


1

O CENTRO DA CIDADE DE ITABUNA:
TRAJETÓRIA, SIGNOS E SIGNIFICADOS



3

O CENTRO DA CIDADE DE ITABUNA:
TRAJETÓRIA, SIGNOS E SIGNIFICADOS

Lurdes Bertol Rocha

Ilhéus-Bahia
2003



4

© 2003 by LURDES BERTOL ROCHA

Direitos desta edição reservados à
EDITUS - EDITORA DA UESC

Universidade Estadual de Santa Cruz
Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16 - 45650-000  Ilhéus, Bahia, Brasil

Tel.: (073) 680-5028 - Fax (073) 689-1126
http://www.uesc.br     e-mail: editus@uesc.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PAULO GANEM SOUTO - GOVERNADOR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RENATA PROSÉRPIA FONTES LIMA - SECRETÁRIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA - REITORA

MARGARIDA CORDEIRO FAHEL - VICE-REITORA

DIRETORA DA EDITUS
MARIA LUIZA NORA

PROJETO GRAFICO E CAPA
ALENCAR JÚNIOR

CONSELHO EDITORIAL:

DÁRIO AHNERT

DORIVAL DE FREITAS

ERONILDA MARIA GÓIS DE CARVALHO

FRANCOLINO NETO

JANE KÁTIA BADARÓ VOISIN

LURDES BERTOL ROCHA

MARIA DA CONCEIÇÃO  FILGUEIRAS DE ARAÚJO

MARIA LAURA OLIVEIRA GOMES

MOEMA BADARÓ CARTIBANI MIDLEJ

PATRÍCIA DA COSTA PINA

PAULO DOS SANTOS TERRA

REINALDO DA SILVA GRAMACHO

ROSANA LOPES

RUY LORDÃO NETO

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R672

CDD 910.1307768142

EQUIPE EDITUS
DIRETOR DE POLÍTICA EDITORAL: JORGE MORENO; REVISÃO: MARIA LUIZA NORA;

SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO: MARIA SCHAUN; COORD. DE DIAGRAMAÇÃO: ADRIANO LEMOS;
DESIGN GRÁFICO: ALENCAR JÚNIOR.

Rocha, Lurdes Bertol.
O centro da cidade de Itabuna : trajetória,

signos e significados / Lurdes Bertol Rocha.
- Ilhéus, Ba : Editus, 2003.

190p. : il.

Bibliografia: p. 175-190.

ISBN 85-7455-059-0

1. Geografia urbana - Itabuna (Ba). 2. Ita-
buna (Ba) - Descrições. 3. Espaços urbanos
- Aspectos sociais. I. Título.

Ficha catalográfica: Silvana Reis Cerqueira - CRB5/1122



5

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



7

AGRADECIMENTOS

Agradecer é preciso. Mas, são tantas as pessoas a agradecer. Po-
rém, antes de agradecer às pessoas, é mister agradecer a quem faz pos-
sível a existência das pessoas às quais devemos gratidão. Por isso, ao
Deus do meu coração, ao Deus da minha compreensão, agradeço por
tantas dádivas. Agradeço a dádiva da vida. Da vida que vivi em nível
profundo ou superficial. Da vida sonhada. Da vida dos signos e signifi-
cados do cotidiano, em todas as dimensões. Agradeço a dádiva da inte-
ligência, do saber, do conhecimento, das oportunidades. E foram tantas
as oportunidades! E tão ricas! A de ter começado a caminhada do saber
com as Irmãs Escolares de Nossa Senhora, no Colégio Nossa Senhora
das Dores, no bairro Casa Verde, São Paulo. A oportunidade de fazer
parte da Ordem Rosacruz-Amorc, que me abriu os olhos para o trans-
cendental. De fazer parte da Universidade Estadual de Santa Cruz -
UESC, a quem devo pelo meu crescimento intelectual.

Agradecer é preciso: a meus pais, David Bertol (já do outro lado da
vida) e  Armelinda Zambiazi, gaúchos de nascença e italianos de des-
cendência, responsáveis pela minha passagem pelo planeta Terra.

Agradecer é preciso a Rocha, meu companheiro na travessia deste
plano de compreensão;  a meus filhos, Gianpaolo e Gianizeli, signos de
uma família plena de quem tenho a felicidade de ser membro.

Agradecer é preciso: à minha professora e orientadora, doutora
Barbara-Christine Nentwig Silva, símbolo de fortaleza, meiguice, dedi-
cação e competência; a meus professores doutores Sylvio Bandeira de
Melo e Silva, Pedro Vasconcelos, Creuza Lage, Antônio Pedro Alves de
Carvalho, Robert Voeks, Ângelo Serpa, ícones do magistério superior
no curso de Geografia da Bahia.

Agradecer é preciso a quem me ajudou das mais diversas formas, a
realizar este trabalho. Há um pouco de muitos nessas páginas: dos cola-
boradores Maria Palma, Rita Jaqueline, Ritta Fontes, João Cordeiro, Luiz
Henrique Farias, Maurício Moreau, Maria Luíza Cassiano Silva, Antô-
nio Carlos Oliveira, Wagner Costa, Helena Callai, Agenor Gasparetto,



8

Zélia Possidônio, Elissandra Ferreira, Cilda Damasceno, Maria Luiza
Nora (Baísa), Anna Lúcia Côgo, Natanael Reis Bonfim, Prefeitura Mu-
nicipal de Itabuna.

Agradecer é preciso aos diversos segmentos da UESC que, de acor-
do com suas especificidades, deram sua contribuição: DCAA, Colegiado
de Geografia, PROPP, NUPPE,  PROGRAD, LAHIGE, CEDOC,
GERAD, Imprensa Universitária, EDITUS, Reprografia, Biblioteca,
entre tantos outros.

