos cotidianos aos indícios inconscientes, 

 

Para isso, a noção de afetividade é analisada a partir de dois campos de abordagem. O 

primeiro refere-se exclusivamente ao estudo do ambiente construído, a partir do qual se 

observa na arquitetura da cidade a ligação entre espaços construídos e experienciados e o 

sentimento afetuoso que as pessoas expressam.  A idéia de casa e de cidade, como 

representações uterinas, de relação natalícia e maternal, o processo de identificação5, daí 

decorrente, são aqui apresentados sob a ótica da Arquitetura e do Urbanismo trabalhadas por 

Leitão e outros pesquisadores. 

 

                                                 
5 Tratar sobre o conceito psicanalítico de identificação implica considerar não apenas questões positivas, mas também a hostilidade, a 
rejeição, o ódio e outras negatividades, embora esta dissertação baseie-se apenas na apreensão da afetividade.  
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Outro campo de abordagem parte do ambiente natural. Assim, não apenas a cidade a partir do 

ambiente construído, mas também os seus elementos naturais, marcos e recortes da paisagem 

possuem uma expressão afetiva manifesta de várias formas nos escritos memorialistas das 

pessoas. O clima, intempéries, orientação, espaços míticos e até mesmo a condição ancestral e 

maternal influenciam na conformação da relação homem-natureza. Nesse caso, a afetividade é 

estudada a partir do conceito de Topofilia do geógrafo Yi-fu Tuan  (1980). 

 

Enfim, o que se almeja nesta etapa é a busca do entendimento da afetividade que existe no 

homem ao relacionar-se com a cidade, principalmente naquelas onde se nasce e se vive, ou 

naqueles ambientes que se elege para viver e, de certa forma, amar. Procura-se, portanto, 

apreender a expressão afetiva, seja pela natureza, seja pela arquitetura da cidade.  

 

2.1 - O conceito de Identificação: para entender a relação inconsciente entre sujeito e 

cidade 

 

Embora esta dissertação não se apóie diretamente na psicanálise considera-se importante 

utilizar aqui o conceito de Identificação6 uma vez que esse conceito ajuda na compreensão 

das razões subjetivas presentes na relação sujeito-espaço (Leitão, 1998), inclusive na 

manifestação afetiva dessa relação. 

 

O conceito de identificação é um dos fundamentos básicos da teoria psicanalítica. A idéia-

chave desse conceito é a imprescindibilidade do outro na constituição do sujeito (Leitão, 

2004a). Dessa forma, a pesquisadora destaca que: 

A rigor, à luz da psicanálise, não se pode falar em sujeito sem que se considere a 
relação com o outro, sem que se dê a realização do ato psíquico que permite ao 
indivíduo humano ‘sujeitar-se’, isto é, ‘tornar-se’ sujeito (LEITÃO, 2004a, p.16, 
aspas originais). 

 

Em outras palavras, “na vida mental do indivíduo há sempre ‘o outro’, como modelo, objeto, 

auxiliar ou oponente” (FREUD, 1920-21/1973, p.2.563 apud LEITÃO, 2004a, p.17, aspas no 

original). É desse outro, tido como modelo, que o sujeito incorpora traços psíquicos para se 

tornar sujeito, de onde se tem o processo de identificação. Leitão destaca, ainda, a 

singularidade do processo de constituição do sujeito psíquico, um processo inconsciente por 

definição. Neste raciocínio alerta que “não se nasce sujeito.” É a experiência de existir que 

                                                 
6 FREUD, Sigmund (1920-21/1973).  Psicologia de las masas e analisis del yo. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. Obras Completas. 
Tomo III, CXIII. 
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possibilita o surgimento do sujeito. Para a própria existência psíquica, há sempre um segundo 

sujeito, do qual partem as referências identitárias inconscientes. 

 

De outro lado, o outro se apresenta também como espelho, o que possibilita ao sujeito o 

reconhecimento de si próprio. A construção psíquica de si mesmo é dada, portanto, através do 

outro. O outro traz ao sujeito algo a incorporar, não por imitação, mas por apropriação de um 

traço, através do desejo de constituir-se um sujeito a partir do outro, mas não ser o outro. 

Assim, a autora conclui: 

 

É esse o sentido de identificação de que trata Freud. Identificar-se implica 
incorporar um traço do objeto de identificação, tornando-o doravante parte de si 
mesmo. Assim, para constituir-se, o sujeito apropria-se, inconscientemente, 
reafirme-se, de traços, de características psíquicas, de marcas de um outro, 
tornando-as suas (LEITÃO, 2004a, p.21). 
 

A partir destes percursos conceituais a autora afirma que o outro não se limita ao semelhante, 

mas amplia esse entendimento aos fenômenos sociais, e, entre eles, a cidade. Assim, destaca 

que a cidade também se oferece como o Outro7 para o sujeito.  

 

Não cabe nesta pesquisa exaurir tais conceitos, que merecem maior profundidade de seus 

textos específicos, tempo e maturidade para a sua apreensão8. Aqui, porém, busca-se a 

apropriação de tais conceitos quando expostos diretamente para os estudos de Arquitetura e 

Urbanismo, de modo a compreender o que dizem poetas, músicos e escritores memorialistas 

quando escrevem da cidade como se fosse parte deles próprios, expressando assim uma 

identificação surpreendente. 

 

Desta maneira, a relação com o Outro, como relação modelar ou especular, nos processos 

inconscientes de identificação subjetiva, isto é, relativa ao sujeito, é atribuída à arquitetura e, 

por conseguinte, à cidade. É esse exercício teórico e reflexivo que cabe aqui na dissertação. 

 

Com base nas assertivas anteriormente mencionadas, o processo de identificação sujeito-

cidade pode ser observado mais claramente no trecho do livro de memórias do escritor turco 

Orhan Pamuk, texto no qual afirma que “o destino de Istambul é o meu destino. Estou ligado 

a essa cidade porque foi ela que fez de mim quem eu sou” (PAMUK, 2007, p.14). Nesse 

                                                 
7 Sobre “A cidade como o Outro”, ver LEITÃO, 1998. 
8 Sobre esse assunto ver Leitão (1998, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2007), textos registrados na bibliografia desta dissertação. 
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trecho apresenta-se de forma clara a constituição do sujeito atrelada às influências de sua 

cidade. Tal processo de identificação e de não dissociação entre a cidade e si mesmo implica 

uma relação de destino entre Istambul e Pamuk. Sujeito e cidade significam, portanto, 

unicidade nesse sentido particular e identitário.  

 

Essa identificação ou indissociabilidade entre o sujeito e a cidade, pode ser observada, ainda, 

no poema do escritor gaúcho: 

 

As ruazinhas 
 
Eu amo de um amor que jamais poderei expressar 
Essas pequenas ruas com suas casas de porta e janela, 
 
Ruas tão nuas 
Que os lampiões fazem às vezes de álamos, 
Com toda a vibratilidade dos álamos, 
                       petrificada nos troncos imóveis de ferro, 
Ruas que me parecem tão distantes 
E tão perto 
A um tempo 
Que eu as olho numa triste saudade de quem  
                          já tivesse morrido, 
Ruas como as que a gente vê em certos quadros, 
Em certos filmes: 
Meu Deus, aquele reflexo, à noite, nas pedras 
                        irregulares do calçamento, 
Ou a ensolarada miséria daquele muro a 
                                 perder o reboco... 
 
Para que eu vos ame tanto 
Assim, 
Minhas ruazinhas de encanto e desencanto, 
É que expressais alguma coisa minha... 
Só pra mim! 
(QUINTANA, 2008, p.45,  destaques meus). 

 

Nesse poema percebe-se o processo de identificação ─ manifesto no verso É que expressais 

alguma coisa minha ─ através da relação afetiva do poeta com determinadas ruazinhas de sua 

cidade. O amor pela simplicidade e singeleza desses espaços é evidenciado já nos próprios 

versos. O poeta afirma seu amor oscilado entre encantos e desencantos, estabelecido pela 

identificação que há entre as ruas e a si próprio, algo que expressa o eu, alguma coisa minha. 

 

O processo de identificação, no entanto, não é apenas positivo, a exemplo do que se vê na 

experiência do escritor Thomas Bernhard com a sua cidade natal. No livro memorialista 

Origem, é possível constatar a força da relação identitária entre sujeito e espaço, ainda que 

negativamente, caracterizada pela seguinte passagem: 
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As condições climáticas extremas, por um lado, sempre irritantes e enervantes, de 
todo modo insalubres a quem habita e, por outro, a arquitetura salzburguiana, sob 
tais condições climáticas atuando sempre de forma devastadora sobre o estado de 
espírito das pessoas; o clima pré-alpino, que tenham esses pobres coitados 
consciência ou não, é decerto prejudicial à saúde, oprime com consistência cabeça, 
corpo e tudo mais desses seres inteiramente expostos a semelhantes condições 
naturais, produzindo sem cessar e, com incrível desconsideração, moradores 
irritantes, enervantes, insalubres, humilhantes, ofensivos, dotados de grande vileza 
e baixeza – tudo isso, enfim, segue gerando salzburguianos, os naturais dali os que 
para ali se mudaram, todos seguindo as estreitezas de suas obsessões, de seus 
absurdos, da própria estupidez, de seus negócios e melancolias brutais, fontes 
inesgotáveis de renda para todos os médicos e todas as funerárias possíveis e 
imagináveis, entre os muros gélidos e úmidos adorados por predileção, mas odiados 
com a força da experiência vivida pelo aprendiz e estudante que fui nessa cidade 
trinta anos atrás (BERNHARD, 2006, pp.119-120).  

 

No mesmo livro, há uma nota datada de 1975, na qual o autor afirma que a província de 

Salzburgo detinha a marca de duas mil pessoas que tentavam suicídio naquele ano, e, assim, 

possuía o recorde austríaco dessa tragédia. Junto à Suécia e Hungria, formavam as mais altas 

taxas de suicídio. O que falar dessa cidade, de fama e beleza mundial e ao mesmo tempo tão 

sombria? 

 

Embora a presente dissertação não trate da negatividade dos sentimentos do sujeito com a 

cidade, cabe destacar esta situação, uma vez que o processo identitário manifesta sentimentos 

ambivalentes. Afinal, tanto o ódio quanto o amor são partes constituintes do processo de 

identificação e são parte da experiência de vida de qualquer sujeito, tanto com relação às 

pessoas, como em relação aos espaços. São reações à vivencia marcada por influências aos 

sentimentos humanos com relação à cidade em que se vive.  

 

2.1.1 - Sujeito e cidade: espaço, espelho e afeto 

 

As relações identitárias não se restringem ao semelhante, mas também se expressam na 

cultura. Assim, a cidade e a arquitetura são compreendidas como integrantes de uma produção 

cultural e, por conseguinte, constituinte das relações identitárias do psiquismo. Desse modo, 

Leitão destaca: 

 

(...) é por expressar fielmente a vida socialmente organizada que a arquitetura se faz 
humana e, ao fazê-lo, se oferece, também, como espelho singular, onde o sujeito se 
vê e se reconhece como tal. Não a arquitetura enquanto expressão material apenas, 
mas, sim, a arquitetura como manifestação da vida social – aqui entendida em seu 
sentido amplo, incluindo a dimensão histórica, econômica, política, etc. ─ (...) 
(LEITÃO, 2004a, p.24). 
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Nessa ponderação, a pesquisadora evidencia a não autonomia da arquitetura. Afirma que há 

questões sociais e históricas que a definem, materializadas e atreladas à sua existência. 

Reconhece a dimensão da arquitetura além de sua função material de abrigo. A cidade se faz 

espelho e comunica a cultura humana. É dessa relação inconsciente que também se dá a 

identificação entre sujeito e cidade.  Assim, pode-se observar relação e a influência de sua 

força na constituição do sujeito, nas palavras do poeta: 

 

Quem somos? 
 
Esse estranho que mora no espelho 
Olha-me de um jeito 
De quem procura recordar quem sou... 
(QUINTANA, 2008, p.93). 
 

Essa relação especular escrita pelo poeta gaúcho, se dá também com a cidade, que informa, a 

todo o momento, parte do que constitui o sujeito, ainda que não se perceba facilmente. Marco 

Polo ratifica tal idéia pelo relato da experiência de visitar Tamara, quando afirma que “o olhar 

percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, 

faz você repetir o discurso (...)” (CALVINO, 2006, p.18). 

 

Em Tamara, percebe-se a força simbólica dos elementos componentes da cidade. As coisas 

são não por si sós, mas representam algo mais, noutra dimensão além da materialidade. E o 

que ela [a cidade] simboliza, envolve o viajante que absorve seus códigos e, 

conseqüentemente, se identifica, ao repetir o discurso próprio da cidade. 

 

A cidade reflete o sujeito e a sociedade e por isso é uma construção mútua entre o indivíduo e 

a arquitetura da cidade. A partir e por causa do sujeito, é edificada a arquitetura. Esse sujeito 

se olha e se reconhece, ao ver sua própria imagem na forma destes espaços, ainda que não seja 

tão concreta tal condição. Essa relação permite entender as reações protecionistas de certas 

pessoas quando há a ameaça de perda e de transformação das estruturas físicas de uma cidade, 

ruas, praças e edifícios, por exemplo. Ou pela lembrança, marcada pela saudade de certos 

espaços construídos, já não mais existentes, ou de viver em terras distantes daquelas marcadas 

por uma experiência afetiva.  Tal condição se vê na música Sampa, na qual se destaca o 

seguinte trecho: 
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(... ) 
Quando eu te encarei, frente a frente, não vi o meu rosto, 
 
Chamei de mau gosto, o que vi, de mau gosto, o mau gosto 
É que Narciso acha feio o que não é espelho 
E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho 
(...) 
(VELOSO, 1978) 

 

Nesta canção, o autor expressa espanto diante de uma cidade nova a ser experienciada. À 

primeira vista, não se reconhecia na paisagem daquela cidade, pois suas referências são de 

Santo Amaro da Purificação. Sua cidade, integrante do recôncavo baiano, é expressa na 

mesma canção pelo outro sonho feliz de cidade, diferentemente da capital paulista, que lhe 

causa estranheza. Para Caetano Veloso, São Paulo, até então desconhecida, é motivo de susto 

e medo pela novidade, pela ausência de identificacão, revelada pela frase É que Narciso acha 

feio o que não é espelho. 

 

Como amar o desconhecido? O que não é espelho? A relação especular é estabelecida pelo 

contato entre sujeito/sociedade e cidade, num processo de identificação, marcado pela 

experiência, ainda que inconsciente. Marco Polo expõe a condição primeira do espelho, da 

comunicação, do símbolo que fala o ser e estar na cidade. Caetano Veloso, porém, adverte que 

para amar é preciso a experiência e não apenas a presença, para o estabelecimento das 

referências. Daí, a relação narcísica surge pela força do amor por si mesmo refletida no 

espelho. E a cidade, espelho simbólico para o humano, torna-se essencial pelo afeto e 

memória que suas imagens e em seus reflexos patrocinam. 

 

Roa (2002) trata da experiência como ação fundamental e determinista para o estabelecimento 

dos sentimentos do ser humano com seu espaço. Num olhar específico sobre o processo 

psíquico de identificação, Leitão (2002) afirma que a arquitetura e, conseqüentemente a 

cidade, em sua expressão material, são espaços que existem para funções muito além do 

acolhimento e refúgio. Para a autora, o ambiente construído é “muito mais que palco e abrigo 

para muitas atividades humanas, é espaço privilegiado do afeto, uma vez que a cidade é 

elemento constituinte do ser humano, o que lhe confere importância e significados 

insuspeitados na arquitetura e no urbanismo”  (LEITÃO, 2002, p.365). 
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Para um maior entendimento acerca dessa relação afetiva com a cidade, tem-se abaixo, o 

poema O sonho illuminado da linda terra onde eu nasci, do poeta palmarense Ascenso 

Ferreira: 

 

O sonho illuminado da linda terra onde eu nasci 
A cidade silenciosa onde eu nasci dormia 
Em completo abandono... 
E era profundo e confortador o seu sono, 
Sob a ronda dos astros em vigia... 
 
Apagara-se ha pouco, o enxame de vagalumes 
Dos seus lumes... 
E ella dormia embriagada pelos perfumes 
De suas velhas castanholas em flôr... 
Dormia acariciada pelo rumor 
Das águas de seu Una magestoso, 
- Espelho que a Natureza lhe deu 
Para mirar o seu perfil ingenuo e gracioso 
Que a civilisação inda não corrompeu... 
Deus te conserve assim, terra do berço meu! 
 
Princeza negra que inda traz á cabeça os cocares 
Verdes dos ‘Palmares’... 
- Foram as torres brancas de tua igreja, que velaram o meu destino: 
- Foram os seus sinos que compassaram 
E ajustaram 
Os rythmos de meu verso, os rytmhos do coração! 
Foi a tua belleza o meu melhor ensino, 
Minha primeira e intraduzível emoção! 
(...) 
(FERREIRA, 1925, pp.38-39, aspas no original). 

 

O sentimento filial atrelado à experiência de vida na cidade da zona da mata sul 

pernambucana é traduzido nas palavras do poeta. O amor a Palmares é traduzido por cores, 

pela sua natureza, pela arquitetura, pelos sons e imagens de recordação. A cidade onírica ou 

vivida é a cidade amada. A nostalgia versada em palavras também de afeto dá lugar ao 

entendimento que a relação natalícia e de experiência em Palmares, tornaram-na essencial à 

vida e ao destino de Ascenso Ferreira. 

 

Por outro lado, observa-se, em outra experiência, do escritor Bernhard, traduzida em ódio à 

sua cidade natal: 

 

Uma tal beleza de fama mundial, aliada a um clima tão hostil ao homem, é fatal. E 
justamente esse solo mortífero que trago comigo por nascimento é minha terra, 
estou mais em casa nessa cidade (letal) e nessa região (letal) do que outros o estão; 
mesmo que hoje caminhe pela cidade pensando que ela não tem nada a ver comigo, 
porque não quero ter nada a ver com ela, porque há muito tempo não quero ter 
coisa nenhuma a ver com ela, tudo o que trago dentro de mim (e em mim) provém 
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dela, de tal modo que eu e a cidade temos uma relação eterna e indissolúvel, ainda 
que horrorosa. Sim, pois tudo o que trago dentro de mim está de fato relacionado à 
cidade e a sua paisagem, remonta a ambas; pouco importa o que eu pense ou faça, 
minha consciência desse fato apenas se intensifica cada vez mais, e um dia será tão 
grande que isso, a consciência disso, vai me matar. Tudo o que trago em mim está à 
mercê dessa cidade, que é a minha origem (BERNHARD, 2006, p.155). 

 

Mesmo com este exemplo antagônico à afetividade, percebe-se que sujeito e cidade têm uma 

relação indissociável e identitária. Bernhard recebe uma influência tão forte de Salzburgo, 

quanto Ascenso Ferreira recebe de Palmares. O que diferencia é a experiência, que distingue 

uma situação da outra. Enquanto o poeta pernambucano se reconhece na ambiência de sua 

cidade – (...) foram as torres brancas de tua igreja, que velaram o meu destino (...) ─  e ao 

mesmo tempo afirma a influência que recebeu de Palmares como constitutivas em sua vida 

feliz, Bernhard trata com ojeriza e rejeição aquela cidade que, metaforicamente,  lhe concebeu 

e deu à luz. 

 

As experiências pessoais de Bernhard atreladas à sua ascendência familiar, são diretamente 

associadas à sua cidade, possuidora de uma arquitetura e paisagem hostis, segundo o próprio 

autor. No seu livro de memórias, é visto o desamparo que sofreu com seus pais, a perda 

dolorosa do seu avô, elemento de referência paterna e modelar, a sua infância vivenciada a 

contragosto num internato e ao modelo militar nacional de funcionamento do Estado, sua 

experiência de vida paralela à 2ª guerra mundial, sua submissão e participação imposta na 

juventude hitlerista e a iminência de suicídio, tão comum em sua cidade e entre amigos e 

familiares.  

 

Tudo isto não poderia trazer recordações positivas de sua infância e juventude em sua terra 

natal.  No entanto, embora sejam experiências traumáticas, negativas e trágicas, são partes da 

experiência estruturante e identitária da relação entre Bernhard e Salzburgo, reconhecda pelo 

autor quando afirma: Tudo o que trago em mim está à mercê dessa cidade, que é a minha 

origem. E é justamente dessa experiência, negativa ou positiva que surge a identificação do 

sujeito com a cidade vivida, como bem acentua o pesquisador colombiano Roa (2002). 

 

Como se vê, tanto numa experiência individual, através da casa que se habita, como numa 

experiência coletiva, expressa na valoração dos centros históricos, por exemplo, são  

manifestas memórias afetivas de importância vital na vida psíquica das pessoas.  
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Essas questões, quando associadas às relações natalícias, de origem, trazem uma conotação 

maternal. A cidade e a casa traçam diálogos e símbolos semelhantes, por vezes, à figura 

materna. A cidade natal e a casa de moradia são sempre espaços marcantes na vida do sujeito, 

como é percebido no poema de Mario Quintana: 

 

Quem disse que eu me mudei? 
 
Não me importa que a tenham demolido: 
A gente continua morando na velha casa 
                                             em que nasceu 
 
(QUINTANA, 2008, p.29). 
 

O poeta gaúcho relaciona sua casa natalícia não apenas como espaço construído, delimitação 

física, mas amplia o sentido da casa como algo presente, marcante e determinante no decorrer 

de sua vida. A partir desta relação vitalícia, a simbolização da morada, ainda que ilusória ─ A 

gente continua morando na velha casa em que nasceu ─ , reserva ao autor o sentimento de 

pertencimento ao espaço relacionado à sua origem. Do mesmo modo, Orhan Pamuk, relata 

sua experiência com sua cidade natal na Turquia: 

 

Nunca deixei Istambul, nunca deixei as casas, as ruas e os bairros da minha 
infância. Embora tenha vivido em áreas diferentes de tempos em tempos, cinqüenta 
anos depois vejo-me de volta ao mesmo edifício Pamuk onde as primeiras 
fotografias foram tiradas e onde a minha mãe me pegou pela primeira vez no colo 
para mostrar-me ao mundo (PAMUK, 2007, p. 13). 

 

O escritor turco descreve o ambiente construído de Istambul como marcas impressas em sua 

memória, partes de sua experiência infantil em sua cidade natal. O fato de não apenas ter 

nascido em Istambul, mas vivido lá parte de infância, dos registros de imagens e do convívio 

familiar, sejam pelos seus parentes, sejam pela arquitetura constituída como o lar dos Pamuk, 

trazem à sua memória o sentido de pertencimento e afeto. Desse modo não seria apenas a 

permanência, como memória, da casa onde nasceu, mas da morada na cidade em que viveu. 

