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Mas a cidade concentra também os prazeres, os da festa, os dos
diálogos na rua, nas tabernas, nas igrejas e mesmo nos cemitérios.

Le Goff

Por mais rude e caótica que seja, uma cidade é o testemunho
da memória das pessoas que a habitam.

Samuel Macedo Guimarães
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ITABUNA
Valdelice Pinheiro

No cemitério,
no chão puro
no ar,
no tempo que passou
em tudo,
aqui,
vive tudo de mim;
meu pai e minha mãe
sob uma legenda e flores,
os meus primeiros sons,
a primeira imagem
de meus pés andando por si sós
e todos os meus olhos
se estirando
pelo verde dos cacaus abertos na mata
como mar que desse frutos de ouro
e frutos de fome.
Aqui cresceram as minhas mãos
com ânsias de infinito e cheias de agonia.
Aqui nasceram e morreram
as minhas dores mais reais
e mais as ilusões de minhas alegrias.
Aqui eu aprendi o sentido da Paz,
a extensão do amor,
o quanto vale o homem
e de que tipo
de suor,
de força,
de coragem,
de doces e tristes coisas
é feita a vida.
Eu sou plantada nesse chão.
Eu sou raiz deste chão.
Este chão sou eu.

(Do livro Expressão Poética de Valdelice Pinheiro,
de Maria de Lourdes Netto Simões. Editus: Ilhéus, 2002, p. 53).
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PREFÁCIO

O mundo de nossos dias é, cada vez mais, um mundo integrado
por complexos processos econômicos, sociais, culturais e políticos, como
demonstram os numerosos estudos sobre globalização dos últimos 10
anos. Mas continua a ser, também, um mundo diferenciado e isto tem
acompanhado, bem de perto, os dinâmicos processos de globalização,
contrariando algumas previsões fracassadas sobre o fim da História e
sobre o fim da Geografia.

Nesse complexo processo de globalização e fragmentação, unindo
o mundo, o país, a região e o lugar, é preciso destacar a importância da
análise do que dinamicamente representam os espaços geográficos para
seus habitantes. Esses espaços representam um mundo em si mesmo,
na perspectiva dos moradores. É nesse contexto que se insere o traba-
lho de Lurdes Bertol Rocha sobre signos e significados do Centro da
cidade de Itabuna – Ba, resultado de uma laboriosa pesquisa para ob-
tenção do grau de Mestre em Geografia pela Universidade Federal da
Bahia (Convênio UFBA/UESC). Tive o privilégio de acompanhar, como
orientadora, os esforços de Lurdes para captar, da melhor forma possí-
vel, a complexidade da temática escolhida. E ela conseguiu fazer isso,
produzindo um texto que ajuda o leitor a entender Itabuna por dentro,
ou seja, através da percepção de seus moradores, no passado e no pre-
sente. É a partir daí que a cidade de Itabuna é explicada por Lurdes
Bertol Rocha ao leitor.

Por conseguinte, o trabalho da autora é uma bela contribuição para
o conhecimento da Geografia Urbana de Itabuna, ou melhor, de seus
espaços vividos e valorizados. Trata-se, portanto, de um trabalho que
resgata a importância da identidade urbana.

Quero destacar a grande originalidade no uso de mapas mentais,
elaborados sob a  demanda e a orientação da autora. Também é preciso
ressaltar o uso de quadros artísticos, de velhas fotografias e de velhos
mapas e jornais. Assim, Lurdes Bertol Rocha construiu um estudo ori-
ginal sobre os principais signos e significados do centro da cidade de



12

Itabuna, sua principal referência.
O trabalho deverá, certamente, contribuir, a médio prazo, para a

construção social de mecanismos de preservação dos mais importantes
signos da cidade de Itabuna, evitando que os mesmos sejam destruídos,
e contribuindo para a formação de uma forte consciência coletiva sobre
a identidade cultural da cidade, fato de grande significado nos contex-
tos regional, nacional e global. Esse livro, portanto, tem tudo para cau-
sar um impacto altamente positivo na vida da cidade de Itabuna.

Barbara-Chistine Nentwig Silva
Universidade Federal da Bahia

Mestrado em Geografia
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