Enfim, agradecer é preciso a tudo e a todos que cruzaram por mim
nesta caminhada, fazendo-me ir sempre para frente, em busca do pro-
gresso intelectual, cujo fim não há como vislumbrar, pois é eterno, se-
guindo uma evolução em espiral, para cima.



9

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
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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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1 INTRODUÇÃO

Olhar para a cidade pode dar um prazer especial, por mais comum
que possa parecer o panorama.

Kevin Lynch

Para se conhecer uma cidade é mister conhecer sua alma. E o que
é a alma de uma cidade? Oliveira diz que “a alma de uma cidade é tudo
que se passa dentro dela” (Jornal Agora, 28 de julho de 1999, p. 2). Para
ele, fazem parte da alma da cidade os bares, os loucos, os poetas, os
boêmios, as crianças, os pássaros, o povo, as ruas, as praças, os bairros.
Enfim, a alma da cidade tem cheiro de povo, pois uma cidade não existe
sem o povo e para o povo. E, se a cidade tem gente, tem alma. E a alma
é viva, causa movimento, agitação. Se tem alma, tem vida. Se tem vida,
tem alma. E isto se faz visível através do cotidiano da cidade, através do
mundo vivido e experienciado por seus habitantes que sabem disso,
sentem isso, pois

“(...) minha cidade tem alma, sim. Ora alegre e zoadenta
como pássaros e crianças. Ora meditativa como velhos
que prevêem a morte próxima. Ora produtiva, com o ful-
gor da pós-adolescência ou da experiência de quarentões,
maduros, que não se permitem erros primários. A alma
de minha cidade está no desmazelo das ruas e bairros pe-
riféricos com esgoto a céu aberto. Está nos buracos que
atormentam a vida dos donos de veículos. Está na manhã
de sol radiante ou densa, nublada, de chuvas. Está no en-
tardecer, no cantar de pássaros que só existem na memó-
ria de alguns. Está nas noites enluaradas. Está entranhada
nas decisões dos políticos, certos ou errados. Está na von-
tade do povo quando escolhe o seu governante e nele
confia seu futuro. Está no sorriso sem dentes de crianças
e velhos. Mas, acima de tudo, a alma de minha cidade está
emoldurada na esperança e na certeza de que tudo vai
mudar” (OLIVEIRA, 1999, p. 2).
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Justifica-se o estudo das mudanças e das diferentes percepções no
que se refere ao significado dos signos do centro da cidade de Itabuna,
tendo em vista que, segundo Santos (1997, p. 2), “cada lugar está sem-
pre modificando de significação, graças ao movimento social: a cada
instante as frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas”.
Neste estudo, pretendeu-se investigar e avaliar quais foram essas mu-
danças, porque elas ocorreram e que significados têm para os habitantes
mais antigos e mais novos da cidade em questão.

São considerados signos, neste livro, as ruas, as praças, as avenidas,
os prédios, os monumentos do centro de Itabuna, em função do que
significam ou significaram para seus moradores.

A cidade é o cenário sobre o qual o ser humano vive, age, reage,
transforma, constrói, destrói, reconstrói. É principalmente nas cidades
que as idéias, as ações e reações são publicadas - é a publicidade; onde as
pessoas sofrem reveses causados pela vida econômica, pela política - é a
atrocidade; onde o que acontece logo é espalhado pela imprensa falada,
escrita, televisiva, virtual - é a velocidade; onde a pobreza extrema impe-
ra, tornando os seres humanos sub-humanos - é a mendicidade; onde o
que ontem era moda, era importante, hoje tem pouca ou nenhuma im-
portância; onde as coisas caducam, ficam fora de moda com rapidez - é
a fugacidade; onde as festas e o lazer tiram as pessoas da rotina, a prece
eleva a alma do religioso a Deus - é a felicidade;  onde o roubo, a mentira,
a falsidade imperam - é a rapacidade; onde as pessoas podem sentir amor,
atração, ou repulsa, desconforto, a chamada topofilia – é a geograficida-
de. Tudo isso parece se processar com mais vigor no centro da cidade -
seria a centricidade? Ou a (ex)centricidade?

A organização espacial resulta de interesses de grupos e de forças
políticas e econômicas, fazendo com que eles se diferenciem entre si,
apresentando especificidades que lhes são peculiares.

O centro de uma cidade, através da história urbana, tem sido o
espaço onde as coisas acontecem, as pessoas se encontram, o coração
econômico, político, social e cultural tem seu palco. Mesmo havendo
mudanças de ocupação do solo, de suas funções e do significado de seus
signos, o centro da cidade parece continuar sendo o espaço de onde
emanam as mudanças, as novidades, o realinhamento das funções urba-
nas. O centro de uma cidade pode, ainda, “ser concebido como o coração
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vital da cidade. É um fórum: lugar de reuniões para negócios, mercado-
rias e idéias, lugar de concentração de atividades sociais e culturais e o
nó do sistema de transportes” (BLEY et al 1996, p. 5).

De maneira geral, as cidades têm suas origens e sua organização
a partir de um núcleo ligado ao comércio, a um rio, a uma estrada, a uma
igreja, a um porto, a uma área de mineração, a uma indústria, a uma área
agrícola. Com o tempo, e por força da expansão e do desenvolvimento
de sua economia, de suas atividades, faz-se necessário o desdobramento
em espaços novos a fim de acomodar as diferentes atividades que vão
surgindo. Dessa forma, o centro original vai inserindo outras funções,
seus signos vão adquirindo novos significados. O centro de uma cidade
é “o local onde as pessoas se encontram e exercem uma variada gama
de atividades, tais como as comerciais, de lazer etc. Qualquer que seja
seu tamanho, tipo, função, forma ou época de aparecimento, a cidade
possui uma área onde as atividades se desenvolvem de forma mais in-
tensa” (BLEY et al. 1996, p. 6). De maneira geral, é no centro da zona
urbana que estas atividades se processam com mais intensidade. É o
que ocorre em Itabuna, onde a maior concentração das atividades urba-
nas está no centro da cidade, o qual pode ser considerado como o espa-
ço constituído pela avenida  Cinqüentenário e suas adjacências, à mar-
gem esquerda do rio Cachoeira, expandindo-se, rapidamente, para a
margem direita.