 

É bastante comum escutar das pessoas no dia-a-dia a expressão “estou em casa”, quando as 

relações de afeição existem na cidade em que se referencia. Leitão (2004b) destaca o texto de 

Freud que afirma que “a casa (é) um sucedâneo do ventre materno” (FREUD, 1929-30 apud 

Leitão, 2004b, p.50), lugar onde se tem a sensação de segurança e de prazer. Seja 

simbolicamente, seja na função materna de proteção, provimento, beleza, interiorização, 

privacidade, acolhimento, segurança, de criação, de concepção, de parição, de adoção, a casa 
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e, consequentemente, a cidade são, em essência, espaços associados ao feminino e, por 

conseguinte, ao maternal. 

 

Assim é visto na canção da banda Chico Science e Nação Zumbi, o seguinte trecho: 

 

estou enfiado na lama 
é um bairro sujo 
onde os urubus tem asas 
e eu não tenho asas 
mas estou aqui em minha casa 
onde os urubus tem asas 
(...) 
(SCIENCE, 1996) 

 

A canção Manguetown trata de uma cidade criada entre a elucubração dos artistas do 

Manguebeat9 que conceberam uma cultura a partir da identidade do mangue e da própria 

realidade recifense e sua região metropolitana. Tal canção retrata um lugar inóspito, insalubre, 

poluído e, mesmo nessa situação subumana, o autor afirma soberanamente o seu sentimento 

de pertencimento e o seu lugar no mundo ─ mas estou aqui em minha casa ─. Entre lamas e 

urubus eis a sua “casa”. E não é apenas a compartimentação delimitada para o abrigo físico e 

material, mas seu significado amplo e simbólico, como espaço de pertencimento. 

 

Trata-se, portanto, de representações psíquicas no inconsciente humano estruturadoras do 

sujeito. Dentro dessa visão, a significação materna existe também na cidade, pois sugerem, 

afetivamente, aconchego, segurança e pertencimento. A mãe-terra é a casa primeira após o 

nascimento, início e fim de vida. Nesse rito percebe-se o pertencimento à terra, através da 

natalidade, vida e morte, num ciclo. Não apenas em funerais marcadamente simbólicos, 

realizados por povos tradicionais, a relação natalícia com a terra, e, por conseguinte, com a 

cidade é comum, quando expressos na vontade, de quem ali “enterra o umbigo10”, observada 

neste tôo: 

 

Quando eu morrer, que me enterrem 
na beira do chapadão 
 - contente com minha terra 
cansado de tanta guerra 
crescido de coração 
(ROSA, 2001, p.58). 
 

                                                 
9 Movimento artístico e cultural surgido em Pernambuco no início da década de 1990 e que se expressou principalmente pela música. 
10 Expressão e hábito popular de guardar o umbigo do recém-nascido e lançá-lo na sua cidade, como predestinação a viver nela. 
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Esses versos que introduzem o conto Barra da vaca expressam a vontade de retorno à terra de 

origem. O chapadão, característico do Centro-oeste e do sertão de Minas Gerais, retratados 

não apenas nesse conto, mas em todo o livro Tutaméia, são, para o autor, paisagens de 

contentamento e de pertencimento escolhidos para o seu descanso eterno.   

 

A expressão maternal do espaço é segundo Leitão (1998), percebida a partir de três espaços 

essenciais: “(...) o útero – mãe-vida, a casa – mãe-lar e a cidade – mãe-terra, seu [ do 

homem] destino final” (LEITÃO, 1998, p.52, grifos da autora). São esses ambientes, 

inescapáveis e insubstituíveis que possibilitam e contribuem para o estabelecimento dos laços 

afetivos entre as pessoas e o espaço habitado.   

 

2.1.2 - A “cidade” impressa em nós 

 

Nos estudos de Rossi (2001) sobre a estrutura dos fatos urbanos11 é apontada a 

individualidade e o reconhecimento da arquitetura da cidade a partir da forma. É a 

configuração física que faz com que se distinga uma cidade em relação a outra. Assim as 

referências de imagens sobre Paris, Veneza, Roma, entre outras, são substancialmente 

diferenciadas pela singularidade de suas estruturas formais. O autor salienta que “(...) é 

precisamente essa forma que fica impressa em nós, que vivemos e percorremos a cidade e 

que, por sua vez, a estrutura” (ROSSI, 2001, p.16). 

 

O arquiteto italiano sugere nesta afirmativa a permanência da significação da arquitetura da 

cidade na memória e na relação com a produção e a apreensão de seus espaços. E é 

justamente a permanência da forma, outra característica dos fatos urbanos, que propicia 

significação e simbolismo ao espaço, ao longo do tempo.   

 

Outra característica dos fatos urbanos é o que Rossi (2001) aponta como a alma da cidade.  A 

construção dos fatos urbanos e o seu desencadeamento na produção dos espaços construídos 

conferem o caráter único da relação estabelecida entre sujeito/sociedade e cidade. Assim, a 

alma da cidade torna-se essencial para a formação de uma identidade espacial. E é justamente 

esta alma que diferencia as cidades e imprime distintos comportamentos, simbolismos e 

percepções.  
                                                 
11 Apresentar o conceito de Fatos Urbanos, segundo Rossi  (2001), extrapola os objetivos desta dissertação. Para tanto, consultar: ROSSI, 
Aldo. A Arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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Dessa forma, para Leitão (1998): 

 

Reconhecer a qualidade do espaço – detestá-lo ou amá-lo, rejeitá-lo ou ansiar por 
ele – extrapola, certamente as características e funções desse espaço enquanto 
construção física. A capacidade de reconhecer qualidade ao espaço está 
intimamente relacionada à experiência que se vivencia na ocorrência de cada fato 
urbano (LEITÃO, 1998, p.94).  

 

Assim, a partir da significação dos fatos urbanos, não apenas a estrutura física edificada, é 

passada de geração para geração, mas também os sentimentos e sensações que deram origem 

a esses fatos são apropriados ao longo do tempo. A herança de elementos construídos por 

gerações distantes é, então, absorvida pela descendência através da memória coletiva. O que 

resulta e permanece é a significação destes espaços, constitutiva e indissociável da alma da 

cidade. 

 

Quando se observa a produção dos músicos e poetas se percebe a permanência das referências 

sobre a cidade. Não se pode resumir este fato às questões puramente estilísticas literárias, 

ligadas, por exemplo, ao Regionalismo. Há uma força maior que submete os escritores e 

músicos a falaram de sua terra natal, ou da cidade essencial12.   

 

O que falar, por exemplo, da obra de José Lins do Rego, ao retratar constantemente a zona da 

mata canavieira na Paraíba, dos romances de Jorge Amado, na Bahia, das músicas de Luiz 

Gonzaga sobre o Sertão nordestino ou da Bossa Nova inspirada no Rio de Janeiro? 

 

Nesses casos, pode-se perceber que a cidade fica impressa nos poetas e músicos. E a cidade 

em seu sentido mais amplo, não apenas em seus espaços edificados. Desse modo, o cantor 

afirma: “levo a Bahia comigo em cada canto que eu vou, canto cantigas pra ela que me deu 

amor (...)” (DINIZ, 1991a).  

 

No caso do viajante Marco Polo, que ao concluir o relato, ao imperador Kublai Khan, de suas 

experiências acerca das diversas cidades percorridas, vê-se questionado pelo imperador 

quanto à ausência de menção à Veneza. O viajante então responde: 

 

 ─ E de que outra cidade imaginaria que eu estava falando? 

                                                 
12 Ver definição nas páginas 57 e 58. 
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(...) 
─ Todas as vezes que eu descrevo uma cidade digo algo a respeito de Veneza. 
(...) 
─ Para distinguir as qualidades de outras cidades, devo partir de uma outra que 
permanece implícita. No meu caso, trata-se de Veneza  
(CALVINO, 2006, p.82).  

 

O que se constata é a relação afetiva entre o sujeito autor dos registros e sua cidade essencial. 

A alma da cidade é assim impregnada na vida dos seus poetas e escritores que ora explicitam 

e a propõem como protagonistas de seus escritos, ora partem de sua experiência pessoal para 

recriar e inventar outras referências destes espaços. Assim, o viajante Marco Polo ao tratar 

d’As cidades e o nome, afirma que “talvez eu já tenha falado de Irene sob outros nomes; 

talvez eu só tenha falado de Irene” (Idem, p.115). 

 

No prosseguimento, é apresentada outra definição para a afetividade. Trata-se do conceito de 

Topofilia, desenvolvido pelo geógrafo Yi-fu Tuan (1980).  Nesse caso, são abordadas as 

questões ligadas à cidade a partir também do ambiente natural, igualmente importante para o 

estabelecimento e determinação da subjetividade humana até o bem estar social, junto ao 

ambiente construído.  

 

2.2 - Topofilia 

 

O conceito de Topofilia se origina do neologismo que significa Topo =lugar e filia = amor. 

Basicamente, entende-se como “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 

Difuso como conceito, vívido e concreto como experiência pessoal (...)” (TUAN, 1980, p.05). 

Trata-se das percepções, valores e atitudes afetivas das pessoas relacionadas ao meio 

ambiente. 

 

Esse afeto pelo espaço se fundamenta na percepção, que para o autor é “(...) a resposta dos 

sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são 

claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados (...)” 

(Idem, p.4). Assim, a percepção desencadeia na Atitude, definida como “uma postura cultural, 

uma posição que se toma frente ao mundo. (...) tem maior estabilidade do que a percepção e é 

formada de uma longa sucessão de percepções, isto é, de experiências” (Ibidem). 
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O conceito de Topofilia é bastante vasto. Trata desde as condições inerentes à relação 

homem-natureza até às experiências de uso do meio ambiente, construção de edifícios e 

cidades e o seu uso e fruição. Aspectos ligados à orientação, ao clima, à cosmologia, à 

ancestralidade, ao relevo, aos biomas, às paisagens, ao traçado urbano das cidades, à religião, 

cultura, história, entre tantos, caracteriza tal definição. Cabe aqui, destacar questões ligadas 

aos estudos do ambiente. 

 

Dessa maneira, o autor apresenta a relação topofílica estabelecida na percepção quando diz 

que “o indivíduo transcende a influência penetrante da cultura. Todos os homens 

compartilham de atitudes e perspectivas comuns, contudo a visão que cada pessoa tem do 

mundo é única e de nenhuma maneira é fútil” (Idem, p.285). São gestos e valores coletivos, 

difusos, mas também são constituídos de uma singularidade. E essa individualidade é marcada 

pelas condições fisiológicas, de sexo, de idade, talento e temperamento. Para a apreensão da 

relação topofílica de grupos sociais, o autor diz que é necessário conhecer a história cultural e 

a experiência de um grupo no seu contexto físico. É preciso contextualizar as expressões 

afetivas para assim apreender cada sentido e significação da cidade de suas estruturas físicas 

para os seus habitantes. 

 

Outro aspecto importante a considerar é a influência que o meio ambiente exerce sobre as 

percepções, ao mesmo tempo em que tais percepções influenciam a constituição do meio 

ambiente. Não é simples apreender esta dinâmica. Também não é tarefa fácil entender quais 

percepções, valores e atitudes estão presentes nas relações topofílicas das pessoas com o meio 

ambiente. Na busca incessante pela segurança, pertencimento, divindades, cosmos, as pessoas 

constroem e recriam cidades. As condições simbólicas, míticas, imaginárias também ocupam 

lugar nos sentimentos de afeição. Tuan indica tais buscas simbólicas no “meio ambiente 

natural (...) procurando um ponto de equilíbrio que não é deste mundo” (Idem, p.288). Assim, 

além das razões e lógicas próprias do habitar, procura-se, através do amor ao lugar, dar 

sentido aos mistérios do homem, das cidades, da vida.  

 

Desse modo, o conceito de topofilia apresenta-se bastante abrangente. Para o seu emprego 

nesta dissertação foram eleitos alguns elementos que permitem uma abordagem da afetividade 

em relação à cidade em sua expressão arquitetônica e ao seu sítio natural. 
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As relações topofílicas podem, em parte, ser avivadas pelos sentidos. As sensações visuais, 

olfativas, tatuais, palatares e auditivas são integrantes da constituição dessa relação afetiva. O 

autor também destaca questões próprias da estrutura psicológica, quando referencia a 

linguagem abstrata e de símbolos, próprios da condição humana como elementos da relação 

topofílica. E alerta para o fato de que a racionalidade é expressão parcial da vida das pessoas. 

Desse modo, chama atenção para as questões instintivas das necessidades humanas, para as 

exigências emocionais e as aspirações, próprias da dimensão não consciente. 

 

Observa-se, a seguir, como exemplo dessas relações topofílicas baseadas nos sentidos, os 

relatos memorialistas da infância de José Lins do Rego, em seu livro Meus verdes anos:  

 

Ainda hoje a revejo [a casa-grande] com os olhos da infância. 
(...) 
Pela manhã (guardo nos sentidos o aroma doce que o tempo não conseguiu destruir) 
toda a cozinha cheirava. As urupemas de açafroa chegavam da horta para uma negra 
separar as flores. E toda a cozinha cheirava como um bosque (REGO, 1980, pp.18-
20, destaques meus). 

 

A memória de Rego relacionada ao lugar vivido em sua infância, representado pela casa-

grande de seu avô, é rememorada pelos registros visuais congelados de sua meninice e pelos 

registros olfativos, dos aromas e odores que exalavam naquele farto e movimentado espaço de 

serviços. O escritor paraibano apresenta a doçura de suas lembranças em relação àquele lugar, 

marcadamente afetivo, rememorado pelos sentidos registrados em sua experiência infantil e 

reavivados pelas recordações e pelo reencontro com o lugar. 

 

O geógrafo Tuan alerta que para a construção das relações topofílicas “é necessário conhecer 

a história cultural e a experiência de cada grupo no contexto do seu ambiente físico” (TUAN, 

op.cit., p.68). Nesse sentido, a busca do entendimento da relação das pessoas com sua cidade, 

com os elementos do ambiente natural e construído, as dinâmicas, os hábitos, as valorações, 

são imprescindíveis para compreender o amor ao lugar. 

 

Tuan ainda destaca a variação desse sentimento, particular a cada pessoa, em relação ao meio 

ambiente. O contato físico é determinante para o estabelecimento desse amor. Destaca-se 

como exemplificação, os seguintes versos da música Avenida 10: 

 

Desde os tempos de menino eu brincava 
Com ar de sonhador 
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Conheci a natureza 
Beijando meus pés 
O movimento da vila da rua 
O ronco do tambor 
Em todos os arredores da avenida 10 
(...) 
Hoje nós somos saudades da Avenida 10 
(AZEVEDO, 1996, destaques meus). 

 

Como se vê, o cantor petrolinense situa suas lembranças de infância nessa via pública que foi 

o lugar das brincadeiras, dos encontros, das histórias, dos amigos e personagens dessa fase de 

sua vida. Não apenas nos versos expostos, mas em toda a música é lembrada essa avenida, 

com saudade e afeto. E é em parte esse saudosismo originado do contato corporal, como o 

autor escreve conotativamente pelo beijo da natureza em seus pés, ou seja, a experiência 

vivida fisicamente. 

 

Através da experiência, se constrói, pois, a familiaridade e afeição. Para Tuan, “a 

familiaridade engendra afeição ou desprezo” (Op.cit., p.114), como se viu no testemunho de 

Bernhard em relação a Salzburgo. O meio ambiente integra a memória de cada ser humano e 

há um investimento de parte da vida emocional tanto em sua moradia, quanto em seu bairro e 

em sua cidade.  Assim, afirma o autor citado que “a consciência do passado é um elemento 

importante no amor ao lugar” (Ibidem). A partir disso, o autor destaca a relutância de algumas 

pessoas em abandonar seus lugares, seja a casa, ou o bairro, ou a cidade em que se viveu, 

como é o caso da canção Alagoas: 

 

(...) 
Maceió  
mas foi beirando estrada abaixo que eu piquei a mula 
Disposto a colar grau na escola da natura  
Se alguém me perguntar 
Não tenho nada a dizer 
Pois eu, pra me realizar  
Preciso morrer 
(...) 
Você me deu liberdade 
Pra meu destino escolher 
E quando sentir saudades 
Poder chorar por você  
Não vê, minha terra mãe  
Que estou a me lamentar  
É que eu fui condenado a viver do que cantar  
A--la, a--la, ala, Alagoas 
A--la, a--la, ala, Alagoas  
Eu fui batizado na capela do farol 

(DJAVAN, 1978) 
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Djavan lamenta a sua separação das terras alagoanas e, em específico, de Maceió, por causa 

de sua vida de artista. Em decorrência da construção de sua carreira de cantor foi condenado a 

viver longe de sua terra maternal. Essa situação, de nova vida, significa ao mesmo tempo, a 

morte, pelo abandono de sua vida, de sua experiência naquelas terras ─ Pois eu pra me 

realizar [profissionalmente] / Preciso [deixar Maceió] morrer. 

 

É importante destacar a expressiva significação que o ambiente, inclusive o natural possui 

nesta experiência do indivíduo, perceptíveis pela familiaridade e afeição. Sobre a natureza e 

seus elementos a exemplo das montanhas, desertos, vales, rios, ilhas e praias, o autor atesta a 

impossibilidade de modificação e controle humanos desses fenômenos e formações. Destarte, 

afirma que “eles constituem, por assim dizer, elementos permanentes no mundo do homem, 

quer ele goste ou não. A tendência do homem tem sido responder emocionalmente a estes 

aspectos recalcitrantes da natureza (...)” (TUAN, op.cit, p.80, destaque meu). Da mesma 

forma é apontado o poder atrativo que esses elementos exercem no homem, seja por aventura, 

perigo, deleite, contemplação, etc. 

 

Na seqüência, tem-se um trecho de um poema escrito pelo heterônimo de Fernando Pessoa, 

Alberto Caeiro, que relaciona a natureza à condição identitária e de pertencimento do poeta a 

um determinado lugar, expresso no afeto pela sua aldeia: 

 

O Rio Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia 
 (PESSOA, 2007, p.45). 

 

Nesse exemplo merece destaque a relação entre a topofilia e a origem, a filiação. Assim, 

embora o poeta reconheça a majestade do Tejo, seu afeto está mesmo ligado ao rio que passa 

em sua aldeia natal. Esse raciocínio torna-se claro com a seguinte citação: 

 

Não é o conhecimento do real que nos faz amar apaixonadamente o real. É o 
sentimento que constitui o valor fundamental e primeiro. A natureza, começamos 
por amá-la sem conhecê-la, sem vê-la bem, realizando nas coisas um amor que se 
fundamenta alhures. Em seguida, procuramo-la em detalhe, porque a amamos em 
geral, sem saber por quê. A descrição entusiasta que dela fazemos é uma prova de 
que a olhamos com paixão, com a constante curiosidade do amor. E se o sentimento 
pela natureza é tão duradouro em certas almas é porque, em sua forma original, ele 
está na origem de todos os sentimentos. É o sentimento filial (BACHELARD, 
2003, p.119). 
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O rio que passa na aldeia do poeta representa então o amor filial a que Bachelard se refere, a 

um ambiente natural [o rio] e o construído [aldeia], fundamentais e amados. Pessoa, todavia, 

destaca outro ponto fundamental para os objetivos desta dissertação. O fato de existirem 

outros elementos, lugares, neste caso rios, maiores e mais exuberantes que o rio que corre em 

sua aldeia, não anula os sentidos e sentimentos experimentos em relação ao lugar onde vive o 

poeta. O rio de sua aldeia torna-se tão importante, tão magnífico e bonito quanto o Tejo, pelo 

simples fato de passar em sua aldeia, de o poeta se sentir identificado, de reconhecer-se nas 

águas mais simples, porém suas. O sentimento filial que Bachelard destaca e que acontece em 

relação ao rio e à aldeia do poeta, se intensifica na relação natalícia e de experiência, por 

conseguinte, afetiva, do rio de Pessoa, do amor por sua aldeia.  

 

Nesta condição de experiência, de familiaridade e afeição, Tuan afirma que: 

 

O meio ambiente pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece estímulo 
sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais. 
Os estímulos sensoriais são potencialmente infinitos: aquilo a que decidimos prestar 
atenção (valorizar ou amar) é um acidente do temperamento individual, do propósito 
e das forças culturais que atuam em determinada época (TUAN, op.cit, p.129). 

 

Assim, o amor ao lugar se estabelece pelos sentidos humanos, pelos modos de vida, pelas 

convenções sociais, pelo dia-a-dia. O escritor pernambucano Marcelino Freire em seu conto 

Futuro que me espera, empresta sua experiência pessoal à personagem protagonista em sua 

literatura. Trata-se de um texto que encerra o livro, o qual relaciona o retorno da personagem 

à sua cidade natal depois de uns tempos vivendo em São Paulo, como se vê a seguir: 

 

Tenho Saudade de Sertânia. 
(...) 
Saudades de tantas coisas. Que eu costurei a mala, levantei as paredes da caixa. 
Disse olhando os prédios de São Paulo. E a fumaça. Vou-me embora agora mesmo, 
de hoje não passa. Aqui nunca foi minha terra.  
Saudades do futuro que me espera 
(FREIRE, 2008, pp.121-123). 
 

No texto completo, Marcelino Freire, que também é sertaniense, descreve a sua cidade através 

de cores, sabores, imagens, sons, gostos, entre outros elementos que possam caracterizar os 

sentidos. O folclore, as paisagens, a cultura popular, as frutas, comidas, gírias, músicas, 

personagens conhecidas do Sertão do Pajeú e extensível para o estado pernambucano são 

componentes de um auto-reconhecimento, diferentemente do olhar da personagem para os 

prédios de São Paulo e da estranheza por afirmar que aqui nunca foi minha terra. Neste 
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trecho vê-se claramente a idéia de pertencimento atrelada aos sentidos vivenciados e que são 

familiares ao autor/personagem. Assim, o amor ao lugar está também apresentado pelo que se 

vê, se come, se toca, se sente e se escuta, conforme foi dito antes. 

 

Outro ponto a ser evidenciado é a temporalidade. Para Freire, passado e futuro se fundem 

como tempo único. A experiência do que lhe é essencial e identitário torna o futuro desejado 

pela certeza da terra que lhe espera. O presente, ao que parece, é anulado pela estranheza atual 

ao lugar que se vive e pelo amor às terras sertanienses, anterior à experiência de viver na 

capital paulista. 

 

Cabe destacar outra característica topofílica, o patriotismo, não pelo invento do Estado 

moderno, mas em decorrência daquele sentimento erradicado pelos gregos, segundo Tuan. É 

possível observar tal característica no exemplo da escritora Rachel de Queiroz, em sua crônica 

Talvez o último desejo, quando questionada por um exercício de futurologia para o ano de 

1950.  A autora, acima dos desejos positivos, comuns aos anseios pelos anos vindouros, 

escreve de forma contrária e propõe o desprendimento da vida, das pessoas, do mundo velho. 

Ao mesmo tempo, rememora toda sua ligação com sua própria realidade, o que impede a 

realização de seus desejos, por não conseguir abandonar o seu lugar, a sua pátria, o pedaço de 

chão e assim escreve: 

 

(...) 

O inquieto coração que ama e se assusta e se acha responsável pelo céu e pela terra, 

o insolente coração não deixa. 

(...) 
Tem que cuidar do mundo e vigiar o mundo (...) 
E tem a pátria que é coisa que ninguém explica, e tem o Ceará, valha-me Nossa 
Senhora, tem o velho pedaço de chão sertanejo que é meu  
(...) 
(QUEIROZ, 2007, pp.75-76, destaques meus). 

 

Acrescenta-se a idéia de topofilia a apreciação estética, estabelecida pela visualização e 

envolvimento nas perspectivas de certos cenários, como se vê na seguinte assertiva:  

 

(...) não importa quão intensa, é efêmera, a não ser que nossos olhos fiquem presos 
ao cenário por alguma outra razão, quer pela lembrança de fatos históricos que 
santificaram a cena, quer pela lembrança de sua subjacente realidade geológica e 
estrutural. (...)  
As mais intensas experiências estéticas da natureza possivelmente nos apanham de 
surpresa. A beleza é sentida, como o contato repentino com um aspecto da 
realidade até então desconhecido, é a antítese do gosto desenvolvido por certas 
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paisagens ou o sentimento afetivo por lugares que se conhece bem (TUAN, op. cit., 
p.108).  

 

Assim é a experiência estética do pseudo-autor Caeiro sobre o Rio Tejo, dado o deleite e a 

admiração desse rio que comove o poeta. Ao mesmo tempo reafirma o sentimento afetivo 

pelo rio familiar e o distingue pela experiência. Um sentimento que se observa também na 

canção Olinda, cidade eterna: 

 

(...) 
Quisera ver 
Teu passado Olinda 
Quando era ainda 
Cheia de ilusão 
Para contemplar 
As tuas paisagens 
Para ver teu mar 
E teus coqueirais 
(...) 
Depois subir 
A ladeira do mosteiro 
Para rezar uma ave maria 
E nada mais 
(...) 
Olinda, eterna 
(CAPIBA, 2002, destaques meus). 

 

Para o cantor e compositor pernambucano, a cidade de Olinda ultrapassa o tempo pela 

imorredoura imagem, oferecida pelo mar e coqueirais, como se o reencontro desejado 

sublimasse a ausência de suas referências de outrora. 

  

2.3 – Traços afetivos do sujeito com a cidade: considerações parciais 

 

Certamente, pelas palavras de poetas, músicos e escritores é possível conhecer referências 

memoriais de uma determinada sociedade.  Le Goff destaca a importância dos poetas na 

antiguidade clássica ao afirmar que “o poeta é pois um homem possuído pela memória, o aedo 

é um adivinho do passado, como o adivinho o é do futuro. É a testemunha inspirada dos 

‘tempos antigos’, da idade heróica e, por isso, da cidade das origens” (LE GOFF, 1996, p.438, 

aspas no original).  É nessa concepção que a dissertação se desenvolve. Reconhecer as 

caracterizações de cada fonte textual e somá-las à interpretação de cada conteúdo 

memorialista, com o intuito de identificar marcos e lugares representativos para a memória 

dos barreirenses.  
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Do mesmo modo, Ruskin (2008) afirma que “há apenas dois fortes vencedores do 

esquecimento dos homens, Poesia e Arquitetura (...)” (RUSKIN, 2008, p.54). O autor destaca 

a arquitetura por sua condição sagrada e a sua relevância para a existência da memória quando 

escreve que “nós podemos viver sem ela, e orar sem ela, mas não podemos rememorar sem 

ela” (Ibidem). 

 

Halbwachs (2006) chama a atenção para outros registros que reforçam cada memória 

individualizada. Assim, com base em outras fontes, há sempre uma alimentação e 

reinterpretação dos fatos e lugares. Daí um dos fundamentos da importância das pessoas que 

se dedicam a registrar a memória seja em texto ou em outro testemunho, ao oferecer à 

coletividade o seu processo individual de constituição da memória em seu sentido amplo.  

 

Há também os registros menos intencionais. Diferentemente de um livro memorialista, as 

músicas e as poesias não trazem um intento explícito de registrar o passado, embora o ato de 

escrever já seja um registro consumado. O pesquisador Bolle (1984) chama todo indivíduo 

que se dedica, ainda que involuntariamente, a registrar a memória, de sujeito histórico. Para 

essa forma despretensiosa de registros, de atividades rotineiras, arraigada aos hábitos da 

atividade social, há uma contribuição para a vida pessoal e coletiva. Segundo o autor, 

“preservar pressupõe um projeto de construção do presente” (BOLLE, 1984, p.13).  

 

Desse modo, percebe-se na narrativa do viajante Marco Polo n’As cidades invisíveis o seu 

encontro com Zaira, já mencionada, a força da memória. Tal cidade tem em seus elementos 

físicos o testemunho da memória, do acontecimento factual. Noutra situação, o mesmo 

viajante conhece Diomira, cidade também constituída pelos mesmos elementos e que assim 

aparenta ser como outra cidade qualquer. Mas o que a diferencia é justamente os sentidos e as 

significações que os seus moradores dão ao funcionamento e à pulsação de suas vidas. 

Diomira é então apreendida pelo viajante através de seus signos (Calvino, 2006). 

 

Não é suficiente constatá-los, mas é preciso também apreender a significação afetiva de cada 

elemento, de cada espaço e localidade. Com isso, no caso em questão, especificamente, 

através da ligação dos sentimentos entre os barreirenses e os Barreiros, procurar-se-á 

contribuir para o estudo e a prática do Desenvolvimento Urbano e do Planejamento de 
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cidades, ou, ao menos, dessa cidade em particular, levando em consideração a sua dimensão 

afetiva. 

 

Cada sociedade possui seus códigos e procedimentos para se relacionar afetivamente com 

seus espaços. O ambiente natural e construído são referências físicas desse sentimento. 

Possuem uma carga simbólica capaz de fazer permanecer ou aniquilar determinadas forças 

sensíveis. Esta situação é observada, no caso da cidade do Rio de Janeiro, na canção Carta ao 

Tom 74: 

 

Rua Nascimento Silva, cento e sete 
Você ensinando prá Elizete 
as canções de canção do amor demais 
 
Lembra que tempo feliz, ai que saudade, 
Ipanema era só felicidade 
Era como se o amor doesse em paz 
 
Nossa famosa garota nem sabia 
A que ponto a cidade turvaria 
este Rio de amor que se perdeu 
 
Mesmo a tristeza da gente era mais bela 
e além disso se via da janela 
Um cantinho de céu e o Redentor 
 
É, meu amigo, só resta uma certeza, 
é preciso acabar com essa tristeza 
É preciso inventar de novo o amor 
(TOQUINHO; MORAES, 1996). 

 

Tal música fala de uma cidade pela perda das referências afetivas. Não apenas limitada aos 

espaços físicos da cidade, mas a hábitos, pessoas. O Rio de Janeiro até então possuía símbolos 

também em sua ambiência que traziam à memória dos autores lembranças de um tempo que 

se havia perdido. Em resposta à canção de 1974, foi composta outra, chamada apenas de 

Carta ao Tom, em 1977, que diz o seguinte: 

 

Rua Nascimento Silva, 107 
Eu saio correndo do pivete 
Tentando alcançar o elevador 
 
Minha janela não passa de um quadrado 
A gente só vê Sérgio Dourado (cimento armado) 
Onde antes se via o Redentor 
 
É meu amigo só resta uma certeza 
É preciso acabar com a natureza 
É melhor lotear o nosso amor  
(BUARQUE; JOBIM, 1999). 
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De modo irônico e com a mesma composição métrica e melódica da música anterior, esta 

segunda canção ratifica a perda das referências afetivas. A violência urbana, a modernização 

do Rio com elevadores, a verticalização, o boom imobiliário representado pelo empreendedor 

Sérgio Dourado e pelo cimento armado, aniquilaram as referências desse afeto. E dessa forma 

se rendem simbolicamente às transformações urbanas da época, ao disponibilizar o 

sentimento do amor, ao seu “parcelamento” e a sua mercantilização. 

 

Do mesmo modo, Camilo Sitte (1992) escreveu no século XIX um livro em defesa da 

construção das cidades a partir de princípios artísticos. Entre as palavras de um “manual” para 

bem construir os espaços públicos e livres de uma cidade, está registrada a rejeição do autor 

pelas transformações que Viena, a sua cidade natal, sofreu na segunda metade desse século. O 

seu livro tem uma conotação de um diário repleto de subjetividade e desabafos. Os ares de 

modernização e de destruição da Ringstrasse, núcleo histórico vienense, liderados pelo 

político Otto Wagner, denominado como progressista futurista por Choay (2005) ao contrário 

de Sitte, chamado de culturalista, trouxeram ao escritor austríaco o sentimento de indignação 

e de perda de suas referências.  

 

Tais perdas não são apenas prejuízos físicos. Afetam também o estado psíquico do sujeito, 

que tem a cidade como modelo e espelho, no processo inconsciente de identificação. 

Representa também o arruinamento irrecuperável desse amor, dada a condição única desta 

relação. Assim o cantor versa que “(...) a cidade não mora mais em mim (...)” (BUARQUE, 

1998), com o lamento de sua desterritorialização, do aniquilamento das referências citadinas 

que habitavam em sua memória, em seu corpo e em seu coração. 

 

Mas a perda já se faz preliminarmente no ato de rememorar. Para Bolle (1984) a memória é a 

fonte primária do seu próprio conteúdo, porém a lembrança significa eleições, cortes para 

trazer na fala ou no texto determinados pontos selecionados, em detrimento de outros que se 

perdem. Nesse caso, volta-se ao questionamento do imperador Kublai Khan quando dos 

relatos de Marco Polo sobre as cidades encontradas não fazerem nenhuma referência à 

Veneza, cidade especialmente consagrada naquele reino.   O viajante então responde: 

 

- As margens da memória, uma vez fixadas com palavras, cancelam-se - disse Polo. 
– Pode ser que eu tenha medo de repentinamente perder Veneza, se falar a respeito 
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dela. Ou pode ser que, falando de outras cidades, já a tenha perdido pouco a pouco 
(CALVINO, 2006, p.82). 

 

O fato de lembrar também é uma perda da memória, mas nada comparado às destruições e 

transformações dos marcos e lugares representativos da memória afetiva do ambiente natural 

e construído. A relação paradoxal entre perda e preservação da memória e da afetividade pode 

ser associada ao dinamismo e renovação dos espaços da cidade e de seus valores constituintes. 

Assim, “a memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir” 

(idem, p. 23). Haverá sempre construções e reconstruções memoriais e afetivas, pois há 

temporalidades, gerações de indivíduos componentes de uma sociedade. Junto ao amor é à 

memória estão atrelados a cultura, os mitos, o imaginário, o cotidiano, as divindades e existirá 

sempre uma renovação. E em cada lugar há, supostamente, esse sentimento, como observado 

na seguinte canção: 

 

Cana de canavial 
Dá licença de chegar 
Eu vim de Piri Piri 
Eu vim de Piri Piri 
 
Vim pra ver como é que é 
O amor que existe aqui 
Será que é como é 
O amor de Piri Piri ? 
(DINIZ, 1991) 

 

O amor à cidade se comporta de várias formas expressas pela memória.  O processo psíquico 

de identificação, a cidade como modelo e espelho para o sujeito, repita-se, a simbolização 

maternal, assim como a constituição dos sentidos, da familiaridade e do patriotismo  e a 

apreciação estética, estabelecidos nas relações topofílicas, entre outros, são pistas desse amor.  

Dessa forma, não é possível ser igual ao de Piri Piri o amor que habita e edifica outras 

cidades. Os sentidos e sentimentos representam também o traço identitário de cada uma, 

estabelecido por uma relação singular, evidenciada na alma da cidade. 

 

Os escritos memorialistas dos poetas, músicos e escritores traduzem, portanto, uma condição 

que é inerente aos sujeitos numa cidade e à sua relação com o espaço que habitam, de onde se 

tem a idéia de essencialidade do ambiente construído. Nesse sentido, Leitão (1998) afirma 

que: 

 

A cidade essencial é aquela na qual o sujeito humano realiza a sua humanidade. Dá às 
pessoas o sentimento de pertinência, ou, dizendo de outro modo, permite o processo 
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de identificação entre a cidade e sua gente. É o desejo, da ordem do simbólico, em sua 
busca constante de unidade, completude, totalidade, que faz com que se viva esse 
sentimento fundamental que une o sujeito à sua cidade essencial (LEITÃO, 1998, 
p.142). 
 

Baseado nesta definição, Rouanet (2007) relata sua experiência com três cidades que, 

considera ser essenciais em sua existência: Recife, Rio de Janeiro e Paris.  Assim, o autor 

relata que nessas três cidades “(...) suas casas e suas ruas foram assimiladas, absorvidas, 

transformando-se em substância anímica, memórias, vivências, fantasias” (ROUANET, 2007, 

p.17).  

 

Por fim, buscou-se no decorrer deste capítulo apontar as referências teóricas que norteiam esta 

dissertação, bem como registrar a experiência de outros sujeitos, que não os “barreirenses” em 

sua relação com as suas cidades, que não os Barreiros, explicitada nos escritos memorialistas 

de alguns poetas, músicos e escritores. 

 

A partir de agora, a cidade dos Barreiros será exclusivamente o objeto de investigação e de 

análise. A partir dos escritos memorialistas de seus filhos e dos sentimentos afetivos 

identificados em cada mensagem, em cada palavra registrada, será apreendida uma parcela 

dessa relação de amor ao lugar, de identificação com a cidade. Com isso, se busca mostrar no 

sentido e na significação dos seus marcos e lugares, o porquê dos Barreiros ser uma cidade 

essencial, fundamental e de excelência aos “barreirenses” que ali experienciam a vida e 

escrevem sobre os seus espaços. 
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3.0 - METODOLOGIA 
 

Após o levantamento teórico, a leitura e a reflexão dos textos tidos como básicos, foram 

estabelecidos os marcos teóricos e o caminho metodológico a ser desenvolvido.  

 

Como conseqüência dessas primeiras atividades mencionadas, foi elaborada, no primeiro 

capítulo, uma síntese da teoria apropriada, associada a alguns exemplos de expressão da 

memória afetiva identificada nos registros textuais de alguns músicos, poetas e escritores. 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o ponto principal foi a utilização de registros 

escritos de memória da população local, desde as fontes atreladas à produção artística e 

cultural até os despidos de tais intenções. Livros de memórias, de causos, poesias, assim 

como músicas, ou, poemas, crônicas, contos, artigos vistos isoladamente, entre outros, 

publicados ou não, foram analisados para a identificação dos marcos e lugares da cidade, bem 

como para a apreensão do sentido e das significações afetivas atribuídos a esses espaços a 

partir das narrativas de seus autores.  

 

Foi também feita a seleção das fontes a serem estudadas, que, nesse caso, foi feita a partir da 

identificação de um grupo de pessoas que se dedicou a escrever sobre a cidade dos Barreiros, 

com objetivo artístico e cultural, ou simplesmente como uma atividade rotineira e 

despretensiosa. A escolha desse grupo se deve a alguns fatores, indicados adiante, ainda neste 

capítulo, porém merece que se façam aqui alguns destaques introdutórios. 

 

Os poetas, músicos e memorialistas como foi dito nos fundamentos teóricos, têm tido ao 

longo da história importância vital para os registros da memória das cidades. Na realidade dos 

Barreiros, apesar de uma produção literária modesta, existem poetas, músicos e escritores 

anônimos que têm sua obra divulgada, conhecida pela população barreirense, ainda que não 

publicada oficialmente. Na música, há uma escassez de registros ─ foram identificados 

apenas de três discos até o momento de encerramento do levantamento em campo. E nesses 

discos poucas faixas musicais se dedicam à temática barreirense. Mas, ainda que escassa, o 

valor qualitativo desses registros possibilita uma rica análise textual. 
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Nos textos analisados foram buscadas as nuances de alguns registros que se definem como 

históricos ou de outro gênero, mas que possuem um teor afetivo latente. Outros, 

assumidamente memorialistas e nostálgicos, expressam, como define o escritor Ruy Bello 

(1967), “pieguices” de tempos, lugares, fatos e pessoas de outrora. São textos que oscilam 

entre declarações explicitamente afetivas que, possivelmente, expressem vozes do 

inconsciente, e também registros conscientes, pois aqui o que se procura ─ indicações do 

afeto pela cidade ─ está em todos os níveis e dimensões da palavra humana expressos na 

escrita. 

 

3.1 - A escolha dos autores estudados 

 

Neste sub-capítulo é apresentada a produção memorialista, artística e cultural da cidade dos 

Barreiros. Mas o que levou a escolha metodológica dessa fonte e registro de memórias 

existentes na cidade? Qual o sentido do uso dessas fontes para o entendimento de cidade em 

sua expressão afetiva? Quais são os personagens dos Barreiros relevantes para este estudo 

acadêmico?  

 

Na cidade dos Barreiros não há uma produção quantitativa expressiva que possa ser 

considerada erudita. Assim sendo, os registros aqui em estudo apresentam uma linguagem 

quase sempre coloquial. São poemas populares, músicas simples e textos de lembranças 

também afetivas. Percebe-se a ausência de intenções literárias prodigiosas.  

 

A maioria dos autores em estudo tem a música e a literatura em segundo plano uma vez que 

possuem outra profissão, desvinculada da atividade de escritor, o que não desmerece a 

qualidade dos textos. Na maioria dos casos, os autores são cidadãos comuns que não têm 

como ofício a literatura ou a música, todavia se apropriam de um dom ou intenção movidos 

pelo afeto à sua cidade e assim elaboram seus escritos. Vêem na arte e na cultura um meio de 

expressão de si mesmos em relação à sua cidade 

 

Certamente na literatura as figuras mais notáveis são as de Ruy de Ayres Bello, Edwiges de 

Sá Pereira, Amaro Quintas e Julio Bello, sendo os três primeiros imortais da Academia 

Pernambucana de Letras - APL . Ruy de Ayres Bello foi também professor universitário e ex-

Deputado Estadual. É o autor que mais possui livros sobre a cidade: Barreiros história de 
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uma cidade (1967), Breve História do município de Barreiros (1982), Memórias de um 

professor (1984), Lembranças da infância e da juventude (1989).  

 

Já quanto à Edwiges de Sá Pereira, primeira mulher a ingressar na APL, na primeira metade 

do século XX, não se tem registro em sua obra de textos relacionados com a sua cidade natal. 

Por fim, Amaro Quintas, embora não sendo barreirense, mas morou parte de sua infância na 

cidade quando seu pai era promotor público da Comarca, como bem lembra Ruy Bello 

(1967), se dedicou a escrever sobre suas lembranças dessa época. Deste autor também não 

foram encontrados registros. Julio Bello tem a sua conhecida obra Memórias de um senhor de 

Engenho (1948), escrita sobre a vida de político e de senhor de engenho, pois era um amante 

da literatura. 

 

Atualmente, o jovem escritor barreirense Artur Rogério13 vem conquistando um lugar de 

destaque no Estado com atuações em movimentos e produções literários. Rogério possui 

publicações parciais de suas obras de contos e poesias num diário virtual e em breve publicará 

parte de sua produção, inclusive livros de memórias sobre Barreiros, ainda inéditos. 

 

Assim, embora existam figuras ilustres no cenário literário, a maioria dos registros afetivos e 

textuais utilizados nesta dissertação parte de uma produção anônima, por conseguinte, menos 

formal. Essa produção anônima e quase sempre coloquial sugere um desprendimento literário 

e uma liberdade maior para os registros do conteúdo, tidos como importantes para os 

objetivos desta dissertação.  

 

No cenário musical, mais recentemente, são encontrados alguns poucos registros. Em 1993 foi 

criado um bloco lírico carnavalesco chamado Embalo da saudade que possuía uma orquestra 

de pau e corda e desfilava nas ruas exibindo frevos de bloco de autoria própria. Há também 

compositores como Toninho de Barreiros, Bartolomeu Noronha e Adeildo Alves Neto que 

tiveram suas músicas gravadas nestas duas últimas décadas, conforme será apresentado 

adiante ainda neste capítulo. 

 

Vale ressaltar que os dados de campo, os registros de música e de literatura, nesta dissertação, 

têm função apenas de registro textual de memória. Numa canção, o que importa aqui é a letra, 

                                                 
13 Para maiores informações visitar a página www.vozesdantartica.blogspot.com. 
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assim como na poesia, crônica, conto ou romance. Enfim, apenas o conteúdo da palavra, 

materializada em registro textual é objeto de análise nesta dissertação. 

 

3.2 – A definição das fontes memorialistas 

 

Para a definição das fontes memorialistas, foram eleitas personagens que se dedicaram a 

escrever sobre sua cidade, se não a de nascimento, ao menos, a essencial, aquela eleita para 

viver e amar.  

 

Na cidade dos Barreiros há uma crescente publicação de livros de memória. Nos últimos 

cinco anos foram publicados cinco livros deste gênero e sabe-se da existência de outros a 

serem igualmente lançados. Também foi constatada uma produção anônima exposta, por 

exemplo, nas paredes das ruas da cidade e em fóruns de discussão em sites de 

relacionamentos, na Internet, além do já consagrado reconhecimento da população barreirense 

quanto aos seus poetas.  

 

Assim sendo, as fontes memorialistas consideradas parte desse grupo urbano produtor de 

registros da memória da cidade, bem como da peculiaridade da sua escrita. Vale informar, 

desde logo, que para análise desses textos não foram utilizados procedimentos específicos e 

próprios da Lingüística, da Literatura, da Comunicação ou outra área afim. Apenas a análise 

de cada conteúdo, dos discursos, das informações, como registros memorialistas e afetivos, 

foram destacados pelo autor desta dissertação sem maiores pretensões interpretativas.  