O centro da cidade de Itabuna passou por várias transforma-
ções, principalmente a partir da década de 1970, e, com mais intensida-
de, a partir da década de 1980, este centro iniciou sua expansão pela
margem direita do rio.

Atualmente, a ocupação temporária dos espaços urbanos pela
população, como ruas, praças e avenidas do centro, é intensa durante a
semana, no horário comercial. À noite e nos finais de semana e feriados,
tem-se a impressão de que a cidade está inerte, caracterizando a idéia de
territorialidades flexíveis, de acordo com Souza (1995, p. 87). O autor
escreve que “Territórios, (...)são no fundo antes relações sociais projeta-
das no espaço que espaços concretos (...) podem (...) dissolver-se, cons-
tituir-se e dissipar-se de modo relativamente rápido”. Neste sentido,
conforme o autor, o território pode passar por mudanças na sua ocupa-
ção e no seu uso não só numa escala temporal de séculos ou décadas,
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mas de anos, meses, semanas ou dias. Pelo relato de pessoas mais anti-
gas, há muito residindo em Itabuna, e por livros escritos sobre a cidade,
constatou-se tal fato, pois o centro da cidade era intensamente movi-
mentado o tempo todo;  era o local onde, além de abrigar um comércio
ativo, atividades bancárias, clínicas de saúde, clubes sociais, era o espaço
onde ocorriam as efemérides políticas, sociais e culturais e, também,
onde residiam as pessoas de maior poder aquisitivo. A impressão é que
o centro, antes, se confundia com a própria cidade.

Apesar de a avenida Cinqüentenário continuar sendo a principal
artéria do centro da cidade, concentrando os serviços bancários, boa
parte das casas comerciais, laboratórios e clínicas médicas, as ruas para-
lelas, como a Paulino Vieira, a Rui Barbosa, a Duque de Caxias, entre
outras, competem com ela em importância, principalmente no que diz
respeito ao comércio. Isto ocorre também com as avenidas Juracy Ma-
galhães, José Soares Pinheiro, já fora do centro tradicional. A tendência
mais recente de descentralização, principalmente a partir da década de
1980 e com mais intensidade na década de 1990, tem sido a expansão
de atividades do centro para a avenida Beira Rio, à margem direita do
rio Cachoeira, pela implantação de clínicas médicas e a construção de
um shopping center, o Jequitibá Plaza, em 2000. Pode-se ainda citar, como
exemplo significativo da descentralização, a transferência da sede da
Prefeitura Municipal para a avenida Princesa Isabel, no bairro São Cae-
tano, em 1999. Além disso, tem-se mostrado marcante a diferenciação
do uso de algumas praças do centro da cidade nos horários diurno, fi-
nais de semana e feriados, pela população em geral e pelos eventos po-
líticos, sociais e de lazer.

Estudar o lugar é significativo, pois ao observar a realidade, consi-
derando as informações que se encontram e se percebem no dia-a-dia,
encontra-se a lógica de explicações que extrapolam o senso comum e as
interpretações particularizadas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICO-METODOLÓGICA

Divididos entre um mundo exterior construído na lógica da razão
matemática e um mundo interior edificado no imaginário dos símbo-
los, crescemos num todo tensionados por esta dualidade. Prisioneiros
da nossa rígida formação lógica, rejeitamos indagar se somos a ra-
zão ou o símbolo, ou admitir que somos razão e símbolo.

Ruy Moreira

2.1 BASES CONCEITUAIS

O primeiro contato com o mundo se dá através da sensação capta-
da pelos órgãos dos sentidos. A sensação leva à percepção. Pela percep-
ção formam-se imagens que têm significados diferentes para quem as
capta, dependendo de sua cultura, tempo histórico, situação psicológi-
ca, entre outros. A tendência é levar em conta apenas os aspectos con-
cretos, objetivos, das imagens. Deve-se ter em mente, porém, que os
seres humanos são duais, isto é, têm uma visão externa (mundo conce-
bido) e uma interna (mundo percebido, mundo subjetivo) do mundo
que os cerca. A percepção externa de um signo, como uma estátua no
meio de uma praça, por exemplo, tem características físicas, captadas
por quem as observa, que não deixam dúvidas. O significado desta está-
tua, porém, pode variar muito de um observador para outro. Este fato
se dá pela leitura que cada um faz, levando-se em conta o conhecimento
sobre o que a estátua representa, as características culturais do observa-
dor, sua disposição interna no momento da observação, além de uma
série de outros fatores que podem interferir no resultado final do signi-
ficado para cada um. No caso, por exemplo, das estátuas localizadas em
frente ao correio central em Salvador, para os adeptos ou conhecedores
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da cultura afro-brasileira, não há dúvida do que elas representam. Mas,
para os que não são do grupo ou não têm informações ou conhecimento
sobre o que representam, são imagens exóticas para alguns, bonitas para
outros, ou, simplesmente, muito pouco significativas para outros, ainda.

Levando-se em conta a visão do mundo concebido e a do mundo
percebido ou subjetivado, Moreira (1993) trata da oposição  entre o
espaço como campo conceitual e do espaço como campo sígnico, apre-
sentados no quadro 1.

De uns tempos para cá, as noções de espaço topológico, espaço
vivido, espaço percebido, espaço produzido estão entre tantas outras
noções que permeiam o discurso da geografia, indo da dialética à feno-
menologia. “Em todas essas noções, o espaço é o campo das formas
dos objetos que nos circundam e se codificam em nossas mentes como
um universo infindo de imagens (ibidem, p. 48).