 

Na seqüência, é relatado o passo a passo de cada momento do trabalho, ainda que a 

dissertação não tenha sido desenvolvida de modo linear. As fontes, as técnicas, as 

ferramentas, os caminhos, os procedimentos e a construção da estrutura analítica são, enfim, 

descritos. 

  

3.3 - O passo a passo metodológico 

 

1 - Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Num primeiro momento, foram realizadas visitas e pesquisas nas Bibliotecas da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE, em especial na Biblioteca de Educação – BE, Biblioteca do 
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Centro de Artes e Comunicação - CAC, Biblioteca Central - BC e Biblioteca do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas - CFCH. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o 

tema em estudo em especial sobre os três conceitos principais: Cidade, Memória e 

Afetividade.  

 

Visitou-se ainda os arquivos da Academia Pernambucana de Letras – APL, a Biblioteca, o 

Acervo de Obras Raras, Microfilmagem e de Iconografia da Fundação Joaquim Nabuco, – 

FUNDAJ, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco - IAHGPE, o 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano – APEJE, o arquivo do Museu da Cidade de 

Recife, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, e o Conselho de 

Desenvolvimento de Pernambuco - CONDEPE. 

 

Além disso, uma pesquisa virtual em sites na Internet oficialmente referenciados para uma 

pesquisa de pós-graduação, como universidades, centros de pesquisa, entre outros, também 

contribuiu para a construção do repertório teórico. 

 

Por fim, como característico dos objetivos da dissertação, foram pesquisadas fontes textuais, 

dos mesmos gêneros artísticos, analisados posteriormente, no capítulo referente ao 

levantamento de dados em campo. Diversos livros de poesia, de crônica, de memórias sobre a 

cidade, bem como músicas, enriqueceram a pesquisa. Tais fontes foram utilizadas não apenas 

como meras ilustrações do corpo textual da dissertação, mas acrescentam e fortalecem o 

argumento apresentado aqui. 

 

Ainda foram realizadas algumas atividades complementares que não possuem uma relação 

direta com a estrutura da pesquisa, mas que complementam e enriquecem o conteúdo 

apresentado como resultado final. Embora não houvesse essa necessidade explícita na 

estrutura da pesquisa buscou-se também em álbuns de famílias, em documentos íntimos dos 

barreirenses, em entidades oficiais, órgãos públicos e institutos, fotos e imagens da cidade de 

tempos antigos, apresentados no quinto capítulo, juntos aos resultados. Alguns marcos e 

lugares são apresentados em diversas fases de sua existência e são observadas as mudanças ou 

sua supressão em tempos atuais. A inserção dessas imagens na dissertação ocorreu mediante a 

necessidade constatada nos conteúdos memorialistas analisados.  
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Foram utilizadas também imagens de levantamento fotográfico realizado pelo autor da 

dissertação, em diversos momentos, inclusive utilizou-se de um banco de dados pessoal já 

existente. Foram ainda registradas imagens durante a elaboração da dissertação, mediante a 

identificação dos marcos e lugares baseados nos conteúdos dos textos analisados. Também 

foram inseridos alguns desenhos, iconografias e fotos presentes em livros que se constituíram 

em fonte de pesquisa.  

 

2 - Análise, reflexão e síntese da bibliografia 

 

Após o levantamento teórico, a leitura e a reflexão dos textos básicos, foram estabelecidos os 

marcos teóricos e o caminho metodológico a ser desenvolvido, conforme foi dito.  

 

Como conseqüência dessas primeiras atividades mencionadas, foi elaborada, nos dois 

primeiros capítulos, uma síntese da teoria apropriada, associada a alguns exemplos de 

expressão da memória afetiva identificada nos registros textuais de alguns músicos, poetas e 

escritores. 

 

3 - Busca das fontes memorialistas 

 

Num primeiro momento, foram realizadas pesquisas em arquivos públicos, já indicados no 

item 1, como também visitas a autores, ou a familiares quando os autores selecionados já 

faleceram ou moram distante, em busca de documentos íntimos e pessoais como manuscritos, 

publicações e outros registros.  

 

Foi acessada também a internet em busca de registros virtuais e encontrou-se uma página 

pessoal em forma de diário, chamado Blog, bem como sites de relacionamentos para encontrar 

textos. Ainda na Internet foram acessados sebos virtuais, a fim de encontrar os livros 

memorialistas dos “barreirenses”, de edição já esgotada. Ainda foi feita pesquisa na Rádio 

Litoral FM 96.1, a fim de constatar produção musical local em seus arquivos Outra fonte foi a 

partir de conversas com moradores locais dos Barreiros, com o objetivo de identificar 

possíveis novos autores ou autores desconhecidos, bem como registros que não estavam 

contemplados no projeto de pesquisa e localizá-los, para, enfim, tornarem-se também parte da 

construção dissertativa.  
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Como resultado desse levantamento inicial de dados foram selecionadas poesias não 

publicadas, contos, crônicas e causos publicados e não publicados, livros de conteúdo 

histórico, biográfico, autobiográfico e  de memória publicados, diário virtual em página de 

Internet e diários não publicados, músicas gravadas e não gravadas.  

 

4 - Seleção dos dados de campo  

 

Os dados encontrados foram sistematizados de acordo com os objetivos do projeto de 

pesquisa proposto. Os registros memorialistas foram selecionados e, assim, descartadas outras 

abordagens. Livros completos, ou parte deles, músicas e poesias de autores “barreirenses”, 

porém que não tratam de nenhuma forma sobre a cidade a partir de uma relação afetiva foram 

desconsiderados. Para a seleção, não bastava ser autor barreirense destes textos, mas o 

conteúdo, para esta pesquisa, necessitava ter como temática a cidade, materializado em sua 

arquitetura ou em sua paisagem.  Este foi o principal ponto para a primeira seleção dos textos, 

pois era preciso a convergência dos textos selecionados com os objetivos da dissertação. 

Registros biográficos, autobiográficos, até mesmo de teor intencional histórico, foram 

associados à pesquisa, quando cabíveis, portanto.    

 

5 - Apreensão textual das fontes memorialistas 

 

Após a seleção dos livros, músicas, crônicas e poesias admitidas aqui como fonte textual, 

foram lidos todos os textos, observando-se os critérios pré-estabelecidos quanto aos pontos de 

exploração e análise, bem como outros critérios surgidos a cada leitura. Foram identificados 

discursos, afirmativas e narrativas que ratificam os argumentos expostos na base teórica 

apresentada no primeiro capítulo.  

 

Amparado pelo referencial teórico adotado, foram apreendidos os textos memorialistas a 

partir das idéias da identificação, e da topofilia. Essa leitura analítica está apresentada na 

dissertação por meio de citações, e menções das fontes textuais memorialistas. 

 

6 -  Sistematização e análise dos dados 

 

Após a identificação, leitura e sistematização dos textos memorialistas, foram utilizados os 

critérios de análise estabelecidos pelo referencial teórico citados no item 2, definidos 
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anteriormente à leitura, bem como outros construídos à medida em que se lia cada obra em 

análise. Os fundamentos teóricos, expressos no afeto pela cidade, assim como as relações 

topofílicas, foram norteadores na organização dos dados.  

 

O objetivo de identificar marcos e lugares na cidade dos Barreiros nos textos e buscar a 

significação de cada referência espacial identificada norteia a interpretação das leituras. Sabe-

se dos ciclos históricos e sócio-econômicos da cidade, de sua geografia natural, da 

constituição do ambiente construído, do modo de vida de sua população materializada em sua 

cultura, entre outros. Cada fator deste contribui para a representação da cidade seja por uma 

relação metafórica ou não de sua realidade.  

 

Os registros de memória nos Barreiros sugerem algumas conotações sobre a cidade à luz do 

afeto e sua transversalidade com o ciclo açucareiro, com as festividades do carnaval, com o 

comércio, com a presença das águas fluviais e marítimas, com elementos naturais e biomas, 

entre outros. Cada atribuição metafórica, temática, simbólica da cidade em seus marcos e 

lugares já faz parte de dados interpretados da sistematização e análise. Os resultados da 

análise feita serão apresentados no capítulo analítico. 

 

3. 4 – Ainda sobre a Metodologia 

 

A partir desse do referencial teórico e dos dados obtidos em campo foram estabelecidos, 

alguns critérios analíticos para o prosseguimento da dissertação, apresentados a seguir. 

 

• Identificar o discurso declarado e explicitamente afetivo dos autores sobre a cidade, 

seus marcos e lugares; 

• Identificar a afetividade, em sua forma mais ampla, através de textos que expressam 

sentimentos de afeto; 

• Analisar os discursos que sugerem a idéia de pertencimento, de identificação, de 

unicidade dos autores em relação à cidade; 

•  Analisar a afetividade a partir do conceito de Topofilia, com ênfase nas idéias de 

patriotismo, de familiaridade e de apreciação estética;  
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No capítulo seguinte, serão apresentadas breves considerações sobre a cidade dos Barreiros, 

sua contextualização geográfica, histórica, cultural, bem como sobre os “barreirenses”, 

sujeitos-autores das fontes em análise. 

 

No quinto capítulo são apresentados os resultados do trabalho realizado, com a análise e a 

interpretação dos dados obtidos à luz do referencial teórico já mencionado.  
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4.0 – BARREIROS E “BARREIRENSES” 

 

Neste capítulo é apresentada, primeiramente, a cidade dos Barreiros a partir de sua 

localização, dados de sua formação e fundação, aspectos geográficos, culturais, sociais e 

econômicos, entre outros, de forma a aproximar o leitor da cidade estudada.  Num segundo 

momento, são indicadas as obras memorialistas analisadas nesta dissertação, relacionando-as 

com o(s) autor (es) correspondente(s).  

 

4.1 - Dados gerais da cidade dos Barreiros 

 

Barreiros é o nome dado pelos índios nativos à cidade a partir da prática de escavação dos 

porcos-do-mato, chamados pelos integrantes da tribo Caetés de caetitus. Tais animais 

fuçavam as margens dos rios e assim formavam barreiros, entre os lamaçais. Reza a tradição 

oral que, pelo fato de existirem várias depreciações desse tipo nessas terras, tal lugar era 

sempre referido como o local dos barreiros. 

Segundo o IBGE14, a população dos Barreiros em 2007 era de 41.748 habitantes e a área da 

unidade territorial é de 233 km². A sua divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1963, é 

constituída de 2 distritos: Barreiros (sede) e Carimã (zona rural), divisão que permanece até os 

dias atuais.  

O município dos Barreiros localiza-se na Zona da Mata Sul litorânea do estado de 

Pernambuco, a 110 km da capital. Os seus limites físicos são: ao norte o município de 

Tamandaré, a oeste Água Preta e ao sul, São José da Coroa Grande, todos em Pernambuco e 

Maragogi, em Alagoas, também ao sul. A leste, Barreiros faz limite como Oceano Atlântico, 

como se vê nas figuras a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 08.01.2009, às 12h. 
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O acesso à cidade é feito pelas rodovias estaduais PE-60 e AL-101, e pela estrada vicinal que 

liga Barreiros, através da zona rural, ao município alagoano de Jacuipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem da cidade dos Barreiros é datada do século XVII. Surgiu, como tantas outras 

cidades, ainda na colonização da zona da mata canavieira de Pernambuco. Foi através da 

exploração agrícola da monocultura canavieira em suas terras, que se deu o processo de 

ocupação. 

Figura 01 - Localização da cidade dos Barreiros no  mapa 
de Pernambuco. Fonte:  
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=
260140>.  
Acesso em 08.01.2009, às 11h59. 

 

 Figura 03 - Mapa de referência da Cidade dos  Barreiros. 
Fonte: SUDENE, 1972 (vetorizado pelo autor). 
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Figura 02 - Detalhe 1 - Mapa esquemático de situação  da cidade  
dos Barreiros.  
Fonte: HTA Engenharia e Estruturas LTDA, 2006. 
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Dessa sociedade, inicialmente rural, voltada à produção açucareira em engenhos bangüês até 

o início do século XX, se constituiu a cidade. A partir desse período houve a modernização da 

produção da cana-de-açúcar para as Usinas, com maquinaria importada e intervenção de infra-

estrutura e melhoramento nos Barreiros. 

De alguns povoamentos iniciais, a exemplo da Vila de São Miguel e a Vila de São Gonçalo 

do Una, diz-se terem sido campos de batalha para expulsão dos holandeses das terras 

pernambucanas. Alguns autores, principalmente barreirenses, tratam de forma superficial e 

confusa tal fato, o que coloca em questão a veracidade da presença batava em terras 

barreirenses. De todo modo, fato é que a Vila de São Gonçalo do Una ou do Amarante existiu 

e ainda podem ser vistos na área, ao sul do Rio Una, distante da atual sede da cidade cerca de 

2km, as ruínas de uma das capelas que compunham o povoado (ver figura 04). 

Não cabe nesta pesquisa questionar a veracidade dessas batalhas. No entanto, com essa 

referência à civilização batava, é possível identificar lugares e marcos (dos quais se falará no 

capítulo seguinte) da cidade a partir dessa “história” que se entrelaça às memórias e ao afeto 

dos “barreirenses”. Segundo a pesquisa de Carvalho (2002), muitos lugares e marcos na 

cidade dos Barreiros datam do século XVII. Igrejas, casas-grandes de engenho e até uma ilha 

e pedra formados num dos rios, são referências, no imaginário popular, dessa época e de seus 

personagens. 

 

Em meados do século XIX, foi erigida uma igreja no alto da colina e assim criado um novo 

núcleo que posteriormente se tornaria  o que hoje é conhecido como a sua sede (ver figura 

05). A Igreja de São Miguel deu origem ao novo povoado que logo iniciou a constituição de 

seu entorno, com a formação de casarios e a ocupação com edificações nos caminhos e 

veredas que ligavam aos engenhos, povoados e municípios vizinhos. 

 

 

 

 

  
Figura 04 - Capela de São Gonçalo do Amarante.  
Fonte: desconhecida. Data: 200?. 

 

 
Figura 05 - Vista aérea do alto da colina e Igreja Matriz  
de São Miguel. Fonte: desconhecida. Data: 200?. 
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No início do século XX, foram instalados melhoramentos de infra-estrutura na cidade. Um 

ramal da linha férrea foi criado e conectou-se Barreiros ao município de Ribeirão, além da 

construção de uma ponte sobre o Rio Una. Tais intervenções possibilitaram a substituição do 

transporte e fluxo  de produção até então feito pela via fluvial, para a ferrovia. As povoações 

vizinhas, a exemplo de São Gonçalo do Una, Vila de São Miguel, Propriedade do Una e Vau 

do Una se esvaziaram e iniciou-se a ocupação substancial da sede e de seu perímetro urbano. 

A Vila de São Miguel onde hoje está o Hospital Colônia, chamava-se de Barreiros Velho. Já 

para a nova sede, urbana, deu-se o nome de Barreiros Novo. 

 

Na figura 06, observa-se, ao fundo, 

a Igreja Matriz de São Miguel e o 

encontro dos rios Carimã (direita) 

e o Una (esquerda), esse último 

outrora navegável. No centro, o 

Mercado Público novo e o cais do 

Pátio do Mercado, constituintes do 

centro urbano da sede da época, 

preservado na cidade atualmente. 

 

Em 1997 foram encerradas as atividades da Usina Central Barreiros, força motriz da 

economia local. Daí, movimentos sindicais dos trabalhadores iniciaram o processo de 

reivindicação dos direitos à classe. Desse modo, as vilas operárias fabris remanescentes das 

usinas transformaram-se em bens indenizatórios aos funcionários, assim como as 

propriedades rurais passaram a ser parceladas. Outras foram ocupadas informalmente e alguns 

engenhos mais próximos ao perímetro urbano foram incorporados ao tecido urbano.  

 

Em 2000, outro acontecimento contribui para as transformações urbanas. A catastrófica 

enchente acontecida em agosto desse ano deixou a cidade submersa e destruída. Por causa 

disso houve um processo de reconstrução da cidade e surgiram novos bairros e assentamentos, 

a exemplo da Vila São Miguel e Barreiros Novo. 

 

 
Figura 06 - Vista aérea do centro urbano dos Barreiros 
Fonte: Prefeitura dos Barreiros.  Data: 197?. 
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Uma das evidências mais recentes da relação com os holandeses é a Lei municipal nº 742, de 

22 de dezembro de 2006 que denomina a praia de Porto, como Porto Nassau. Segundo esse 

diploma legal, a denominação é “em homenagem ao grande desbravador holandês Maurício 

de Nassau”. O prefeito da época, gestor responsável pela publicação da lei, destaca que o 

nome, Porto, é atribuído ao fluxo marítimo e econômico que ali havia da produção e comércio 

de açúcar e do desembarque histórico naquelas terras da personagem principal da época 

holandesa em Pernambuco, Maurício de Nassau15. 

 

A atitude da municipalidade na homenagem formal ao Conde Maurício de Nassau, ratifica o 

valor simbólico desse lugar para os barreirenses que têm apreço e estima pelos marcos e 

lugares da cidade que, supostamente, têm relação verdadeira com os holandeses. Assim, 

observam-se pinturas16 existentes nos muros da cidade e marcos que cultuam tal fato, visto 

nas figuras 07 e 08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à sua geografia, Barreiros está localizado na zona da mata sul litorânea 

pernambucana. Há, portanto, em sua natureza aspectos característicos dessa ambiência 

natural. O município faz parte do bioma da Mata Atlântica onde ocorrem ecossistemas 

associados, a exemplo da restinga e do manguezal. 

 

A cidade está incrustada num vale entre morros de baixa altitude que outrora constituíam a 

Mata Atlântica, noutros tempos canaviais, e hoje esses morros estão em parte descampados, 

em parte ocupados por novos assentamentos na cidade. O núcleo urbano desenvolveu-se às 

                                                 
15 Entrevista do prefeito Cleto Gilberto realizada em 08.02.2007, pela assessoria de imprensa do grupo espanhol Qualta Resorts. Fonte: 
<http://www.thereefclub.com.br/PT/News2.aspx?Id=2>. Acesso em 01.03.2009, às 22h44. 
16 Tais imagens não são objetos de análise nesta pesquisa. Neste caso, é para reforçar e contextualizar o argumento acerca da suposta 
presença holandesa na cidade. 

 
Figura 07 - Pintura nas ruas sobre Nassau  
Fonte: Marcio Carvalho. Data: mar./2009. 
 
 

 
Figura 08 - Ilha e Pedra do holandês no Rio Una 
Fonte: Marcio Carvalho. Data: 2007 
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margens dos dois principais rios da cidade, o Una e o seu afluente Carimã, pois o perímetro 

urbano está situado nas várzeas dessas águas. 

 

Três praias estão localizadas em seu território ─ Mamucabinhas, Vau do Una e do Porto ─, 

com escassas ocupações, uma vez que a cidade desenvolveu-se a alguns quilômetros de sua 

faixa litorânea. Em suas praias há extensas fazendas de coqueirais, manguezais, restinga, 

maceiós e formações rochosas. Há também formações rochosas em alguns trechos do Rio 

Una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em toda a sua extensão territorial é possível encontrar algumas áreas remanescentes de Mata 

Atlântica. Outra característica natural é a do seu solo massapé. Elemento propício para a 

instalação da monocultura canavieira na cidade. Não apenas o “barro”, mas as chuvas 

caracterizam tal localidade. Barreiros é conhecido também pelos altos índices pluviométricos, 

fator propulsor da otimização da agricultura canavieira na região e das catástrofes das 

enchentes.  

 

No tocante à sua economia, essa sempre esteve associada, desde os primeiros tempos da 

cidade até os fins do século XX, ao ciclo açucareiro. Havia vários engenhos bangüês que 

fabricavam de forma artesanal os derivados da cana.  Tais propriedades, no entanto, possuíam 

modestas instalações desde as casas-grandes até as fábricas, quando comparadas às outras 

propriedades rurais fabris noutras cidades, da mesma época. Daí a tímida expressividade desta 

oligarquia no panorama estadual.  

 

 
Figura 09 - Praia do Porto – formações rochososas e maceiós 
Fonte: 
<http://www.thereefclub.com.br/PT/Gallery.aspx?Name=Gall
ery&MenuFather=2&SubMenu=ok&IdSubMenu=5>. Acesso 
em 01.03.2009, às 22h42. 

 
Figura 10 - canavial e área remanescente de Mata Atlântica, 
ao fundo 
Fonte: Marcio Carvalho. Data: ago./2006. 
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Mesmo assim, a composição familiar e a organização social e do desenvolvimento da cidade 

foi estabelecida a partir da economia canavieira secular. A suntuosidade não estava nas 

instalações físicas nem na produção dessas instalações, mas na linhagem e nobreza das 

famílias que as constituíam. Na seqüência, têm-se as figuras 11 e 12 que apresentam tempos e 

situações distintos. A figura 11 mostra uma família local do início do século XX, quando 

havia engenhos e, a 12, registra os trabalhadores rurais da lavoura da Usina Central Barreiros, 

na década de 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modernização da produção do açúcar e do álcool se deu em 1904 com a instalação da 

primeira usina, no engenho Carassu. Em 1928 essa usina foi transferida para as proximidades 

da sede do município e substituída pela Usina Central Barreiros (Bello, R., 1967). Houve uma 

terceira usina, instalada às margens do Rio Una e com distância de apenas 3 km da outra. 

Possuía proporções modestas e em 1914 aconteceu a sua primeira moagem. Em 1963 foi 

desativada pelo grupo Othon, então proprietário das duas usinas mencionadas e suas terras 

passaram ao cultivo da cana-de-açúcar pela Usina Central Barreiros. 

 

Já a Usina Central Barreiros iniciou a sua instalação em 1928 e sua primeira moagem é datada 

de 1930. Funcionou por mais de 60 anos e foi sem dúvida o suporte econômico durante o 

século passado na cidade. Sempre foi referência no estado em produção e em produtividade, o 

que a fez superar, por vários anos, recordes nacionais. As figuras 13, 14 e 15 mostram os 

registros desses recordes nacionais de 500.000, 600.000 e 900.000 sacos de açúcar, 

respectivamente. Essa usina foi fundada pelo barreirense e então Governador de Pernambuco 

 
Figura 11 - família local proprietária 
de engenhos  
Fonte: FREYRE et al., 1973. 

 
Figura 12 - Trabalhadores rurais no cultivo da cana-de-açúcar 
Fonte: CONDEPE, 1985. 
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Estácio Coimbra. Em 1997 o Patrimônio da UCB foi decretado como massa falida deixando 

3.500 pessoas, que tinham vínculo direto com a empresa, desempregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticamente toda a sua extensão territorial tem sua ocupação baseada nos engenhos. 