Para a fundamentação teórica, serão, a seguir, apresentadas as ba-
ses conceituais da Fenomenologia, da Semiótica e da Geografia da
Percepção.

2.1.1 Fenomenologia

A fenomenologia é (....) a doutrina das vivências em geral, abran-
gendo também a doutrina de todos os dados, não só os genuínos, mas
também os intencionais, que podem ser evidenciados nas vivências.

Husserl

Edmund Husserl (1859–1938), nascido na Morávia, à época fazen-
do parte do Império Austro-Húngaro, foi o criador do método fenome-
nológico que deu origem a um movimento que atingiria boa parte da
filosofia do século XX, estendendo-se mais tarde a todas as áreas das
ciências humanas.

A fenomenologia, segundo Bochenski (1968, p. 38), foi um movi-
mento filosófico que permitiu a ruptura com o século XIX e a constru-
ção da filosofia contemporânea. Para ele, a fenomenologia não se aplica
só  ao método da doutrina de Husserl, mas se aplica também a todo o
grupo de pensadores que representa esta tendência. O fundador deste
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movimento foi Franz Brentano, de quem Husserl foi discípulo. O mé-
todo fenomenológico, criado por Husserl, diz respeito principalmente à
análise da essência do dado, do fenômeno. Foi o método filosófico que
mais se espalhou após a Segunda Guerra Mundial, ao lado do lógico-
matemático. A diferença entre os dois métodos, segundo o autor, é que “a
fenomenologia renuncia completamente à dedução, ocupa-se pouco com
a linguagem e não analisa os fatos empíricos, mas só as essências” (p. 39).

O método de Husserl veio em oposição ao psicologismo, surgido
do naturalismo, que supunha como fenômeno apenas as coisas naturais,
estudadas pelas ciências da Natureza como a Geologia, a Física, a Quí-
mica, entre outras. A tendência do naturalismo era resolver o problema
da teoria do conhecimento, explicar como é possível alcançar a objetivi-
dade, e como o sujeito seria capaz de alcançar uma realidade que lhe é
exterior, anulando a dualidade, ou seja, anulando a diferença entre sujei-
to e objeto, já que, na ótica do movimento e do ser, o sujeito é o objeto;
daí, então, a realidade seria a Natureza. Para o naturalismo, tudo se resu-
miria em ser objeto físico ou natural; o conhecimento seria apenas o
resultado da ação de objetos exteriores sobre o cérebro e o sistema
nervoso; os conceitos e leis científicas seriam generalizações abstratas,
permitindo ao homem pensar de forma mais econômica a multiplicida-
de dos objetos exteriores. Os conceitos de sujeito, objeto, causa, princí-
pio, coisa, efeito, entre outros, só teriam sentido se reduzidos a entida-
des empíricas observáveis. Para o naturalismo, a teoria do conhecimen-
to seria uma psicologia, ou seja, a descrição do comportamento do su-
jeito na atividade do conhecer (CHAUÍ, 1996, p. 5-6).

A psicologia é capaz de estudar e explicar fatos que podem ser
observados, como o fazem as outras ciências, mas não pode oferecer os
fundamentos e explicações destes estudos, pois isto só a filosofia pode
fazê-lo. Para a fenomenologia, ao contrário do que ocorre com as ciên-
cias naturais, fenômenos são também coisas que existem apenas no pen-
samento, coisas puramente ideais, assim como também coisas criadas
pela ação e pela prática humanas, como por exemplo, valores morais, cren-
ças, artes, técnicas, instituições. Daí porque Husserl chama de fenômeno
“tudo aquilo que é vivência, na unidade de vivência de um eu: fenome-
nologia é, por conseguinte, a doutrina das vivências em geral, abrangen-
do também a doutrina de todos os dados, não só os genuínos, mas
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também os intencionais, que podem ser evidenciados nas vivências”
(HUSSERL, 1975, p. 182). Explicando a idéia de Husserl, Chauí (1995,
p. 238) completa dizendo que a fenomenologia é  “a descrição de todos
os fenômenos, ou eidos, ou essências, ou significação de todas essas
realidades: materiais, naturais, ideais, culturais”.

Para Husserl (op. cit. p. 180), o psíquico se constitui em fenômeno,
não em coisa, pois o fenômeno é consciência e a coisa é algo físico. Ele
escreveu que:

“...a maioria das percepções dos estados psíquicos não
pode ser evidente, já que eles são percebidos como locali-
zados no corpo. Percebo que a tristeza me dá um nó na gar-
ganta, que a dor me dói o dente de que a pena me corta o coração,
no mesmo sentido em que percebo que o vento sacode as
árvores, que esta caixa é quadrada e pintada de marrom, etc.
Aqui estão presentes, sem dúvida, além das percepções
internas, também as externas: mas nem por isso os fe-
nômenos psíquicos percebidos existem tais como são
percebidos.”

O domínio da fenomenologia pode ser considerado como ilimita-
do, já que tudo o que aparece é fenômeno. De acordo com Dartigues
(1992), o termo “fenomenologia” apareceu pela primeira vez no texto
“Novo Órganon” (1764), de J. H. Lambert, referindo-se à teoria da ilu-
são a partir de  suas diferentes formas. Etimologicamente, fenomenolo-
gia significa, para o autor, o estudo ou  a ciência do fenômeno. Pelo
significado do termo, qualquer pessoa, segundo ele, pode ser um feno-
menólogo, qualquer um que seja capaz de descrever aparências ou apa-
rições. Dartigues, ao citar Husserl, diz que “o mundo, na atitude feno-
menológica, não é uma existência, mas um simples fenômeno”. Já para
Hegel, segundo o autor, a fenomenologia é uma filosofia do absoluto
ou do espírito e tenta mostrar como o absoluto está presente em cada
momento da experiência, seja ela estética, jurídica, religiosa ou política.
O fenômeno, portanto, segundo Hegel, citado por Dartigues,  é reab-
sorvido num conhecimento sistemático do ser. Em sua introdução,
Dartigues mostra como Kant, Hegel e Husserl concebem o fenômeno,
sintetizado no quadro 2.
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Quadro 2 - Concepções de fenomenologia: Kant, Hegel e Husserl

Quadro  3 - Conceitos de fenômeno – ampliação e renovação

Chauí (1997) compara o conceito de fenômeno, da mesma forma que
fez Dartigues, apresentando informações que o deixam mais compreensí-
vel, apresentando a ampliação e renovação do conceito ao longo do tempo:

Fonte: DARTIGUES, 1992, p. 1-3.
Elaboração: BERTOL, L. 2000

Fonte: CHAUÍ,  1997, p. 237-238
Elaboração: BERTOL, L. 2000.

Na realidade, a fenomenologia procura perceber o que é humano
em sua essência, e que “tem a ver com princípios, com as origens do
significado e da experiência” (RELPH 1979, p. 1). Um fato humano é
diferente de um fenômeno natural: um fato natural é essencialmente
objetivo, tratado pelas ciências físico-matemáticas, enquanto um fenô-
meno humano, para melhor ser estudado e compreendido, deve ser tra-
tado na linguagem da experiência vivida. “Que relação permanece entre
o mundo de que fala o físico e aquele de que fala o poeta ou do qual
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todos falamos na linguagem da vida cotidiana?” (DARTIGUES, op. cit.
p. 74). No mundo da objetividade pura, o homem está ausente. É um
mundo árido, só de conceitos. Quando se trata da reflexão fenomenoló-
gica, a objetividade científica não está ausente, porém procura trazer o
mundo da ciência ao mundo da vida, das experiências humanas, do seu
cotidiano. Nesse sentido, diz o autor que o método fenomenológico,
inaugurado por Husserl, foi criado para modificar nossa relação com o
mundo, para assim melhor extrair dele seu sentido (p. 167). Para a feno-
menologia, “não se pode separar a ciência do cientista, o sujeito do
objeto, o criador da criatura” (OLIVEIRA, 1999, p. 48).

2.1.2 Semiótica

O signo é sempre a marca de uma intenção de comunicar um sentido.
(...) A ciência moderna pôs em evidência este caráter semiológico das
nossas atitudes e das nossas crenças. O cão de Pavlov não reagiu às
coisas, mas aos signos das coisas, e o behaviorismo mostra que os
nossos comportamentos são reações condicionantes aos signos.

 Pierre Guiraud

No século XX, relacionados à comunicação e à linguagem, surgi-
ram duas ciências: a Lingüística, ciência da linguagem verbal e a Semió-
tica, ciência de todo tipo de linguagem, seja ela a verbal, a que é veicula-
da pela língua, ou a não-verbal, constituída de símbolos, sinais, elemen-
tos arquitetônicos. “Enquanto a Fenomenologia observa todos os fenô-
menos e, através da análise, postula as formas ou propriedades univer-
sais desses fenômenos, a Semiótica ou Lógica tem por função classificar
todos os tipos de signos logicamente possíveis” (VIEIRA, 1998, p. 29).

Segundo Santaella (1983), a Semiótica é a ciência humana mais
jovem e surgiu, simultaneamente, em relação ao tempo, em três espaços
geográficos diferentes: Estados Unidos, Rússia e Europa Ocidental. Nos
Estados Unidos, ela teve início com Charles Sanders Peirce (1839-1914);
na Rússia, com dois filólogos, A. N. Viesse-Iovski e A. A. Potiebniá; na
Europa Ocidental, com F. de Saussure, professor do curso de Lingüística da
Universidade de Genebra. A autora dá mais destaque para a fonte norte-
americana, por entender que Peirce foi de fundamental importância para o
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nascimento desta ciência humana que criou a teoria geral dos signos. A
Semiótica não se constitui em apenas uma ciência a mais; e, sim, numa
filosofia científica da linguagem, cuja construção arquitetônica de seu
sistema tem a fenomenologia como base fundamental. Para Peirce, de
acordo com a autora, a fenomenologia é a primeira instância de um
trabalho filosófico, visto ter ela como base a mera observação dos fenô-
menos e, através da análise, postular “formas ou propriedades univer-
sais destes fenômenos” (p. 29).

A Semiótica é a área do conhecimento que se dedica ao estudo dos
signos, ou seja, de tudo aquilo que é produzido e pode ser interpretado; é
a ciência que tem como objeto o estudo de todo tipo de linguagem. Para
Deely (1990, p. 124), a Semiótica “é o conhecimento sobre a semiose, a
explicação teórica sobre os signos e o que eles fazem. É a história das
tentativas de se explicar aquilo que sustenta a semiose e a torna possível, a
saber, o signo”. Em outras palavras, pode-se dizer que a Semiótica tem
por tarefa investigar a ação e a função dos signos, que, de acordo com
Guiraud (1993), é a de comunicar idéias por meio de mensagens.