Permaneceu assim até os fins do século XX, com o encerramento das atividades da última 

usina sobrevivente ao ciclo açucareiro local. Atualmente, o comércio e a prestação de 

serviços, bem como a empregabilidade no setor público são a base do fluxo da economia 

barreirense. 

 

Nos últimos dois anos, surgiu a expectativa de um novo ciclo econômico, causada pela 

instalação de empreendimentos turísticos, através de um complexo hoteleiro, tido como a 

redenção da economia local. Tal termo surgiu com a instalação do Resort Tthe Reef Club, do 

grupo espanhol Qualta Resorts, na praia do Porto, nos Barreiros. Com o espírito de 

“salvação” principalmente econômica, políticos municipais e estaduais e empresários 

efetivaram a sua instalação em 2007. 

  
Figura 13 - Recorde de produção açucareira 1947 
Fonte: Revista Nordeste, fev./mar. 1948. 

Figura 14 - Recorde de produção açucareira 1948 
Fonte: Revista Nordeste, abr./jul. 1948. 

 
Figura 15 - Recorde da safra 1968/1969. 
Fonte: COSTA, 2006. 

 
Figura 16: - Maquete do parque industrial da UCB 
Fonte: FUNDAJ. Data: 1939. 
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A obra, já iniciada, tem a previsão de implantação de dois resorts ecológicos, duas pousadas e 

4 mil moradias numa área de 500 hectares. Foi estimada uma geração de 2,8 mil empregos 

diretos e indiretos.  A proporção física do empreendimento pode ser vista na figura 17 a 

seguir, que traz a área a ser implantado todo o complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esse empreendimento, a cidade espera reverter a atual situação, decorrente do ciclo 

açucareiro decadente que a cidade sofreu nas duas últimas décadas com o fechamento da 

última Usina, a Central Barreiros em 1997, como também às catastróficas enchentes, 

principalmente a de 2000, que devastou a cidade. A atual situação da cidade é agravada ainda 

pelos escândalos políticos17 que os governantes municipais se envolveram nas últimas 

gestões. Tudo isso cria uma atmosfera de expectativa e receptividade ao empreendimento 

turístico que promete assumir a liderança da matriz econômica18  nos Barreiros.  

 

Sabe-se que os fundamentos desta dissertação não são historiográficos. No entanto, não se 

pode negar a pertinência dos fatos, das temporalidades que nos Barreiros vem acontecendo, ao 

longo de sua existência. Muitos resultados que a pesquisa traz em seu capítulo analítico, 

partem da interpretação de sua história, da economia e da vida social. A afetividade se é 

construída pela experiência, certamente recebe influências desses condicionantes.  

                                                 
17 Na antepenúltima gestão municipal o prefeito foi afastado do cargo por vários crimes admnistrativos, inclusive o que ficou conhecido 
nacionalmente como o “Mensalinho”. O penúltimo governo, substituto a este caso, teve as finanças municipais bloqueadas e geridas pelas 
autoridades jurídicas do Fórum local. 
18 Barreiros: do açúcar ao turismo moderno. Artigo publicado em 25.02.2007. Disponível em <http:www.qualtaresorts.com.br>. Acesso em 
20.05.2008, às 13h31. 

Figura 17 - Vista aérea do trecho da Praia do Porto a ser implantado o empreendimento turístico. 
Fonte: <http://www.qualtaresorts.com.br/br_index.php>. Acesso em 23/09/2009, às 20h21. 
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Sobre a sua cultura, não há exuberância, tampouco peculiaridade. Cidade litorânea e da mata 

pernambucana, como foi dito, oferece aos seus moradores uma vida comum nas celebrações 

festivas anuais e santeira de padroeiro. Há, porém, um certo destaque para o seu carnaval, ou, 

pelo menos, para o carnaval que lá existiu. 

 

Barreiros está longe de participar de uma rota oficial turística, festiva, quando se trata de seu 

carnaval. Nada de mais para olhos estrangeiros que ali observarem, hoje em dia, suas festas e 

hábitos. O que existe, porém, é a força secular dessa folia momesca enraizada na memória da 

cidade. Alguns livros relatam a existência de maracatus, sambas de matuto, cavalo-marinho, 

fandangos, cavalhadas, bumba-meu-boi, entre outros folguedos e manifestações da cultura 

popular, ainda no século XIX, e sobreviventes até pouco mais da primeira metade do século 

XX (Bello, J., 1947; Bello, R., 1967, 1984).  

 

Outra modalidade carnavalesca eram os clubes de cordão. Tais clubes, ao gosto da época 

existente na capital pernambucana e em outras cidades do interior e até mesmo em outros 

estados, surgiram de clubes de frevo ligados às corporações de ofícios medievais19. Daí, nos 

Barreiros, segundo Ruy Bello existiram os Clubes dos Caçadores, dos Remadores e 

Radiantes, por exemplo. Dessas agremiações, duas se destacaram na cidade, o Clube dos 

Caiadores e o Clube dos Tanoeiros, as quais criaram sedes, orquestras, diretorias e símbolos 

próprios. Desfilavam pelas ruas exibindo alegorias, alas, carros e adereços. Os desfiles 

sobreviveram até a década de 1960.  

 

Ademais, existiam outros salões de clube na cidade, com seus bal masqué, manhãs de sol e 

matinês. Desfilavam pelas ruas também os corsos e a população fazia as “batalhas” de 

confetes, serpentinas e talco. Vários blocos surgiram na cidade. Desfilavam também pelas 

ruas a Ema, a La Ursa, o Morto-vivo, entre tantas personagens carnavalescas. 

 

Atualmente, praticamente inexiste o carnaval de clube, há apenas um baile de máscaras na 

semana pré-carnavalesca. Os blocos que utilizavam fantasias, alegorias deixaram de existir ou 

suspenderam seus desfiles. Os folguedos, as manifestações da cultura popular e do folclore se 

extinguiram. Há, apenas, carnaval de rua com blocos variados e trio elétrico. Na seqüência, 

são apresentadas algumas imagens dos carnavais ao longo da existência da cidade. 

                                                 
19 Sobre o surgimento dos clubes de frevo e a influência das corporações de ofícios medievais consultar DANTAS, Leonardo; SOUTO 
MAIOR, Mário (orgs.). Antologia do carnaval do Recife. Recife: Massangana, 1991; BENJAMIN, Roberto. Folguedos e danças de 
Pernambuco. Recife: Prefeitura do Recife, 1989; REAL, Katarina. O Folclore no carnaval pernambucano. Recife: Massangana, 1990. 
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No cenário político, certamente a figura barreirense mais conhecida fora e dentro dos 

Barreiros é a de Estácio Coimbra. Em sua cidade natal, vários símbolos existentes ─ estátua, 

nome de ponte, de edifícios e de logradouros públicos ─ alimentam a memória da população 

como uma referência heróica e desenvolvimentista para a cidade e seus moradores. 

 

 
Figura 22 - Bloco Lírico Embalo da Saudade 
Fonte: Acervo Bloco Embalo da saudade. Data: 1993 

 
Figura 23 - Bloco Lança Perfume 
Fonte: Acervo Bloco Lança Perfume. Data: 2006  

  
Figura 20 - Carnaval de rua. 
Fonte: Prefeitura dos Barreiros. Data: 197? 

Figura 21 - Manhã de sol 
Fonte: Acervo pessoal Yvon Costa. S/D. 

 
Figura 18 - Clube de máscaras 
Stranha Mania 
Fonte: arquivo pessoal Conceição 
Buarque. Data: 199?. 

Figura 19 - Carnaval do Clube dos Caiadores 
Fonte: Costa, 2006. 
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Estácio de Albuquerque Coimbra nasceu em 22 de outubro de 1872 no engenho Tentugal, na 

época pertencente ao município dos Barreiros, hoje distrito de São José da Coroa Grande-PE. 

Além de senhor de engenho seguiu também uma longa e diversa carreira política. Foi 

Deputado provincial em 1895, cargo exercido paralelamente ao de prefeito dos Barreiros. 

Também foi Deputado Federal em 1900, reeleito em 1915.  

 

Ainda ocupou o cargo de Ministro da Agricultura no governo Epitácio Pessoa (1919-1922) e 

de Vice-presidente da República no governo Arthur da Silva Bernardes (1922-1926), mesmo 

ano em que foi eleito governador de Pernambuco. Este último cargo desempenhado até o dia 

06 de outubro de 1930, quando renunciou devido às pressões do movimento revolucionário 

daquele ano. 

 

Um dos alvos da Revolução de 1930, o então governador de Pernambuco foi deposto do cargo 

e obrigado a se retirar para o litoral sul do Estado e de lá partiu para o exílio na Europa. 

Voltou em 1935, graças a uma anistia e passou a viver em sua propriedade, o engenho Morim, 

até o ano de sua morte.  

 

Para a sua cidade natal, que no primeiro quarto do século XX recebeu tantas benfeitorias, 

aconteceram efeitos danosos e irreversíveis, decorrentes da Revolução e da significação e 

presença de Estácio Coimbra para Barreiros. Vários empreendimentos ─ ponte, escola, 

faculdade, hospital, rodovia, ferrovia, entre outras benfeitorias na infra-estrutura ─ realizados 

no início do século passado pela Companhia de Melhoramentos tiveram suas atividades 

transferidas para outros lugares, interrompidas e suspensas ou destruídas.  
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Estácio Coimbra faleceu no Recife em 09 de novembro de 1937. Era considerado um estadista 

e uma das personagens mais representativas da Velha República. 

 

Através deste breve panorama acerca dos Barreiros, alinhavado a partir da economia 

açucareira secular e do turismo vindouro, dos vultos políticos, históricos e imaginários e de 

importantes filhos da terra, das expressões da cultura popular a exemplo do carnaval, da sua 

geografia e da sua natureza, da origem e ocupação de seu território, entre outros, são expostos 

alguns pontos tidos como determinantes para a constituição da memória afetiva da cidade.  

 

4.2 - Os “barreirenses” 

 

Apresenta-se neste momento, cada autor com a sua(s) obra(s) analisada(s) em destaque. Aqui, 

todos são chamados de “barreirenses”, embora o gentílico não caiba oficialmente em boa 

parte dos poetas, músicos e escritores memorialistas em questão. Destaca-se com aspas esta 

adjetivação, pois, pela experiência com a cidade, tornaram-se filhos da terra, amantes desse 

lugar.  

 

O laço afetivo estabelecido com a cidade pela experiência e adoção, e não apenas pela 

condição natalícia, é determinante para tornar uma ou outra cidade como essencial para as 

pessoas. E aos que dedicam seu afeto a esse espaço essencial, manifesto por meio de palavras, 

músicas, poesias e livros, não é estranho chamá-los por essa denominação filial.  

 

  
Figura 24 - Estácio Coimbra a cavalo no Engenho Morim, 
Barreiros-PE 
Fonte: FREYRE et al, 1973. 

Figura 25 -  Estácio Coimbra, vice-
presidente da República e o presidente 
do Chile, no Brasil. 
Fonte: FREYRE et al, 1973. 
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Cada autor foi trabalhado, no capítulo analítico, de acordo com a sistematização e a 

interpretação dos dados. A identificação dos marcos e lugares e a justificativa da eleição de 

cada um, são destacadas das palavras pertinentes para cada caso. 

 

Na música, foram levantadas canções de diversas origens. Na obra de Adeildo Alves Neto, as 

canções Barreiros, que saudade, Canto da Mata e Sócrates Kid, já gravadas. Esse autor 

possui também a canção Barreiros, ainda inédita. Liliane Jamir e Marcos Miguel compuseram 

conjuntamente as duas canções Evocação dos Barreiros e Embalo da Saudade. O Hino dos 

Barreiros e uma canção sobre os Caiadores e os Tanoeiros, ambas de 1960 e inéditas,  

também analisadas são de autoria de Noronha Filho. Já a canção Barreiros (que saudade), de 

Toninho de Barreiros também é fonte de análise. Por fim, Bartolomeu Noronha apresenta dois 

frevos-canção integrantes, cada um, de uma coletânea de frevos lançadas na capital 

pernambucana em meados da década de 1980, Barreiros e Reencontro. Ainda possui outra 

música, um frevo canção chamado Nos anos sessenta, composta em 1985, inédita. 

 

Já na Literatura, os autores encontrados são mais diversos. Primeiramente, sobre os livros de 

memória tem-se Ruy de Ayres Bello, com suas obras analisadas: Barreiros história de uma 

cidade (1967), Os poetas e o rio (1973), Meu tio Julio Bello (1974), Memórias de um 

professor (1982), Breve história do município de Barreiros (1984), Maria Rita (1985), 

História de um monumento (1986) e Lembranças da infância e da juventude (1989). Do autor 

Julio Bello a obra analisada é Memórias de um senhor de engenho (1948).  

 

Há ainda os livros Memórias (1958) de José Maria Bello, Um tempo de Memória (1983) de 

Alcindo Pedrosa, Lembranças (1977) de Marilú L’amour, Reminiscências (1983) de Ruth 

Marinho. Ainda mais recentemente, os livros de causos de Nenga Pereira chamado O coito 

das águas (2003), o Fragmentos da memória de um barreirense (2006) de Hilton Costa, 

Memórias barreirenses (2007) de Yvon Andrade e Barreiros: lembranças em desfile de 

Conceição Portela (2009) também são textos analisados. 

 

Ainda na Literatura, há a inclusão das crônicas, contos e poesias de Artur Rogério, 

encontradas em diversas fontes de registro escrito, como no diário virtual na Internet, no livro 

de contos publicado e no suplemento cultural de Diário Oficial do Governo do Estado de 

Pernambuco.  No caso dos poetas indicados a seguir, todos estes com obra inédita, tem-se 

Adilma Machado Freire com sua poesia Surgiu uma cidade, Bartolomeu Noronha, com 
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Envoltos, Em dia, Barreiros e Retroviagem. Já Barreiros, minha terra, Rio Carimã, Praia do 

Porto e Zona da mata verde são do poeta Jadiel do Espírito Santo. Na obra de Marcone 

Pinheiro foram identificadas os poemas Barreiros e Praia do Porto. Por fim, nos escritos de 

Rogério Paixão tem-se Eu também não sei dançar, Carimã II, Contos da meia-noite, Réquiem 

para o exílio, Domingo de sol e O Progresso Coimbra. 

 

4.3 – Considerações preliminares sobre Barreiros e os “barreirenses” 

 

Barreiros é aqui apresentado de forma sucinta e caracterizada a partir do conteúdo dos 

registros de memória, de seus aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

geográficos, entre outros. Uma cidade da zona da mata sul litorânea pernambucana que está 

encravada entre rios e o mar, originária da cultura canavieira dos engenhos às usinas. Uma 

cidade que cultua personagens marcantes em sua existência, possui uma cultura popular 

fortemente arraigada ao modo de vida de sua população e, ultimamente enquadrada na rota 

turística, entre outros aspectos, se apresenta com variada referência para a constituição de sua 

memória afetiva. 

 

No caso dos “barreirenses”, é possível observar de acordo com cada biografia a diversidade 

de informações pessoais. Tempos vividos, faixa etária, formação escolar, exercício 

profissional, entre outros pontos apresentam os distintos perfis de cada poeta, músico e 

escritor. O que os une, porém, é a relação afetiva que possuem por sua cidade essencial, eleita 

para amar. São ligados também pelos registros escritos de memória, característicos de 

sociedades letradas. 

 

O mais conveniente é, de fato, assumir tal diversidade e criar uma narrativa alinhavada pelos 

fragmentos de cada memória. No caso dos livros, uns assumem uma postura restritamente 

pessoal, outros falam em nome da sociedade local. As músicas e poesias, pela formatação 

métrica, estilística própria dos gêneros, muitas vezes denunciam pistas deste amor, noutras 

declaram literalmente o sentimento em questão.  

 

Embora haja uma variedade de tipos, literários e musicais, não há uma quantidade que se 

possa estabelecer padrões nestes gêneros. As temporalidades são também distintas e distantes. 

Há registros de memória relatados desde a segunda metade do século XIX, até os dias atuais. 
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Tudo isto se torna insuficiente para estabelecer padrões de resultados e análises pelas datas de 

criação assim como pelo estilo das literaturas e das músicas em questão. 

 

É necessário, portanto, habilidade para perceber cada nuance, ter atenção às linguagens 

explícitas e figuradas, aos conteúdos de origens distintas que falam sobre o mesmo objeto e 

uma visão ampla para entendimento do contexto em que cada registro está inserido. 

 

O que será apresentado a seguir é o resultado desse trabalho analítico realizado a partir dos 

registros memorialistas e afetivos dos barreirenses, residentes na mente e no coração dos 

“barreirenses”. Este grupo consequentemente, valida por suas palavras escritas, os conceitos 

de Topofilia e de Identificação, aliados ao entendimento acerca da Memória, tratados nesta 

dissertação.  
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5.0 – O QUE ESCREVEM OS POETAS, MÚSICOS E ESCRITORES 

MEMORIALISTAS “BARREIRENSES” SOBRE SUA CIDADE. 

 

No texto a seguir são expostos os resultados do trabalho de campo. À abordagem teórica 

sobre a afetividade, a memória e a cidade unem-se os procedimentos metodológicos eleitos 

gerando, assim, a síntese possível.  Desse modo é apresentado o que escrevem os poetas, 

músicos e escritores memorialistas “barreirenses” sobre a sua cidade. 

 

De início, são apresentadas questões ligadas à conformação dos Barreiros como espaço cidade 

essencial aos seus “filhos”. Assim, ao se analisar as palavras que expressam a afetividade, são 

vistos também alguns escritos que remetem à paisagem e às peculiaridades barreirenses, 

apropriadas para a construção literária e musical. 

 

A parte final é a identificação dos marcos e lugares do ambiente natural e construído a partir 

das referências metafóricas, nostálgicas que conduziram a interpretação dos registros escritos 

memorialistas e afetivos. Tais conteúdos permitiram uma análise que expressa as múltiplas 

memórias e cidades existentes naquela institucionalmente reconhecida como tal.  

 

Essa interpretação foi construída também a partir de sua história, cultura, economia, política, 

natureza, entre outros fatores que influenciam a relação da experiência sujeito/sociedade e o 

espaço da cidade, influindo, conseqüentemente, na construção da memória afetiva do lugar. 

Desse modo, este capítulo apresenta como a cidade dos Barreiros é tida como uma cidade 

essencial e a materialização desta condição nos marcos e lugares, seus sentidos e suas 

significações, à luz do afeto e da memória. 

 

Como se verá adiante, os marcos e lugares identificados a partir do trabalho realizado foram 

organizados em quatro itens e envolvem: (i) a dimensão construída da cidade (marco 

arquitetônico); (ii) a dimensão social, (iii) a dimensão natural da cidade e, finalmente, (iv) a 

dimensão natural e construída , associadas.  

 

5.1 – Barreiros, uma cidade essencial 

 

Neste item, se encontram palavras de amor à cidade que surgem a partir do registro 

memorialista constituído também pelo afeto. A cidade torna-se essencial, indispensável para a 
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conformação de sentimentos, atitudes, percepções, valores, comportamentos entre outros 

elementos próprios das relação dos habitantes com seu espaço, Assim, para o poeta, as 

palavras dizem dos seus sentimentos sobre a sua cidade pela experiência cotidiana, como se 

vê no texto a seguir: “Amo-te, Barreiros, cada dia!(...)” (NORONHA, s/da). Observa-se 

também o segundo caso: 

 

Ah! Barreiros! Caminhemos desvelados. 
Elevemos forças. 
Garantamos horas. 
 
Irmandade jamais lotada... 
Multipliquemos nosso obséquio. 
 
Província querida, rara sinfonia... 
Transbordas ufanismo. 
 
Valioso xerez, 
Zelemo-nos. 
(NORONHA, s/dc, destaques meus). 

 

Neste último poema, há um discurso de cumplicidade e envolvimento entre sujeito e cidade 

expresso nos versos em destaque. A relação do poeta com a cidade permite uma apreensão de 

unicidade, no elo criado, por ser a cidade o lugar do poeta, sua origem, sua província. A 

escrita na primeira pessoa do plural sugere tal situação. E finaliza com a súplica, de sentido 

mútuo, entre a cidade e o poeta, pelo companheirismo, pelo zelo. 

 
É esta cidade que estrutura parte do sentido de existência de seus moradores. Dessa maneira, o 

poeta versifica: “Quando piso nesse barro / O meu corpo fortalece / Mas se saio desse chão / 

Minha alma entristece” (PINHEIRO, s/da). Estes versos expressam a idéia de pertencimento e 

de segurança que sua cidade natal permite desenvolver. Ao mesmo tempo representa a tristeza 

pela possibilidade de distância. Essa mesma tristeza se expressa na música do filho ausente: 

 

Barreiros, que saudade! 
Um beijo pra cidade 
Um caso de amor 
O coração da gente 
bate fortemente 
sentindo o seu calor  
(...) 
(NETO, 2003b). 

 

Mesmo com a separação física, a presença da cidade pulsa no corpo e no coração do poeta, 

numa relação indissociável e de perpetuidade. As expressões nostálgicas, presentes na fala e 
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nas referências, remetem a tempos, fatos e elementos que, na memória, indicam a afetividade 

de que se trata nesta dissertação. É assim também que o forrozeiro se recorda de sua 

experiência na terra natal: 

 

Eu no meu tempo de criança 
Vivia aqui todo dia 
Hoje estou tão distante 
Estou vivendo sem alegria 
 
Quando lembro da minha terra 
A saudade vem me apertar 
Quando me chamam de Barreiros 
Quero sorrir, quero chorar 
(...) 
(BARREIROS, 1990, destaques meus). 

 

A oscilação de seus sentimentos entre risos e lágrimas é conseqüência das lembranças da 

infância de experiência significativa e da saudade atual pelo distanciamento de sua terra. 

Sentimentos manifestos ao lembrar de sua vida, decorrente dessa época, considerada em sua 

música como feliz.  

 

E além de uma nostalgia tão comum a cada rememoração, há nesse processo psíquico, 

expressões do sentimento de perda, da dor decorrente da ausência, provocada pela distância 

física, como também pela perda das referências que constituem o sentimento de 

pertencimento. Assim, o escritor, em relação à cidade, lamenta: 

 

É uma pena que, com correr dos anos, a pacata e querida Cidade [Barreiros], tenha 
passado por grandes transformações mas, mesmo assim, guardo dela inesquecíveis 
recordações dos bons tempos que lá vivi e que se transformaram em imorredouras 
saudades (COSTA, 2006, p.168, destaques meus). 

 

Quanto ao processo de identificação em que o autor parece confundir a si mesmo com a sua 

cidade, observe-se o que escreve o autor dos versos a seguir. Nesse poema, o poeta relaciona a 

influência que o ambiente construído tem na constituição de seu caráter e sua conduta, quando 

relaciona os espaços edificados ao seu comportamento: 

 

As ruas magras de Barreiros me educaram no mal, na severidade, no pau. 
O equilíbrio das casas sólidas e úmidas me ofertou a vaidade sem metro20. 

 

O escritor ratifica tal relação nos seguintes versos: 

                                                 
20 ROGÉRIO, Artur. Eu sou de Barreiros. Disponível em <http:www.vozesdantartica.blogspot.com>. Acesso em 08.02.2008, às 21h45. 
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Eu sou de Barreiros e não posso dizer que sou paulistense 
Presses [sic] morcegos, não omito espelho, 
Os meus olhos de raio-x muito vivos, 
A minha fala noutro tempo, os meus cabelos nervosos, 
Outras praias, o rio Una, o nascimento. 
Eu sou de Barreiros e não adianta me colocar em Recife, 
Nem em São Paulo, nem em Olinda, 
A minha morte está lá21. 
 
 

De fato, Artur Rogério delineia os pólos factuais e temporais de sua vida, entre o nascimento 

e a morte relacionados à sua cidade natal. Sua experiência, ainda que negativizada, a exemplo 

de Bernhard (2006) e sua Salzburgo, é de certo parte estruturadora do processo de 

identificação psíquica. Barreiros é fundamental em sua existência e, conseqüentemente traz 

uma relação indissociável entre o escritor e seus espaços edificados e naturais. É um lugar 

familiar, prova também das suas expressões topofílicas. 

 

E é justamente dessa relação que parece única, singular, que se trata nesta dissertação. 

Expressa pela memória e o amor, embora o caso do escritor Rogério trate de ojeriza e repúdio, 

como a outra face da mesma moeda. Acima disso, é estabelecida a relação intransferível entre 

a cidade e o autor. É nesse sentido que a canção traz em seus versos: “Barreiros, cidade 

afetiva / Parte desta nossa vida que vamos enfrentando” (NORONHA, 1983). Barreiros está 

intrinsecamente ligado à vida de seus filhos e daqueles que a elegeram para amar, como se 

percebe neste poema chamado Retroviagem: 

 
Acordo barreirense, 
Contemplo dias eternos. 
 
Fotografo-me gratas horas infantis. 
 
Jorram-me lúdicas madrugadas 
Na ondeante plataforma querubínica. 
 
Ricas sensações tocam-me. 
Ufano-me vigoroso, xistoso, zelante 
(NORONHA, s/de).  

 

As questões ligadas às lembranças são claras nestes versos. O fato de, a cada dia estar 

barreirense, faz o autor rememorar tempos outros e despertar sentimentos que se eternizam na 

idéia de ser desta cidade. Daí as idéias de permanência e pertencimento expressas nos versos 

Acordo barreirense e Contemplo dias eternos. 

 

                                                 
21 Ibidem. 
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Desse modo, conclui-se que Barreiros é uma cidade essencial a partir do que escrevem seus 

poetas, músicos e escritores memorialistas, especialmente se se tem em conta que “poetas e 

escritores são exímios tradutores da alma coletiva”22. Em outras palavras, o poeta expressa o 

que sente toda uma comunidade. Assim sendo, Barreiros é uma cidade essencial não apenas 

para esse grupo específico que escreve, mas também para os demais barreirenses, que 

compartilham com eles os sentidos e os sentimentos existentes na memória afetiva da 

população ─ filhos naturais ou adotados, amantes dessa cidade. Assim, nas simples palavras 

do cantor, abaixo, vê-se uma síntese do amor e da relação da qual se fala nesta dissertação. O 

autor que vive longe expressa os sentimentos afetivos que permanecem na memória e no 

coração do seu filho, aquela cidade, espaço essencial em sua vida: 

 

Barreiros, que saudade de você 
Barreiros, sem você não sei viver 
Barreiros, minha terra natalina 
Gosto muito de você 
(...) 
(BARREIROS, 1990). 
 

Numa situação bastante particular a Artur Rogério, em decorrência da crítica de um colega 

também escritor, devido às supostas excessivas referências a São Paulo em suas falas e 

escritos, em decorrência da experiência de três meses de vivência, em 2008, na capital 

paulista, o escritor desabafa e responde em seu blog23, o que ratifica a relação identitária da 

qual se falou antes: 

 

Estou aqui em Barreiros, em Recife, em São Paulo. Delmo Montenegro um dia me 
fez uma crítica, falou que as coisas não se resumem a São Paulo. Eu não respondi 
na hora porque tava [sic] muito cansado, mas a resposta é: eu sei, Delmo, as minhas 
coisas nunca saíram de Barreiros, o meu resumo e toda a minha história continua 
lá. O meu verdadeiro presente é de Barreiros, é de barreirense, e esse aí, mesmo 
sendo ruim, eu aceito, sempre aceitarei, pois sou pequeno diante de Barreiros24.  

 

Suas palavras expressam no tempo atual, a permanência do elo e da importância de sua terra 

natal em sua vida. A implicação existencial de ser e pertencer a esta cidade é algo 

infinitamente superior às experiências de encontros e descobertas de novas cidades, grandes 

centros de beleza, desenvolvimento, riqueza, cultura e quaisquer outros condicionantes que 

                                                 
22  Freud, Sigmund (1920-1921). Psicologia de las masas y análisis del yo. Obras Completas de Sigmund Freud, Vol III. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 1973, p.2572. Tradução livre. 
23 Diário virtual encontrado na Internet: http://vozesdantartica.blogspot.com/. 
24 ROGÉRIO. Disponível em http://vozesdantartica.blogspot.com/search?updated-max=2008-12-22T21%3A27%3A00-03%3A00&max-
results=20, em 29.04.2009, às 23h11, destaques meus. 
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possam colocar em questão os sentimentos únicos do afeto. Nesse sentido, Ruy Bello (1982) 

descreve essa condição: 

 

Em 1908 nos mudamos para Barreiros. 
(...)  
De modo que essa cidade e seus arredores é que constituía o cerne, o âmago de 
minha pequena pátria, a minha querência. 
(...) 
Quando volto ali, ponho-me, às vezes, a vaguear pelas ruas, pelas praças, pelos 
caminhos, a procura de um lugar perdido, a minha Passárgada, a minha Shangri-lá, 
ou simplesmente aquilo que os franceses chamam de ‘mon pays’, expressão 
intraduzível em nossa língua, dada a sua conotação afetiva. E não consigo 
encontrar fora de mim nada daquilo que vive constantemente dentro de mim 
mesmo, como uma imagem que a ação do tempo não desfaz nem sequer altera 
(BELLO, R., 1982, p.20, aspas no original, destaques meus). 

 

Trata-se dos movimentos de retornos e reencontros com a sua cidade essencial, dessa vez 

associada à idéia de pátria como na Topofilia, com o objetivo de apreender o que liga, o que 

lhe transmite afeto e identificação. O autor busca nas estruturas físicas do lugar, suas 

respostas. A resposta, porém está dentro de si mesmo. Sujeito e cidade têm uma unicidade que 

a ação do tempo, a distância física e o experienciar outras cidades nem sequer altera. 

 

Além dos registros escritos tidos como realistas, há também os gêneros de ficção, onde 

Barreiros surge como uma cidade impressa nos escritores “barreirenses”, que a utilizam como 

cenário para o desenvolvimento da trama das personagens. Nas obras analisadas foi 

encontrado um romance intitulado Maria Rita de Ruy Bello (1985) e um conto chamado A luz 

de cada sono, de Rogério (2008a). Ambos os textos tratam da relação romântica entre duas 

pessoas cujo lugar para o desenrolar das histórias é o mesmo nas duas obras. 

 

Na obra de Rogério (2008a), um romance pendente por vinte anos é reacendido pelo 

reencontro entre João e Arthur, na cidade natal. Para isso, Barreiros é o cenário dos encontros, 

dos diálogos e do silêncio dos sentimentos representados nesse conto. A conversa entre as 

personagens é desenvolvida paralela à revisitação da cidade, onde ruas, edifícios, paisagens 

despertam reminiscências de experiências passadas de duas décadas.  

 

A outra obra analisada é o romance Maria Rita. A protagonista, homônima ao livro, é 

moradora e filha de um funcionário do Engenho Águas Claras. Apaixona-se por Manuel 

Eduardo ─ filho do senhor de engenho, dono da propriedade ─, que estuda e tem uma noiva 

no Recife. Maria Rita reencontra Manuel Eduardo numa festa religiosa na vila de São 
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Gonçalo do Monte e têm uma noite de amor. Maria Rita fica grávida e é obrigada a se afastar 

do engenho para não comprometer o futuro de Manuel Eduardo, pois este em breve se casaria 

e assumiria a administração dos negócios de seu pai. Voltaria, portanto, a morar em Águas 

Claras. 

 

Ruy Bello (1985) empresta seu próprio conhecimento acerca de uma cidade canavieira ao 

enredo de seu romance. Quem lê alguma de suas obras mais “reais” perceberá que cada lugar 

descrito possui semelhança, se não, se constitui numa cópia fidedigna de sua cidade nos 

relatos de sua memória. Basicamente, o engenho Águas Claras de seu romance caracteriza-se 

por rios, principalmente o Iguna, mar, morros de cana-de-açúcar, senzalas, casas-grandes, 

engenhos, moinhos, vida rural, hábitos religiosos, folclore, até mesmo as catastróficas 

enchentes. Tudo isso tem origem na sua experiência de viver na cidade de Barreiros. Um 

engenho fictício é certamente, algum dos engenhos que sua família possuiu ou que ele 

freqüentava durante sua vida na cidade, até mesmo um misto de várias propriedades 

vivenciadas aliadas à sua produção literária imaginária e inventiva.  

 

Outro lugar representado é a vila de São Gonçalo do Monte. Trata-se de um cruzamento de 

dois núcleos de povoações reais na história barreirense. Em suas personagens, costumes, 

histórias, a própria cidade de Barreiros é misturada à antiga vila de São Gonçalo do Amarante, 

que pela paisagem descrita, localização e existência de uma capela, não só seu nome, mas sua 

ambiência é palco do romance. 

 

O cenário do amor entre Maria Rita e Manuel Eduardo bem poderia ser outro. Da mesma 

forma que o conto de Rogério (2008a), assumidamente nos Barreiros, poderia ser 

desenvolvido noutro lugar. Mas teriam os mesmos sentidos? Envolveriam os mesmos 

sentimentos, fatos e desfechos? Para a obra, o lugar para situar cada personagem é, muitas 

vezes, coadjuvante e, em alguns casos, protagoniza a história. 

 

O que em princípio na obra de Ruy Bello (1985) parece somente uma situação de cada 

personagem, uma descrição, apenas de leitura da imagem da cidade, de seus marcos e lugares, 

revela-se de outra forma.  A personagem Maria Rita mudou-se para outro engenho para viver 

longe de seu verdadeiro e proibido amor, e agora pai de seu filho. Na saída para o exílio, o 

autor relata: 
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Maria Rita, apoiando-se num braço com que segurava no carro, ía vendo fugir para 
trás o mundo que fora o seu mundo e que tanto amara e com o qual até se 
identificara, pois constituindo aquela natureza o cenário de sua vida de criança e 
adolescente, muito contribuiu e continuava contribuindo para a fixação no seu 
psiquismo daqueles estados d’alma outrora vividos (BELLO, R., 1985, p.89). 

 

A experiência de vivenciar a cidade onde se desenvolve sua vida, reforçada pela condição 

natalícia, é determinante na estruturação psíquica e social do sujeito como na narrativa do 

autor citado. Os sentimentos em relação ao espaço vivido são construídos a partir de cada dia, 

de cada ato, dos sentidos, das marcas identitárias. Dessa forma, as cidades relatadas e criadas 

nos textos em análise são reflexos desses sentimentos e da relação com o lugar que eles 

propiciam.  

 

Os autores, “barreirenses”, por experiência, transmitem o seu amor à terra natal às obras que 

escrevem e, assim, ultrapassam quaisquer limites de criação literária, tornando o conteúdo de 

certa forma autobiográfico. Maria Rita e Manuel Eduardo em seu amor impossível têm o 

amor de Ruy Bello (1985) por Barreiros cedido à obra, bem como aquele amor pendente e 

prestes a ser resolvido entre João e Arthur expressam o próprio olhar de Rogério (2008a).  

Cada um desses, fictício ou não, revela o afeto aos Barreiros, a cidade essencial em ficção e 

no realismo na vida e na obra destes escritores. 

 

5.2 – Cidades, Memórias e Afetos: os sentidos e as significações dos marcos e lugares nos 

Barreiros 

 

Nas páginas seguintes são apresentados os resultados obtidos a partir da interpretação das 

fontes consultadas. Nesse caso, foram identificados marcos e lugares que sugerem sentidos e 

significações especiais da cidade, a partir do levantamento de campo. Como se disse antes, 

esses marcos e lugares expressam: (i) a dimensão construída da cidade (marco arquitetônico); 

(ii) a dimensão social, (iii) a dimensão natural da cidade e, finalmente, (iv) a dimensão do 

ambiente natural e construído, associados . 

 

Quando analisados os registros escritos foi necessário, para seu efetivo entendimento, retornar 

aos dados gerais dos Barreiros, registrados no capítulo anterior. Dessa maneira, vê-se que a 

afetividade relacionada  à cidade tem influência direta nos vários aspectos da vida na cidade, 

entre eles o econômico, o social, o cultural, o geográfico e o histórico, de acordo com a 
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assertiva de Tuan (1980) a respeito, repita-se, da ligação topofilica relacionada à herança 

histórica-cultural do lugar.   

 

Uma colina, uma igreja e duas praças: um “cartão-postal” afetivo 

 

Certamente o lugar e marco mais representativos para a cidade dos Barreiros, a partir da 

memória de sua população, é conjunto urbano onde está localizado a Igreja Matriz de São 

Miguel Arcanjo. Conhecida por tantos nomes, apelidos moldados a cada intenção de torná-lo 

mais próximo e familiar, como Alto da Colina, Alto da Matriz, Alto da Igreja, Praça da 

Matriz, a Matriz, entre outras denominações, a sua situação privilegiada contribui fortemente 

para a construção de uma relação memorial e afetiva, conforme se vê nos poemas 

apresentados ainda neste capítulo. 

 

A igreja, construída no alto de um monte, ponto marcante que domina toda a paisagem da 

cidade, é uma referência à legibilidade do espaço urbano nos Barreiros, assim como é na 

história pessoal dos barreirenses. 

 

A existência deste “cartão-postal” é datada do século XIX, quando houve a extinção total do 

antigo povoado da Vila de São Miguel em 1872, onde hoje se localiza o Hospital Colônia, 

chamado de Barreiros Velho, para o novo núcleo da cidade, estabelecido pelo marco 

estruturador, a Igreja Matriz de São Miguel, em meados desse século. Assim, a sede então 

recém estabelecida, ficou conhecida como Barreiros Novo. A partir da igreja, foi criado o 

espaço livre onde hoje se encontram duas praças e foram ramificadas as ruas do novo 

povoado (Bello, R., 1984). A configuração atual consagrada como um “cartão-postal” é 

composta pela Igreja Matriz e pelas praças Estácio Coimbra e da Matriz, constituindo três 

marcos arquitetônicos que se harmonizam entre si e definem um lugar repleto de sentidos e 

significações (ver figuras 26 e 27). 

 

 

 

 

 

 

 



 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso das praças, a criação data, segundo Andrade (2007), de 1939, no governo municipal 

de João Coimbra Neto. Essas praças foram reformadas durante a gestão do prefeito Lívio 

Tenório (1977/1980), obtendo a configuração que se preserva até hoje, ainda que tenham 

sofrido algumas intervenções posteriores que quase nada influenciaram em sua ambiência. 

 

A Praça da Matriz é composta por vários jardins escalonados em níveis que se adequam à 

topografia natural. É basicamente uma praça-jardim, com uma alameda composta por 

palmeiras imperiais e escadaria que reverenciam o monumento localizado ao fundo e 

direcionam os usuários até a Igreja Matriz. Igualmente, a Praça Estácio Coimbra também 

possui seus jardins em níveis distintos, sendo que estes se prolongam criando terraços e 

espaços de estar com mobiliário próprio à permanência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26  - Mapa  de situação – Alto da igreja 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor.  
Data: 2009. 

Figura 27  - Alto da Igreja (situação atual). 
Fonte: desconhecida. Data: 200?. 
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Composto por uma igreja católica e duas praças, encravados no coração do novo núcleo da 

cidade, o “cartão-postal” é assim rememorado por Adeildo Alves Neto: 

 

(...) 
Alto da igreja 
A turma está subindo 
Ou está descendo pra cidade 
Alegres cantorias 
Do azul e do encarnado 
Barreiros, o meu presente 
É lembrar esse passado.25 

 

Nos versos é percebido o fluxo de outros tempos, com a menção da existência de pastoris. 

Havia também outras manifestações da cultura popular e do folclore local que lá ocorriam. O 

Alto da Igreja é, sem dúvida, referência de sua vida passada e da cidade, assim como o é para 

Rogério Paixão, em seu poema chamado Domingo de sol: 

 

É domingo de sol 
Tudo está tão feliz 
Correria, riso, brincadeiras, 
Na praça da matriz. 
 
Pipas colorindo o céu 
Futebol, garrafão 
Meninas pulando amarelinha 
Quadrados, riscados no chão. 
 
Peteca no pescoço 
A ponteira de peão 
Bolas de gude no bolso 

                                                 
25 NETO, Barreiros. Disponível em: < http://www.adeildoalvesneto.com.br/obra/citacoes.php?key=1>. Acesso em 06.03.2009, às 18h23. 
 

  
Figura 28  - Igreja Matriz (antes da reforma) 
Fonte: Monteiro. Data: 1913. 

Figura 29  - Igreja Matriz  (posterior à reforma) 
Fonte: Arquivo pessoal de Luiz Rodolfo Cabral de 
Melo.  
Data: 195?. 
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Brincar de polícia e ladrão 
 
Belo domingo de sol 
Lá na praça da matriz 
Lembrança do tempo que eu era 
Pequeno, inocente e feliz 
(PAIXÃO, s/dc). 

 

A memória das manhãs ensolaradas dos domingos na praça repleta de crianças transporta o 

poeta a outros tempos. Os fachos de luz do sol também iluminam e reavivam a sua memória 

infantil e recorda, docemente, com beleza e leveza, as suas brincadeiras, ao ver atualmente 

outras crianças a repetir momentos dos quais se lembra. Os marcos e lugares afetivos têm essa 

função subjetiva: fundem passado e presente como um tempo único, num elo de felicidade 

estabelecido pela memória, a cada reencontro com sua cidade, real ou simbolicamente, pois é 

também um reencontro consigo próprio. 

 

E num desses reencontros, presenciais, o jovem escritor, na época natalina de 2008, em visita 

à sua cidade essencial e à sua família, se deparou com uma triste realidade, explícita na 

dedicatória de seu Poema de Natal ou Existe: 

 
Aqui uma brincadeira de Natal. 
Contrariando os bons costumes literários atuais, dedico esse rascunho à minha mãe, 
que mora num lugar onde o cartão-postal virou uma delegacia com carros 
estraçalhados por batidas. Viva São João! 
 
EXISTE 
 
Existe uma mulher transportando ao filho 
O que não existe do lado de fora 
Por dentro da corda 
Do umbigo 
E a fumaça de ponto de partida 
Que atmosfera a festa natalina 
É liberada quando ela expira 
O que se impõe como saída 
Pela vida ainda viva 
Existe um cemitério de carros em frente à delegacia 
E um céu fotografado em cima do pára-brisa 
São os vidros estilhaçados que resistiram à batida 
(...).26 

 

O poema se refere a um dos imóveis lindeiros à Praça da Matriz, uma área prioritariamente 

residencial, onde há alguns poucos anos foi instalada a Delegacia Municipal (ver figura 31). 

Na área livre, junto à praça, hoje está o depósito de carcaças de carros acidentados, um uso  

                                                 
26 ROGÉRIO, <http://www.vozesdantartica.blogspot.com>. Acesso em 08.01.2009, às 12h11. Destaques meus. 
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desconexo com a significação desse lugar. É dessa perda de um espaço afetivamente 

diferenciado que fala o poeta citado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não apenas a instalação da Delegacia, mas também outros usos e atividades configuram a 

atual existência deste lugar. A dor da perda do lugar aparece nas indignadas palavras do 

poeta: 

 

Tocando rock, e bebendo batida 
A praça da matriz parece uma avenida 
De jovens delinqüentes, na noite de barreiros 
É tudo divertido mesmo sem ter dinheiro 
(PAIXÃO, s/dd.). 

 

O ócio proveniente da decadente situação econômica da cidade, da inexistência de 

equipamentos de lazer e de diversão, da ausência de políticas públicas de inclusão e 

acompanhamento, entre outras questões, fazem a juventude barreirense habitante das ruas e, 

em particular, das praças, envolvendo-a em práticas nada saudáveis. 

 

A mesma praça admirada por Rogério Paixão pelas brincadeiras infantis nas manhãs 

domingueiras, é invadida por delinqüentes e esse fato parece inaceitável para o autor porque 

agride suas lembranças mais caras, assim como para Artur Rogério em seu poema. Os 

discursos implícitos destes autores apresentam o bem-querer a esse lugar e a preocupação com 

a sua integridade. O “cartão-postal” parece estar ameaçado pelas degradação espacial e pela 

violência que se vê ultimamente nesses espaços. 

 

Essas ameaças não estariam presentes também na perda das referências constituídas a partir 

desse lugar significativo, implícitas nos escritos dos poetas, músicos e escritores 

memorialistas? Nos lamentos da alma ferida e na indignação dos poetas? Parecem reações de 

 
Figura 30  -  Igreja Matriz (atual situação) 
Fonte: Autor. Data: jun./2009. 

 
Figura 31  -  Praça da Matriz e a Delegacia. 
Fonte: Tarcísio Silva. Data: set./2009. 
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filhos na iminência do desamparo, da perda da mãe. Parece que a própria imagem está em 

risco. Eles, “barreirenses”, sabem o quanto é preciosa a permanência desse “cartão-postal”, 

uma das principais imagens não apenas da cidade, mas dos álbuns familiares, dos registros 

pessoais de cada um. 