O ser humano se comunica com seu semelhante sob várias formas
de linguagem. A mais antiga e utilizada pela humanidade, independente
do status social, econômico, da raça, é a linguagem verbal, depois da gestual.
Porém, entre as várias formas de comunicação, os estudiosos buscam
cada vez com mais freqüência a linguagem não-verbal, constituída de ges-
tos, símbolos, sinais, como recurso de leitura e análise de fatos históricos,
sociais, políticos, culturais, econômicos de uma cidade, de uma paisagem,
de um lugar. Quando se observa uma cidade, uma praça, um monumen-
to, eles gritam uma mensagem inserida num texto não-verbal, à espera de
interpretação por parte de quem os observa. Estes elementos constituem
o signo. “O signo, enquanto objeto, constitui-se para nós no ato do apare-
cer (...) este ato não é ainda um ato que designa, ele precisa ligar-se a uma
nova intenção, a um novo modo de apreensão, por meio do qual é visado
não o que aparece intuitivamente, mas algo novo, o objeto designado”
(HUSSERL 1975, p. 51). E o signo fala. Mas fala diferente para pessoas
diferentes, em momentos diferentes. Isto porque a leitura de cada um dos
atores sociais depende do conhecimento, do envolvimento emocional que
tenha com o signo, seja ele uma rua, uma praça, um prédio, um monu-
mento, uma cidade, uma pessoa. A leitura poderá trazer sentimentos de
amor, de carinho, a chamada reação topofílica; ou de ódio, de medo, de
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ressentimento, a reação topofóbica. Estas reações surgem a partir da per-
cepção e leitura de signos, objeto de estudo da Semiótica.

A Semiótica forneceu o embasamento teórico que ajudou a inter-
pretar os signos do centro da cidade de Itabuna. De acordo com Deely
(1990), esta ciência surgiu na Segunda Guerra Mundial, como uma ne-
cessidade de interpretar os códigos que permitiam a comunicação dos
aliados, mas que eram um mistério para os inimigos. A Semiótica é res-
ponsável pela explicação teórica dos signos e por aquilo que represen-
tam. Para o autor, o signo tem um significado e uma significação, e seu
valor é determinado por aquilo que está em seu entorno e depende “da
situação recíproca da língua”. E dá como exemplo a palavra tutu, que
poderia significar tutu de feijão, um prato mineiro à base de feijão ou
pode significar também dinheiro. Pode-se ainda citar a palavra manga,
que pode significar manga de uma camisa, uma fruta, ou uma área de
pastos para bovinos, dependendo do contexto em que a palavra é usa-
da, ou seja, do seu entorno.  Para o mesmo autor, a Semiótica se ocupa
da representação simbólica do real, tenta captar o sentido do texto. E,
neste caso, o mundo todo seria um texto, passível, portanto, de inter-
pretação. As idéias deste autor, com relação a signo no que diz respeito
a seu significado, significação e valor, estão sintetizadas no quadro 4:

Quadro 4 - Conceitos de significado, significação e valor de um signo

Fonte: DEELY, 1990, p. 23.
Elaboração: BERTOL, L. 2000.
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Ao se usar, por exemplo, a palavra cruz, no domínio da língua, seu
significado é o de duas traves perpendiculares. O significado do signo
cruz refere-se à denotação da palavra, quer dizer, “é constituída pelo
significado concebido objetivamente e apenas como tal” (GUIRAUD,
1993, p. 31). Este objeto, a cruz, pode ter significações diferentes para
pessoas diferentes. Sua conotação exprime “valores subjetivos ligados
ao signo, resultante da sua forma e da sua função” (ibidem p. 3). Para
uns, o signo cruz tem a significação de sofrimento, de morte, para ou-
tros, de vitória, para outros, ainda, significação religiosa. Para os nazis-
tas, a cruz suástica é o signo de sua ideologia política, mas, para os ju-
deus, é o signo da tirania, do sofrimento, do terror. Para aborígenes da
Amazônia, provavelmente, não quer dizer nada. Quanto ao valor de um
signo, ele depende de seu entorno, isto é, do tempo e do espaço. Por
exemplo, para nós, brasileiros, levantar a mão espalmada, pode signifi-
car pare! espere! Para os gregos, é um gesto obsceno. Para os nazistas,
na época de Hitler, adesão incondicional a ele.

Para Coelho Neto (1996, p. 10), signo é “aquilo que representa
algo ou alguma coisa para alguém”. Este autor considera o signo como
tendo três interpretantes, ao invés de significado, significação e valor de
um signo, como no caso de Deely (1990), mas que acabam tendo a
mesma conotação. Segundo Coelho Neto, os três interpretantes do sig-
no são: o imediato, que se refere ao sentido, é o efeito que o signo
produz de forma imediata na mente, sem necessidade de reflexão pré-
via, como por exemplo, a palavra cão no dicionário. O dinâmico, que se
refere ao significado, é o efeito concreto, efeito direto, determinado pelo
signo no intérprete, como, por exemplo, o significado de cão, determi-
nado pelo objeto cão, numa rua escura. O final, que é a significação, ou
seja, “é o modo pelo qual o signo tende a representar-se, no fim de um
processo, em relação a seu objeto”. Voltando ao exemplo do cão, “dian-
te deste cão, nesta rua escura, que imagem de natureza psicológica ou
sociológica representa para mim?” (op. cit.  p. 70-71).

De acordo com Santaella (1995, p. 34), Peirce afirmou que “algo
possui potencialidade sígnica ou qualidade de acordo com três mode-
los: qualidade interna, qualidade relativa e qualidade imputada”. Segun-
do ela, esta divisão de Peirce deu nascimento à divisão dos signos em
índices, ícones e símbolos, ou seja, algo “é significante de seu objeto,
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possuindo potencialidade sígnica ou qualidade de acordo com três mo-
dalidades: 1) quando a relação com seu objeto está numa mera comuni-
dade de alguma qualidade (semelhança ou ícone); 2) quando a relação
com seu objeto consiste numa correspondência de fato ou relação exis-
tencial (índice); e 3) quando o fundamento da relação com o objeto
depende de um caráter imputado, convencional ou de lei (símbolo)”.

Portanto, um signo pode se distinguir em três tipos: ícone, índice e
símbolo, de acordo com sua força e com seu contexto têmporo-espaci-
al. Baseando-se no modelo de Peirce, Deely apresenta os conceitos de
ícone, índice e símbolo, expressos no quadro 5:

Quadro 5 - Conceitos de ícone, índice, símbolo

Fonte: DEELY, 1990, p. 58.
Elaboração: BERTOL, L. 2000.

O ícone, portanto, é um signo cujo significado tem uma relação de
analogia com o que ele representa, ou seja, a imagem fotográfica de
uma árvore é um ícone na medida em que se parece com uma árvore.
Mas, a semelhança pode ser não só de forma visual. O som imitativo do
mugido do boi, o perfume sintético de uma rosa, o gosto de morango
de um caramelo, em teoria, podem ser considerados como ícones.

O índice, por sua vez, é um signo que mantém uma relação de causa
com o que representa, como, por exemplo, as faces vermelhas para a
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vergonha, fumaça para o fogo. Um índice ou sinal implica uma reação
por parte do usuário ou observador. Um sinal num cruzamento de linha
férrea é usado para induzir o motorista a parar quando um trem está para
passar; implica uma reação por parte da pessoa que está dirigindo o carro.
Um gesto de silêncio a alguém que está falando é um sinal. Um sinal ou
índice, portanto, sugere ou induz uma dada reação em quem o vê.

Os símbolos falam uma linguagem universal, contudo, as nuanças
e inflexões variam segundo a experiência e a percepção individuais. É
através dos símbolos que o homem, consciente ou inconscientemente,
vive, trabalha e tem o seu ser. O símbolo é um signo que tem uma
relação de convenção com seu objeto. É o caso, por exemplo, da ban-
deira que simboliza um determinado país; a Bíblia, símbolo dos cristãos
(JOLY, 1996, p. 35-36). Pode-se usar ainda, neste estudo, o exemplo do
ovo, como signo sagrado à cosmogonia de todos os povos da terra, que
foi reverenciado tanto por sua forma como por seu mistério interior.
Pelo que se sabe, desde as primeiras concepções mentais do homem, o
ovo foi concebido como símbolo que melhor representava a origem e o
segredo do ser. Os cristãos, especialmente os das Igrejas Grega e Lati-
na, adotaram plenamente este símbolo, e nele percebe-se uma come-
moração da vida eterna, da salvação e da ressurreição. Este fato é en-
contrado e corroborado pelo antigo e tão apreciado costume de se pre-
sentear com Ovos de Páscoa. Ainda como símbolo, idéia produzida por
uma convenção, pode-se tomar como exemplo algumas cores usadas na
China: o vermelho e o laranja são utilizados para simbolizar alegria,
festa;  o verde, para simbolizar harmonia, e o branco, o luto.

Resumindo as idéias sobre ícone, índice e símbolo, pode-se inferir
que o ícone tem uma relação de semelhança com seu objeto, o índice
tem uma relação de causalidade com seu objeto e o símbolo tem uma
relação convencional com seu objeto (EPSTEIN, 1991, p. 62-63).

Semiologia, para Guiraud, (1993, p.9), “é a ciência que estuda os
sistemas de signos: linguagens, códigos, sinalizações. Como Coelho Neto,
Guiraud inclui, como fazendo parte da definição de semiologia, a lín-
gua, mas acrescenta, citando Saussure, que a “Semiologia é o estudo
dos signos não lingüísticos”, e que é a ciência “que estuda a vida dos
signos no seio da vida social” (op. cit. p. 9). De acordo com este autor,
não há ainda um acordo quanto à ciência semiológica, pois, para alguns
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é o “sistema de comunicação por sinais não lingüísticos”, para outros,
principalmente os que seguem Saussure, a noção de signo e código se
refere também a “formas de comunicação social tais como os ritos,
cerimônias, fórmulas de cortesia.” Ainda há os que consideram como
signos as artes e as literaturas (op. cit. p. 13-16).

Para Ferrara (1988, p. 41), “semiologia, semiótica, semântica estru-
tural, estruturalismo literário, semanálise são as diferentes denomina-
ções da atual ciência dos signos”. Uma cidade é repleta de signos e ela
própria é um signo. Ferrara, indo nesta linha, trabalha a cidade como
um “texto não verbal”, onde as pessoas interpretam de maneiras dife-
rentes as marcas, os sinais, que se tornam pontos de referência e identi-
ficam a cidade. Para a autora, “o primeiro procedimento, a primeira
chave da leitura da cidade enquanto espaço não-verbal é a recomposi-
ção, isto é, acionar os signos com o fim de afetar os sentidos (....) para
flagrar formas, volumes, movimentos” (p. 34). Ainda conforme a auto-
ra, ler a cidade é fazer o estudo semiótico “do uso que, como sistema de
signos, o usuário traçou no seio do espaço urbano” (p. 56). Para desco-
brir a cidade como linguagem, será necessário penetrar na concepção
desse uso,  aprender com ele. Afirma ainda que o estudo da transforma-
ção urbana é o estudo da memória dos usos que a cidade faz de seus
signos que “dialogam, ao mesmo tempo, com o passado e o presente,
aparentando-se com a tradição e englobando diversos códigos e princí-
pios de ordenação numa síntese singular”  (p. 57).

Para Callai (1998), a leitura dos signos urbanos é feita através do
conhecimento de suas origens, pelo valor que seus habitantes atribuem
ao fato urbano, na interpretação de suas formas e nos argumentos de
suas funções transitórias. Portanto, esta leitura vai depender da percep-
ção que cada um tem dos signos.

2.1.3 Geografia da percepção

Qualquer alteração causal da posição relativa daquele que percebe
altera a própria percepção, e pessoas diferentes que simultanea-
mente percebem a mesma coisa nunca têm a mesma percepção. (...)
a vivência, o ato do conhecimento se fundamenta na percepção.