 

Caiadores x Tanoeiros: uma cidade em “batalha”  

 

Um segundo marco, dessa vez de natureza social, está associado aos clubes carnavalescos. A 

diversidade cultural traz também a construção simbólica de espaços e elementos socialmente 

significativos para a cidade. E é justamente no carnaval ─ momento de expressão dos 

Caiadores e Tanoeiros ─ que se destaca esse marco social nos Barreiros, se não atualmente, 

ao menos percebidos em outros tempos a partir da memória afetiva presente nos escritos 

acerca de sua existência.  

 

Choay (1985) fala brevemente, mas de maneira muito feliz, sobre a importância social do 

carnaval em relação à cidade. A autora alerta sobre a dimensão funcional que o carnaval 

possui: 

 

O carnaval é uma ruptura institucionalizada e faz parte integrante do funcionamento 
social. Herança de uma tradição oral que realiza, por ocasião de um recalcamento 
ritual verbal, mais abstrato, a mesma transgressão simbólica que o carnaval, a 
literatura dos mundos às avessas resolve, simbolicamente, tensões sociais e se 
inscreve, entre o mito e o sonho popular, numa situação discursiva estranha ao 
domínio da utopia (CHOAY, 1985, p.41). 

 

Vê-se, portanto, uma construção utópica de uma cidade imbuída do espírito carnavalesco. 

Além de suas tradições profanas e religiosas, ritualísticas, o carnaval é uma festa, época de 

diversão. Choay avança sobre essa visão ao demonstrar com base nos tratados carnavalescos e 

na nova ordem que a cidade incorpora na celebração ao Momo. Uma cidade de permissões e 

liberdades, de criatividade e irreverência, uma fuga da realidade, uma outra cidade simbólica, 

do desejo e livre, dos gestos oníricos e extremos em apenas três dias do ano do calendário 

cristão.     

 

O texto do Choay permite também perceber a nova ordem que se instaura na cidade com o 

surgimento do carnaval. Novas lógicas são postas em evidência, limites e hierarquias são 

desfeitos, as leis têm outra aplicabilidade, aliás, são construídas outras comunicações legais 
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para o funcionamento da cidade. Certamente é um momento único e estranho, onírico e 

mítico. É por essas e outras questões que o carnaval tem significado tão forte na existência 

também nos Barreiros. Nessa cidade havia clubes de alegorias, desfiles de corso, salões de 

clube, além do fervor do carnaval de rua e suas manifestações típicas da cultura popular e do 

folclore. 

 

Crê-se que seja inevitável a influência dessa celebração, desse espírito à compreensão dessa 

cidade. Constituída também pelo carnaval, tendo seus espaços públicos como palco dessas 

manifestações, bem como pela arquitetura dos clubes como espaços privados de uma vida 

cultural. E nesse espírito, as lembranças das experiências foliãs recebem um gosto de saudade, 

própria do carnaval, somado ao amor nostálgico dos marcos e lugares que simbolizam os dias 

momescos. 

 

Dentre os escritos memorialistas, destacam-se os Clubes dos Caiadores e dos Tanoeiros e 

suas sedes. Tais agremiações têm origem nas diversas corporações de ofício, ao menos 

nominalmente, ainda no século XIX. Assim, tanto no Recife, quanto no interior de 

Pernambuco e até em outros estados brasileiros, surgiram os clubes dos: lenhadores, 

caçadores, das pás, vassourinhas, remadores, entre tantas outras denominações. Desfilavam 

pelas ruas e exibiam o estandarte, bandeiras, fantasias e alegorias, ao som de frevo-de-rua.   

 

Especificamente nos Barreiros, entre algumas agremiações, destacaram-se duas, as quais se 

constituíram com sede, cores, símbolos, estatuto, diretoria e orquestra próprios. Assim, não 

apenas os organizadores, mas a cidade inteira era dividida entre as paixões dos clubes, tal qual 

é hoje em dia a relação entre torcedor e time de futebol. De um lado, existiam os Rubro e 

Verdes Caiadores, do outro, os Alvo e Verdes Tanoeiros. Eis os símbolos27 dos clubes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 O símbolo do Clube dos Tanoeiros foi desenhado pelo tanoeiro Isnaldo, numa pesquisa do Bloco Lança Perfume, realizada para 
homenagem aos Clubes. Até a conclusão da pesquisa não foi encontrada a verdadeira logomarca. 
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Estes clubes promoviam a vida social da cidade com bailes, reuniões, jantares e, 

principalmente, o Carnaval. Nessa fase do ano, a rivalidade dos clubes aumentava a ponto de 

se criar inimizades até entre membros da família. Trabalhava, cada um, para exibir na rua suas 

fantasias e carros alegóricos. Para tanto, traziam profissionais da Escola de Belas Artes do 

Recife, decoradores, estilistas, maquiadores reconhecidos para a organização dos desfiles. 

Nesse sentido, Noronha Filho escreveu, para louvar os clubes e fazer o apelo paradoxal da 

união entre eles, ao mesmo tempo em que pedia para que não deixassem de ser rivais, como 

se vê na seguinte canção: 

 

Eu sou do Clube dos Caiadores 
Eu sou do Clube dos Tanoeiros 
As nossas cores são defendidas 
Com o carnaval de Barreiros 
 
Haja sempre concórdia 
Com os povos dessa terra 
Sejam unidos na paz 
Sejam unidos na guerra 
(FILHO, 1960b. Inédito) 

 

Essa rivalidade ao que parece era o espírito sedutor das paixões pelos clubes. Os seus desfiles 

duraram até meados da década de 1960.  Houve um encontro fatídico que culminou em 

batalha, não àquelas de confete e serpentinas, prática comum nos dias de carnaval, mas de 

agressão física entre os integrantes de cada bloco e destruição de alguns instrumentos 

musicais. Certamente, não aconteceram mais conflitos corporais porque o itinerário de cada 

clube todos os anos era cuidadosamente definido e protegido pelas autoridades locais de 

 
 

Figura 33  -  Símbolo do Clube dos Tanoeiros 
Fonte: Acervo Bloco Lança Perfume, 2002. 

Figura 32 - Símbolo do Clube dos Caiadores 
Fonte: Acervo pessoal Yvon Costa, 1981. 
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segurança pública, de modo a evitar o encontro entre os adversários e criavam sempre duas 

rotas distintas. Na década de 1990, foi criado um bloco lírico, chamado Embalo da Saudade, 

imbuído de uma nostalgia barreirense sugerida pelo verbo recordar, que cantava pelas ruas os 

seguintes versos: 

 

(...) 
Fazendo a história 
Tua gente a cantar e a viver 
A recordar fevereiros 
Ao doce Embalo da Saudade 
As tradições, Caiadores, Tanoeiros 
Gente na rua, batalhas pra valer 
(...) 
(JAMIR; MIGUEL, 1993. Inédita, destaques no original). 

 

Nesse frevo de bloco é reafirmada a competição dos clubes. Não apenas nos dias de carnaval, 

mas no decorrer do ano, tempo em que cada sede era território proibido para o adversário. 

Assim, o Caiador Hilton Costa escreve, como um fato inusitado e excepcional de ter ido ao 

Clube Tanoeiros: 

 

Lembro-me que, na minha adolescência, por ocasião das festas carnavalescas, 
compareci na companhia do meu pai, e de outros diretores do Clube ‘Caiadores’ à 
sede do Clube dos Tanoeiros, numa louvável iniciativa de confraternização 
clubística. 
 
Na mesma noite, em retribuição compareceu a sede do Clube Caiadores, a diretoria 
do Clube Tanoeiros, e esse foi o primeiro passo para uma convivência pacífica nos 
carnavais seguintes (...) (COSTA, 2007, pp. 27-28, aspas no original). 

 

Outro acontecimento relatado pelo mesmo autor trazia a extrema disputa entre os Tanoeiros e 

Caiadores “(...) cujas paixões clubísticas exarcebadas os tolhiam de passar sobre a calçada da 

sede social do Clube que não era a sua predileção pessoal” (idem, pp.146-147). Nesse mesmo 

espírito, o autor relata, por sua amiga Elza Margarida, conterrânea e também Caiadora, tal 

situação: 

 
(...) cheguei em Barreiros, pela manhã, saí pelas ruas da cidade para rever velhos 
amigos, com os quais convivi por muitos anos. 
 
Na minha trajetória, sem me aperceber, subi a calçada da velha sede do Tanoeiros e 
antes de concluir o seu trajeto desci para o calçamento, como fazia no passado, por 
força das rivalidades existentes entre os adeptos das velhas e queridas agremiações 
barreirenses. (Idem, p.67) 
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Essa disputa entre os dois clubes era fortemente cultivada no dia-a-dia pelos seus devotos 

integrantes. Esse clima é relembrado por Ruy Bello (1984) que relata as atitudes extremas 

tomadas por alguns dos tanoeiros e caiadores: 

 
A tal ponto se acirrou a rivalidade entre os dois clubes que os dias de carnaval se 
transformaram em dias de guerra fria, com a pesada expectativa de choques 
violentos e atritos bélicos entre as duas facções. O partidarismo espalhava 
malquerenças permanentes e dividia até membros da mesma família (BELLO, 
1984, p.98) 

 

Xingamentos, insultos, o uso das cores correspondentes aos clubes no vestuário cotidiano, o 

clima de superação e segredo a cada exibição alegórica nas ruas, os preconceitos entre os 

clubes taxados como de “elite” e outro de “massa”, perdurou por anos e hoje são 

rememorados por suas sedes antigas e atuais, instaladas na cidade. 

 

Das batalhas tradicionais de limas de cheiro, de lança-perfume, talcos, confetes e serpentinas, 

os dias de folia momesca nos Barreiros eram vividos também como dias de luta. 

Especificamente domingos e terças-feiras, quando assim desfilavam as agremiações pelas 

ruas. Batalhas que ecoam nas páginas dos livros, nos frevos cantados e na arquitetura das 

sedes dos clubes. Estão lá, erigidas cada uma, mesmo que com outros nomes, outras funções, 

algumas intervenções e alterações posteriores à sua configuração original para a época da 

existência das agremiações. Estão de pé, ainda a contar esses episódios e paixões, a quem ali 

passa, entra e observa. Estão de prontidão, imponentes, à espreita, como se a qualquer 

momento mais uma “batalha” pudesse acontecer. 

 

O Clube dos Tanoeiros foi criado em 12 de março de 1916. Sua sede inicial se situava na Rua 

Olímpio Teodoro (ver figuras 34 e 35), onde hoje funciona uma pizzaria (ver figura 36). O 

prédio do clube antigo foi demolido. Foi transferida a sede para local próprio do clube na 

década de 1970, num edifício construído para tal fim, localizado na Rua Luiz do Rego (ver 

figuras 37 e 38). A sociedade foi desfeita e extinta na década de 1990. Desde então, a 

Prefeitura dos Barreiros assumiu a sua gestão e a adequou à função de ginásio municipal 

chamado Lívio Tenório (ver figura 39). 
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Figura 34 - Mapa de situação – Clube dos Tanoeiros antigo 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor. Data: 2009. 

 
Figura 35  - antigo Clube dos Tanoeiros 
Fonte: Prefeitura de Barreiros. Data: 197?. 

 
Figura 36  - antigo Clube dos Tanoeiros (atual situação) 
Fonte: Autor. Data: mar./2009. 

Figura 37  - Mapa  de situação – Clube dos Tanoeiros novo. 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor. Data: 2009. 
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O Clube dos Caiadores foi criado em 1916 e sua sede funcionou até 1969 na Praça Barão de 

Gindaí, ou seja, na Praça do Mercado (ver figuras 40 e 41). O antigo clube foi demolido e no 

local, construído uma edificação de dois pavimentos de uso misto (ver figura 42). Em um 

terreno cedido pela Usina Central Barreiros em 1968, iniciou-se a obra de construção da nova 

sede em regime de mutirão entre membros do clube e operários contratados. O novo clube foi 

inaugurado em 1970 e funciona até os dias de hoje sob a gestão da Sociedade Recreativa e 

Cultural Caiadores  - SCRC (ver figuras 43, 44 e 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38  - Nova sede do Clube dos Tanoeiros 
Fonte: Prefeitura de Barreiros,. Data: 197? 

 
Figura 39  - Nova sede do Clube dos Tanoeiros (atual situação) 
Fonte: Autor. Data: mar./2009. 

 
Figura 40 - Mapa de situação – Clube dos Caiadores antigo 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor. Data: 2009. 
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Figura 41  -  antigo Clube dos Caiadores. 
Fonte: SCRC, S/D. 

 
Figura 42  - antigo Clube dos Caiadores 
(atual situação) 
Fonte: Autor. Data:mar./2009. 

Figura 45 - Nova Clube dos Caiadores (atual situação) 
Fonte: Autor. Data: jun./2009. 

 Figura 44  - Nova sede Clube dos Caiadores  
Fonte: SCRC. Data: 197?. 

 
Figura 43  - Mapa de situação – Clube dos Caiadores novo 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor. Data: 2009. 
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Assim, para os barreirenses, o carnaval significa um reencontro com tempos passados das 

antigas agremiações. Reencontro com a cidade e de cada um consigo mesmo. Os saudosos 

clubes, já extintos, se eternizam a cada ano no cantar do seguinte frevo-canção:  

 

Não tenho penar, pois a vida não me dá. 
Não tenho penar, pois a vida não me dá. 
Neste carnaval vou me reencontrar, 
Cantando alto, por longo tempo, 
 O estribilho que ficará: 
Eh! Tanoeiros soberbo! Eh Caiadores afamado! 
Vamos avante, Barreiros, perpetuar teu passado  
(NORONHA, 1986, destaque meu). 

 

 Já o Caiador Hilton Costa indica a valoração afetiva que atribui ao seu clube quando se 

refere à sede como sala de visitas, dando-lhe, portanto, o sentido de casa: 

 

(...) está aí, barreirense, o Clube ‘Caiadores’ com a sua nova sede social totalmente 
edificada (...) para as grandes realizações e para fazer do nosso Clube a sala de 
visita da comunidade barreirense e o prolongamento dos nossos próprios lares 
(COSTA, 2007, p.147, destaque meu). 

 

A idéia de pertencimento e afeição pela cidade aparece ainda no seguinte frevo-canção: 

 

Barreiros, cidade afetiva, 
Parte dessa nossa vida que vamos enfrentando 
(...) 
O Clube Tanoeiros e o fausto Caiadores, marcos vivos de Barreiros, 
Todos hão de recordar 
(NORONHA, 1983, destaques meus). 

 

Não apenas a cidade em seu sentido físico-espacial é parte da vida de seus habitantes, mas 

também seus marcos e lugares, socialmente constituídos. No caso, os Clubes dos Caiadores e 

dos Tanoeiros são partes integrantes do sentimento de pertencimento, de identidade daqueles 

que, divididos, rivalizam entre si, porém são todos filhos da mesma cidade natal. Afinal, 

como registra a escritora, em referência aos Caiadores: “relíquia guardada por mim no 

amanhecer de uma juventude jamais esquecida” (PORTELA, 2009, p.63). Uma preciosidade 

inolvidável e inseparável de quem ali viveu.  

 

Rios e mar: as águas especulares 

 

Nos Barreiros, as águas configuram geograficamente o território da cidade ─ e com isso 

estabelece marcos e lugares naturais. Como já dito, o centro urbano é entrecortado por dois 
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rios, o Una e o Carimã. Além disso a cidade possui também uma faixa litorânea, com as 

praias de Vau do Una, do Porto e Mamucabinhas. Na seqüência, tem-se um mapa situacional 

com a indicação dos rios e da praia, marcos e lugares assim relatados nos escritos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dessa forte e inevitável presença, as águas representam também a força na vida dos 

“barreirenses”, ou, na percepção topofílica, uma apreciação estética, observada nesta canção: 

 

Barreiros, cidade afetiva, 
Parte desta nossa vida que vamos enfrentando 
Seus rios tão caudalosos, suas praias fascinantes 
Vão em nós incutindo bom motivo pra lhe ver 
(...) 
(NORONHA, 1983, destaques meus) 

 

Certamente as águas fluviais e o mar são partes integrantes da vida dos barreirenses e não 

apenas na do músico citado, influenciam na construção dos afetos, alimentam o desejo de 

reencontro e possibilitam as fantasias e os devaneios.  

 

As águas dos rios, na existência da cidade, sempre compuseram os quintais das edificações, 

foram fontes de diversão, alimentação, uso doméstico, transporte, entre outros fins. Adeildo 

Alves Neto relembra a configuração original em sua canção: 

Figura 46  - Mapa situacional dos rios Una e  Carimã e da Praia do Porto. 
Fonte: Mapa de referência da Cidade de Barreiros, SUDENE, 1972 (vetorizado e manipulado pelo autor). 
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(...) 
Que lindo encontro amigo 
Rio Una e Carimã 
Do campo do abrigo 
À Estação de Canaã  
Desfila a natureza 
Entre as ruas da cidade 
Barreiros, hoje volto 
Pra matar saudade28. 

 

Os versos descrevem a Ilha Jardim (Bello, R.,1967), existente entre os dois rios que se 

encontravam em dois pontos, sendo o primeiro antes do núcleo urbano, ainda no antigo 

Engenho Tibiri e, o segundo, no Campo do Abrigo, nas proximidades do Pátio do Mercado. 

Assim, as cobras preta e amarelada, como são chamados o Una e o Carimã, respectivamente, 

nas palavras de Pereira (2003), ou a imensa serpente cor de chumbo, aludida por José Maria 

Bello (1948) ao descrever o rio Una provocam sentimentos e lembranças variados nos 

barreirenses. 

 

Partes dessas lembranças de momentos felizes são propiciadas pelo contato físico com as 

águas barreirenses, como escreve Costa: “recuando à minha infância, eu achava que as 

melhores coisas da vida eram os banhos e pescarias nos rios Una e ‘Carimã’” (2006, p.167, 

aspas no original).  

 

Os rios são sempre relacionados às práticas cotidianas da cidade, principalmente as de lazer e 

diversão. Com esse entendimento, Ruth Marino (1983) recorda a sua experiência com as 

águas no poema Saudades do Rio Carimã: 

 
Carimã! Te recordo com saudade... 
O rio, que marcou a minha infância 
Nele, tomava banho e pescava 
Fazia todas as trelas de criança 
(...) 
(MARINHO, 1983, p.09). 

 

Nessa estrofe, que é a primeira das rimas da poetisa, já é anunciada a marca que o rio tem não 

só com sua infância, mas em sua vida. Nas palavras seguintes, a importância afetiva desse rio 

é vista em cada lembrança, fato, pessoa, relacionados ao universo do rio Carimã de sua 

                                                 
28 NETO, Adeildo Alves. Barreiros.  Disponível em <http://www.adeildoalvesneto.com.br/obra/citacoes.php?key=1>. Acesso em 
06.03.2009, às 18h23. Inédito. 
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infância.  São essas práticas que construíram suas recordações, marcadas pela saudade, 

sentimento positivo gerado por uma ausência.  

 

Uma outra experiência marcada pela perda é apresentada pelo jovem Jadiel do Espírito Santo, 

de pouco mais de 20 anos, quando se depara com realidade do rio atualmente, como se vê no 

poema Carimã: 

 

Lembro quando eu bebia 
As águas desse rio Carimã 
Vez em quando eu me banhava 
E com a turma eu brincava 
Com as águas desse rio 
Nas águas desse rio Carimã 
 
Hoje sinto a tristeza 
Do meu velho rio Carimã 
Lixo invade a beleza 
E destrói  meu rio Carimã 
Tem lixo de todo lado 
Tristeza de toda cor 
 
Poluídas são suas águas 
E claras são as lágrimas 
Do pescador que chora nesse rio 
Procura o peixe no rio 
Cadê o peixe do rio Carimã? 
(ESPÍRITO SANTO, s/db) 

 

Embora tenham comungado de uma infância semelhante na experiência dos banhos e 

brincadeiras nas águas do rio Carimã, a continuidade dos relatos se distancia. Das águas 

limpas de uso das lavadeiras, tão relembradas por Ruth Marinho na seqüência de suas rimas, 

para a situação atual de lamento pelo descuido com o rio, pela poluição. A despeito dessa 

condição, o sentimento identitário é comum tanto para a poetisa quanto para o jovem poeta,  

quando na sua escrita é repetida a expressão possessiva meu rio Carimã. Ambas as narrativas 

poéticas explicitam a importância afetiva do rio na vida de cada um. Assim, os rios se 

configuram como marcos subjetivos, como um elo identitário entre os “barreirenses”, 

protegidos pelos sentimentos afetivos que constroem a significação e a perpetuidade da 

memória na vida das pessoas, acima das transformações e aniquilamento destes marcos e 

lugares. 
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Cabe ainda ressaltar as águas do mar. Entre as três praias, ainda que muitos dos próprios 

barreirenses não tenham o conhecimento de que assim sejam divididas, ou as consideram 

como uma única praia e mais conhecida, está a Praia do Porto. De difícil acesso, por estrada 

de barro, “Porto”, como é conhecida popularmente, fica a quase 10km de distância da sede da 

cidade. Até pouco tempo suas terras pertenciam a uma família local e lá cultivavam o coco e a 

cana-de-açúcar. O seu território é também marcado pela existência de áreas remanescentes de 

  
Figura 47  - Rio Una. 
Fonte: Autor. Data: 2003. 

Figura 48  - Rio Una. 
Fonte: Autor. Data: 2003. 

  
Figura 49  - Rio Carimã. 
Fonte: Tarcísio Silva. Data: set./2009. 

Figura 50 - Rio Carimã. 
Fonte: Tarcísio Silva. Data: set./2009. 

 
Figura 51 - A cidade entre os rios Una (esq.) e Carimã (dir.) 
Fonte: Desconhecida. Data: 200?. 
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mata atlântica e seus ecossistemas associados, a exemplo do manguezal e da restinga. A sua 

faixa de praia era praticamente desocupada. 

 

Nesse cenário, considerada por muitos como paradisíaco devido à sua condição desértica e 

aos seus atributos naturais, a Praia do Porto sempre foi destino de passeio entre amigos e 

familiares para permanência de apenas de um dia, ou de breves acampamentos. Em 2007, 500 

hectares de suas terras foram vendidos a um grupo espanhol para a instalação de um 

complexo turístico, conforme foi dito antes. Antes disso, já se iniciavam ocupações da área 

com a construção de residências de veraneio destinadas à classe de alta renda, habitadas por 

pessoas de fora da cidade dos Barreiros. 

 

A significação afetiva dessa praia para os barreirenses pode ser vista pela estrofe do frevo-

canção a seguir: 

 

(...) 
Vem, vamos embora fazer o passo. 
Nas ruas de Barreiros, o tempo não há de passar. 
Depois, o rio Una navegar 
Rever a Praia do Porto 
E sonhar e sonhar. 
(NORONHA, 1983) 

 

A Praia do Porto é colocada nesta canção como uma condição preciosa para o autor, pela 

necessidade de revê-la, revisitá-la, como se nessa ação houvesse uma reafirmação de seus 

sentimentos pela cidade e pela praia que é parte dela, uma reafirmação também do elo 

temporal. Tempo esse “suspenso” pela distância e reativado pelo reencontro, fato que lhe 

eleva ao onírico e ao eterno. É como se rever a praia suprisse um pouco a ausência e 

amenizasse a saudade. Há, ainda, nas palavras do poeta, o encantamento com as belezas, 

formas e cores, vistas no poema Praia do Porto, associada à idéia de pátria, própria da 

Topofilia: 

 

Onde o verde-azul cintilar 
Nas tuas pedras quebra-mar 
Beijo do anil da manhã 
Nessa areia alva lã 
 
Nesse canto que o Atlântico 
Como por encanto 
Todo ano é mais Oceano 
Sua ilha, Belezas mil 
É patrimônio do Brasil. 
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(PINHEIRO, s/db) 
 

Vê-se, também, noutro poema homônimo, o relato de uma experiência amorosa e o cenário da 

praia tido como lugar de felicidade. Ainda nesse texto se cultua o orgulho e a idéia de 

pertencimento, de ser parte integrante deste cenário de fama e de beleza, associado às 

ocorrências pessoais da vida do autor nessa praia. No verso belo cenário, meu amor, o poeta 

traz para si a admiração e um sentido de posse e de harmonia com os encantos do lugar. Ao 

mesmo tempo, nos versos Belo cenário meu amor! / É Barreiros sim senhor! se cultua o 

patriotismo. E a ilha (ver figuras 52 e 53), uma atração permanente, topofílica, emoldura esse 

afeto. É o que se vê no seguinte trecho: 

 

Em Porto 
Eu fui 
Namorar com 
Meu amor 
Ilha das pedras 
No coqueiro 
Me beijou 
Bela praia 
Dos Barreiros 
Que brilhou 
Na Indomada 
Novela da Rede Globo 
Se tornou 
Muito falada 
Praia do Porto 
Belo cenário meu amor! 
É Barreiros sim senhor! 
(ESPÍRITO SANTO, s/dc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das necessidades vitais e fisiológicas, as águas significam muito mais para os 

moradores dos Barreiros. Como um território serpenteado pelos rios, ladeado pelo mar, a 

  
Figura 52  - Praia do Porto. 
Fonte: Autor. Data: 2005. 

Figura 53  - Detalhe da ilha do coqueiro solitário 
(Praia do Porto). 
Fonte: Autor. Data: 2005. 
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cidade apresenta-se meio terra, meio água, duas conformações da morfologia de uma mesma 

realidade que permite sonhar e amar, como indicam os poetas citados. 

 

Apesar de, por um lado, haver um descaso e abandono pelas águas dos rios, evidenciados pela 

poluição, assoreamento, ocupações marginais que “dão as costas” para o curso dos rios ou, 

pela venda e ocupação por pessoas estranhas ao lugar, no caso de suas praias, por outro lado, 

essas águas são parte importante do patrimônio afetivo dos barreirenses. Nas suas ondas e 

marés, no leito de seus cursos, também se movimentam os sentidos e as significações dessas 

águas para a cidade e para seus habitantes. 

 

Ainda que o espelho esteja turvo, poluído, estilhaçado, ou posto numa prateleira como 

mercadoria, os reflexos e imagens estabelecidos perduram, transcendem aos olhos e aos 

tempos. De acordo com os escritos analisados, as águas habitam a memória e o coração dos 

“barreirenses” e estes preservam a relação especular existente.  

 

O Pátio do Mercado: o lugar do encontro também das águas 

 

A Praça Barão de Gindaí (ver figura 54) é o espaço pulsante dos Barreiros. Nela situam-se o 

Mercado Público Municipal e o pátio da feira livre. Também daí se ramificam as ruas 

comerciais do centro da cidade. Sua origem está ligada ao cais do Porto do Una, instalação 

que servia de transporte de mercadorias, principalmente açúcar, como também de pessoas, até 

o porto da praia de Gravatá e, de lá, seguia pelo mar para a capital pernambucana e demais 

destinos. Trapiches, ancoradouros, barcaças e suas velas, feirantes, negociantes, eram alguns 

dos componentes do cenário daquela época, até meados do século XX. 

 

Tanto a edificação do Mercado, quanto o pátio sofreram intervenções ao longo de suas 

existências. Data-se a construção do Mercado de 1871 (ver figuras 55, 56 e 57) com uma 

pequena edificação em estilo neoclássico, substituída pela atual, no início da década de 1970, 

obra do então prefeito Djalma Sanguinetti (ver figuras 58, 59, 60 e 61). Também a partir dessa 

data houve a retificação do cais do Rio Una com a construção de muro de arrimo e extensão 

da pavimentação do pátio. Posteriormente, houve a ocupação da faixa marginal ao rio, no 

início da década de 1980, o que extinguiu o Porto com a construção de “boxes”, assim 

chamadas as pequenas edificações comerciais ali instaladas (ver figuras 62 e 63).    
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Figura 54  - Mapa de situação – Mercado Público, Pátio e encontro dos rios 
Fonte: Mapa Base COMPESA, 2002 manipulado pelo autor. Data: 2009. 

 
Figura 55  - Mercado Público Antigo 
Fonte: Monteiro, 1913. 

 
Figura 57 -  Cais do  antigo Mercado Público 
Fonte: Acervo pessoal de Vilma Marinho da Costa. Data: 1966. 

 
Figura 56  - Vista do antigo Mercado Público (esq. ao fundo) a 
partir da Rua Ayres Bello 
Fonte: Acervo pessoal Luiz Rodolfo Cabral de Melo. S/D. 
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Figura 58 - Novo Mercado Público 
Fonte: CONDEPE. Data: 1985. 

Figura 59 - Cais do novo Mercado Público 
Fonte: CONDEPE. Data: 1985. 

 
Figura 60 - Cais do novo  Mercado Público 
Fonte: Acervo pessoal de Vilma Marinho da Costa. Data: 1977. 

Figura 61 - Novo  Mercado Público (atual situação) 
Fonte: Autor. Data: 2003. 

Figura 62 -  vista atual do cais do  Mercado Público 
Fonte: não identificada. Data: 2007. 
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Não é a configuração atual que se reverencia nos escritos memorialistas, naturalmente, mas 

aquela dos espaços livres, da comunicação direta com o rio, das visadas permissíveis à 

contemplação das águas, do porto. Da cidade de poucas ruas, menos emparedada e menos 

densa. Do burburinho econômico, das pessoas, dos barcos, das mercadorias. 

 

A pulsação referida antes se dá principalmente nos corações de quem ali viveu e dos que 

escreveram a respeito desse lugar. Hoje já nada mais existe, ao menos da forma que se evoca, 

referencia e conclama nos escritos. Assim o cantor declara: 

Barreiros, que saudade! 
Um beijo pra cidade 
Um caso de amor 
O coração da gente 
Bate fortemente 
Sentindo o seu calor 
(...)  
Festa da Saúde - eu vou 
Pátio do mercado - eu vou 
As pastoras cantam - o amor  
Com muita emoção 
(NETO, 2003b, destaque meu). 

 

Nesta canção, Adeildo Alves Neto rememora sua experiência afetiva com a sua cidade 

vivenciada também no Pátio do Mercado. Esse lugar é referência para os seus sentimentos e 

suas lembranças. 

 
Figura 63 -  Antigo cais do  novo  Mercado Público 
Fonte: Autor. Data: 2006. 
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Mas, ao que parece, esse espaço não seria tão representativo se nele não se inscrevesse na 

geografia peculiar. É o que se torna explícito nos textos analisados a seguir. O Pátio do 

Mercado é circundado pelos Rios Una e Carimã, sendo este último desaguado no leito do 

Una, em pleno coração da cidade, aos olhos de seus habitantes e dos freqüentadores do 

mercado.  

 

Assim, num gesto cotidiano, para relembrar os dias de momo passados na cidade, o nostálgico 

frevo-de-bloco descreve “(...) Corre o Una, segue o Carimã / saudando nossos carnavais (...)” 

(JAMIR; MIGUEL, 1993). 

 

Não são poucas as motivações que esse encontro das águas promove nas inspirações dos 

poetas, músicos e escritores “barreirenses”. Como cenário de início e fim dos motes de seus 

causos escritos em seu livro, Nenga Pereira (2003), se entrega aos devaneios, envolvimento e 

perpetuidade daquela vista: 

 

Sentado no paredão do cais, ali no pátio da feira, contemplava deslumbrado aquela 
fornicação divina e sem fim, que a lua cheia cobria com um manto dourado.  
(...) 
Se era tempo de lua cheia, por nada desse mundo perdia o espetáculo da lua 
nascente, na curva do matadouro, alumiando o coito daquelas águas. 
O rio Carimã desembocando no rio Una. 

 
Sentado no paredão do cais, ficava ali, em muda comunhão com o Eterno, até que 
outros apelos da noite me levassem para outro lugar. (PEREIRA, pp. 15-16, 2003). 
 

É a paisagem de fascínio e sedução, onde acontece a apreciação estética, nesse cenário de 

encontro. Os rios se encontram, para o autor, numa cópula. Nesse sentido, o poeta chama a 

atenção às rendidas águas do Carimã: 

 

(...)  
Barreiros ele abastece... 
Escorre pela Barragem... 
Nos Lotes segue a viagem... 
Faz as curvas da Prainha... 
E o comércio nem notou... 
Que a Cigana vivem à margem... 
E com o Una se encantou... 
(PAIXÃO, s/da, destaque meu). 
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O encantamento não é apenas entre as águas, mas também para quem convive com elas. Essa 

experiência passional dos rios é vista como uma sina, irrenunciável, em outro poema, como 

um amor que espera o encontro para, enfim, viverem felizes [as águas] para todo o sempre: 

 

(...) 
Na ponte Lívio Tenório 
Que foi grande político 
Desfila o Carimã 
Corrente ao seu destino 
Se entrega ao Rio Una 
(ESPÍRITO SANTO, s/da). 

 

Tal destino, nas palavras do memorialista Júlio Bello (1948), sofreu resistência, mas fadado às 

dívidas, ao amor, o encontro é, por fim, inevitável: 

 

Era linda a perspectiva daquele ponto [do Alto da Igreja matriz]. A cidade embaixo 
comprida em seu bairro mais importante e populoso pelo Carimã que corre muito 
tempo paralelo ao Una, negaceando o tributo que terá sempre de lhe pagar, e 
depois, como quem não tem outro jeito, de má vontade, entregando, agastado, 
n’uma curva rápida, as águas ao grande rio; as barcaças, na confluência das duas 
correntes, com os seus mastros compridos ancorados (BELLO,J., 1948, p.276). 

 

Parte desse cenário descrito na citação anterior é visto na figura 64, que registra a presença de 

barcaças, ainda na primeira metade do século XX, bem como a figura 65, que mostra o 

encontro das águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, o Pátio do Mercado, afetivamente chamado, é, a exemplo dos espaços públicos 

da antiguidade clássica, a expressão civil, democrática, dos fluxos econômicos, da troca, do 

comércio, do fluxo de mercadorias e pessoas. Somada a esta vivacidade tão comum aos 

 
 

Figura 64- Barco no Rio Una. 
Fonte: Costa. Data: 2006. 

Figura 65 -  Barcaça na confluência dos Rios Una e Carimã. 
Fonte: Bello, R. Data: 1984. 
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mercados e pátios de feiras das cidades, está também o fluxo das águas, o encontro também 

do Una e do Carimã. A fusão das águas amarela e preta num só corpo para dar vida a uma 

cidade, para reafirmar o amor e a possibilidade de felicidade aos seus moradores. 

 

Ainda que não mais existam o Porto do Una e a configuração descrita nos textos 

memorialistas, os rios Una e Carimã ainda se encontram. Emparedados pelas densas 

ocupações marginais aos seus leitos, estas construídas totalmente de costas para as águas, 

continuam a viver, diariamente, sob o luar, sob a aurora, numa renovação infinita e 

incansável. E entre resistências aos maus tratos e abandonos, ainda há seduções e encantos. E 

o pátio do Mercado testemunha aquele amor entre as águas, alimentado pela paixão 

eternizada, como se fosse sempre a primeira vez daquele encontro.  

 

Por fim, na seqüência vêem-se os “mapas afetivos”, na figura 66 e 67, onde está indicada a 

localização desses marcos e lugares especiais. 
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Figura 66 - Mapa afetivo 1 da cidade dos Barreiros. 
Fonte: SUDENE, 1972 (vetorizado pelo autor). Data: 2009. 
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Figura 67 - Mapa afetivo 2 da cidade dos Barreiros. 
Fonte:  COMPESA, 200? (manipulado pelo autor). Data: 2009. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

 

Os estudos sobre a subjetividade passam, ultimamente, a ter maior importância no ambiente 

acadêmico e científico. O desafio está agora em transformar tais estudos em práticas no 

exercício profissional. A produção do conhecimento neste campo pode trazer novas 

concepções urbanísticas, metodologias e ferramentas para a intervenção no espaço da cidade. 

 

Especificamente na área do Desenvolvimento Urbano, tais estudos, marcados pela 

compreensão da subjetividade aplicada à arquitetura, propiciam uma melhor apreensão do 

fenômeno chamado cidade. Afinal, o pensar e o agir do arquiteto e urbanista está associado 

diretamente à vida humana e não apenas ao espaço edificado em sua dimensão física. 

 

Dentro dessa idéia, foram trazidas para a dissertação idéias sobre a Memória e a Afetividade, 

com apoio de campos disciplinares afins. Não há como negar tais contribuições e a 

Arquitetura e Urbanismo, por si sós, não são suficientes para lidar com a complexidade do 

Ambiente Construído. Com esta dissertação espera-se dar uma contribuição nesse sentido. 

 

* * * 

Imbuídos por um modo de escrita bastante peculiar, por serem músicos, poetas e escritores 

memorialistas, encontra-se nos textos desses “barreirenses” um conteúdo composto 

especialmente por subjetivações. Seja numa forma explícita ou nas nuances de cada 

mensagem, intencional ou não, é percebida a afetividade que existe entre tais sujeitos e aquela 

cidade eleita para amar.  

 

O leitor e pesquisador, exterior a esse mundo poético, quando faz leitura desses conteúdos é 

levado a entender melhor os sentidos e as significações das estruturas físicas dos Barreiros ou 

de outra cidade qualquer, expressos pelos seus filhos quando esses são poetas. Desse modo, 

apreende-se a vivacidade e a expressão simbólica dos marcos e lugares dos Barreiros, a partir 

da experiência de quem ali viveu e conviveu com esses espaços.  

 

Numa cidade marcada pelas águas de rios e mar, a força estabelecida pelo amor a priori pela 

natureza enfatizada por Bachelard (2002) é perceptível na fala dos poetas. A esse amor 

primeiro, se seguem a experiência do uso doméstico, da formação urbana, das atividades de 
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lazer, definindo marcas identitárias e, por conseguinte, afetivas dos barreirenses com a sua 

cidade. 

 

Ao mesmo tempo, a centralidade e a exuberância de uma colina adornada por uma igreja em 

seu topo e por duas praças em sua base, deram aos Barreiros um “cartão-postal”, um símbolo 

para a cidade. Mais que isso, é um cartão-postal e símbolo afetivo para os habitantes, que 

cultuam aquele espaço sagrado, dominante, onírico, nostálgico.  

 

Como espaço também afetivamente diferenciado está o Pátio do Mercado, rememorado ao 

gosto da vida noutros tempos, do encontro e dos fluxos públicos dos cidadãos. Estão também 

nas recordações dos “barreirenses”, ao abrir seus corações e se entregar àquela paisagem, do 

encontro dos rios Una e Carimã e do cais do mercado. Essas paisagens hoje são apenas 

lembranças de uma configuração espacial que se cultua como especialmente afetiva. 

 

Há ainda a memória da festiva celebração momesca, materializada nas duas sedes de clubes 

carnavalescos erigidas com muito amor, sentimento que perdura nas lembranças que lutam 

por permanecer contra a força da extinção dessas agremiações. Afinal, Caiadores e Tanoeiros 

marcaram o carnaval da cidade e os corações de seus foliões, torcedores, sócios e 

admiradores, conforme foi dito anteriormente. E das “batalhas” além das lembranças, 

sobreviveram também os edifícios de cada sede, para registrar que o amor também ergueu e 

cultuou cada espaço edificado. Esse mesmo amor que luta para que não se esqueça a 

existência desses clubes e daquele carnaval que outrora marcaram a cidade. 

 

Eis, portanto, os espaços marcadamente afetivos para os barreirenses, dentro do suporte 

teórico-metodológico aplicado. São marcos e lugares imbuídos do sentido filial, de 

pertencimento, de indissociabilidade, familiaridade, ternura, afeição, amizade, de patriotismo, 

de apreciação estética, de nostalgia, todos promovidos pela experiência de habitar a cidade, 

pelo contato físico das pessoas com a cidade. 

  

* * * 

 

Como se viu, os discursos sobre a memória permitem estabelecer uma relação entre cidade e 

sujeito. A partir do conceito psicanalítico de Identificação, assim como o de Topofilia, foi 
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realizada a análise textual apresentada. Os conteúdos sugerem, em alguns casos, expressões 

do inconsciente, dada a particularidade expressiva do músico, do poeta e do escritor. Assim, a 

cada exemplo analisado, buscou-se expressões de sentidos e significações que pudessem 

indicar traços identitários e topofílicos. 

 

A partir dos resultados encontrados na cidade dos Barreiros, já apresentados, percebem-se 

esses traços identitários e topofílicos tanto na vida real quanto na ficção, onde autor e 

personagens/histórias se confundem, por exemplo. Quem escreve empresta consciente ou 

inconscientemente sua própria experiência com a cidade para criar suas estórias. Tudo é 

intrinsecamente ligado, delicadamente ajustado. Os sentimentos expressos transpassam o 

limite literário, da personagem e da narrativa, para falar também do próprio escritor. 

 

Sobre os relatos de memória, não há uma linearidade temporal embora existam marcos 

temporais. O que se sobressai são os registros num jogo de esquecimento e lembrança, onde o 

tempo parece não influenciar nas permanências. 

 

O uso dos registros textuais da literatura e da música como fontes para análise da afetividade 

pode soar com uma certa obviedade, no entanto são essenciais para o entendimento da cidade. 

Constituídos da palavra que em si mesma já traz a subjetividade, esta catalisada pela condição 

literária, da poesia e da prosa e da música. 

 

O que se revelam nessas fontes são nuances, detalhes, sutilezas e pistas para a conformação de 

um quebra-cabeça, de uma construção narrativa, de uma interpretação. Daí o possível mérito 

desta investigação. Os escritos memorialistas possibilitam compreender os modos, os tempos, 

as pessoas, os contextos, as vozes e as referências que constituem uma cidade. Com isso, foi 

possível observar os sentidos e as significações espaciais e sociais, desde os explicitamente 

declarados como afetivos, aos metafóricos, simbólicos e implícitos na palavra escrita, nem 

sempre fácil de apreender numa primeira leitura. 

 

Nos Barreiros, cidade constituída por uma série de condições sentimentais, valores, 

percepções, atitudes, a afetividade sobrepõe-se ao clima, às catástrofes, à pobreza, à inércia 

econômica, à má gestão dos dirigentes a numa cidade onde o viver pode ser difícil.  

 



 125

A memória afetiva burla o preconceito, a exploração, o monopólio, as desigualdades sociais, 

as injustiças e tece emendas, reafirma o sentimento soberano, onde o amor pela cidade natal 

parece estar sobre todas as coisas. Utiliza-se, por vezes, linguagens desconhecidas, 

misteriosas, idealizadas, fantasiosas, fantasmagóricas, lendárias, míticas, para se construir e 

expressar afeto. Tudo isso porque faz parte também da realidade humana e, por isso, é vital. 

 

E se é coerente essa assertiva, justifica-se também a eleição dessa cidade como estudo para a 

dissertação que ora se conclui. Afinal, as cidades menores, modestas, anônimas, que não 

integram redes globais, ou mesmo regiões metropolitanas, também encantam estudiosos. E 

isso não porque se destacam no desenvolvimento social, econômico, cultural, histórico, 

arquitetônico, quase imperceptíveis para além de suas fronteiras, mas sim, porque têm um 

lugar especial na memória dos seus habitantes. Em outras palavras, porque seu espaço foi 

experienciado e tem significado afetivo para a população. 

 

Na análise textual não houve uma preocupação rigorosa em resgatar um histórico dos marcos 

e lugares. Mas sim de apresentar os espaços significativamente afetivos quer na sua dimensão 

física, quer na sua dimensão social, a exemplo dos Clubes dos Caiadores e dos Tanoeiros, 

que misturavam a rivalidade à magia que é própria do carnaval, hoje, cultuados na memória 

dos barreirenses pela existência da arquitetura das sedes dessas agremiações. Ou nas 

possibilidades do encontro e encanto do Pátio do Mercado, daquela paisagem portuária, 

mercantil, abraçada pelos rios Una e Carimã. Ou no paraíso da Praia do Porto, cenário de 

patriotismo, orgulho e das lembranças mais saudosas e felizes dos barreirenses, um exemplo 

claro de amor ao lugar, da topofilia de que trata Tuan. E, ainda, o cartão-postal da cidade: o 

alto da colina com a Igreja Matriz e as praças formando um lugar único de nostalgia, devoção 

e contemplação.   

 

Tudo isso é o verdadeiro patrimônio dos barreirenses, o patrimônio afetivo, se observada a 

origem desse termo na tradição francesa ao designar herança familiar. Se é patrimônio para os 

olhos exteriores a quem experiencia essa cidade é uma outra questão. Assim, cada marco e 

lugar aqui mencionado, representa, além do uso cotidiano que lhe dá a população local, a 

afetividade ancorada pela memória. São referências subjetivas vitais aos barreirenses. São 

motivos de orgulho, de patriotismo, que dão a idéia de pertencimento, de perpetuidade, de 

ligação. A população local devota a esses espaços gestos e atitudes de carinho, de afeição, de 

ternura, ainda que não se apercebam disso. São espelhos, mesmo que alguns estejam turvos e 
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estilhaçados, que ainda dão sentidos e possuem significações aos habitantes da cidade, que 

dizem muito sobre os barreirenses e sobre os Barreiros, essa cidade essencial, essa cidade 

afetiva. 
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