Husserl
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Após o levantamento de algumas das idéias sobre Fenomenologia
e Semiótica é mister discorrer sobre a Geografia da Percepção, visto ter
ela, como já se disse, suas origens na ciência fenomenológica e, já que o
trabalho em pauta é da área geográfica, faz-se necessário buscar neste
campo do conhecimento o complemento da fundamentação teórica.

O significado de um signo se dá a partir da percepção de uma
pessoa, de um grupo, de um povo, de uma cultura. O que é a percep-
ção? Qual sua essência? Se o fato perceptivo for estudado pela Psicolo-
gia, ele será baseado na observação e relações causais de fatos mentais
de comportamento e será classificado em dois tipos: os fatos externos,
que podem ser observados, os chamados estímulos, como por exemplo
luz, forma, cor, e os fatos internos, que só podem ser observados de
forma indireta, as respostas. Em outras palavras, a Psicologia divide o
fato perceptivo em estímulos externos e internos, que são os que ocor-
rem no sistema nervoso e os que ocorrem no cérebro. Também em
respostas internas e externas, que se constituem nas operações do siste-
ma nervoso e no ato sensorial do sentir ou do perceber alguma coisa.

Já, se o fato perceptivo for estudado pela Fenomenologia, ela pro-
curará explicar o que é a percepção, e não como ela ocorre. Para a filo-
sofia fenomenológica, a percepção é “um modo de nossa consciência
relacionar-se com o mundo exterior pela mediação de nosso corpo (...)
é um certo modo de a consciência relacionar-se com as coisas, quando
as toma como realidades qualitativas (...) é uma vivência” (CHAUÍ, 1995,
p. 236). Desse modo, pode-se dizer que a percepção é a forma como,
através dos sentidos, as coisas do mundo natural ou humano chegam à
consciência. É a forma como as pessoas se relacionam com as coisas de
um modo geral. Em sendo assim, o centro da cidade é percebido de
forma diferente por pessoas diferentes. Cada pessoa tem uma imagem
de sua cidade e isto tem a ver com a forma como ela a percebe, como
nela vive, como nela se sente, pois, “tudo aquilo que sei do mundo,
mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma
experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam
dizer nada” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3).

Segundo Chauí (1999, p. 120-125), há três concepções básicas sobre
a percepção, formuladas nas teorias dos empiristas, dos racionalistas inte-
lectualistas e da fenomenologia da percepção, resumidas no quadro 6.
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Quadro 6 - Principais teorias sobre a percepção: empiristas, racionalistas intelectuais,
fenomenologia do conhecimento

Fonte: CHAUÍ, 1999, p. 120-125
Elaboração: BERTOL, L. 2000.
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No trabalho em questão, relacionado à Geografia, serão utilizadas
as concepções formuladas pela teoria da “fenomenologia do conheci-
mento” e, ao discutir o conceito de percepção por esse viés, pode-se
iniciar por Relph (1979, p. 1), que considera quatro significados para o
termo geografia: como disciplina acadêmica administrativamente dis-
tinta; como um corpo formal de conhecimento no qual são levados em
conta os arranjos espaciais, as relações homem-natureza; como a ciên-
cia que se dedica ao arranjo espacial e cartográfico específico das coisas,
regiões e nações; como o padrão pessoal de atividades e encontros com
lugares e paisagens. É relacionado a este último significado de geografia
que está o objeto de estudo da Geografia da Percepção, pois, tendo
como embasamento a filosofia fenomenológica, é nela que busca seu
método, qual seja, ainda segundo Relph (p. 4-5):

a) a intenção, ao observar um fenômeno geográfico de experiência,
de contato, é descrever, não explicar, a coisa experimentada;

b) ao descrever o fenômeno, colocar-se no lugar dos que o estão
experimentando;

c) fazer uso do maior número possível de fontes;
d) procurar consistência e estruturas nos significados do fenômeno;
e) a partir da identificação e interpretação das estruturas de

experiência  (geográfica), examinar onde essas estruturas se ori-
ginam, como se desenvolvem e sofrem transformações, procu-
rando colocá-las num contexto de origem mais amplo.

Desta forma, a partir das premissas fenomenológicas, a chamada
Geografia da Percepção passou a estudar o espaço, a paisagem e os
lugares, tendo em vista também a experiência e a vivência de seus mora-
dores, conseguindo, assim, a imagem de muitas cidades dentro de uma
cidade, por exemplo.

Para se poder conhecer e entender qualquer coisa, a consciência ela-
bora uma forma de pensamento que faça a mediação entre o sujeito e os
fenômenos. Esta forma é o signo, através do qual tem-se a percepção das
coisas. “Perceber não é senão traduzir um objeto de percepção em um
julgamento de percepção, ou melhor, é interpor uma camada interpretati-
va entre a consciência e o que é percebido” (SANTAELLA, 1983, p. 51).
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Dardel, citado por Relph (1979, p. 1), afirma que a geografia não é
só uma forma de conhecimento, que a realidade geográfica não é ape-
nas um objeto  nem o espaço geográfico, um espaço em branco espe-
rando para ser colorido ou preenchido, mas que a ciência geográfica
“pressupõe um mundo que pode ser entendido geograficamente e, tam-
bém, que o homem possa sentir e conhecer a si como sendo ligado à
Terra”. As pessoas têm experiências agradáveis ou desagradáveis dos
lugares, espaços, paisagens, mesmo não conhecendo nada de Geogra-
fia, como uma ciência formal.

Foi Lynch (nascido em 1918), urbanista, “um dos pioneiros na
questão da percepção urbana” (VASCONCELOS, 1999, p. 342). Por
ser um profissional ligado aos espaços e paisagens urbanas dedicou-se
ao estudo das imagens da cidade e, com isso, inaugurou uma nova for-
ma de ver e olhar para o ambiente urbano. Lynch (1980) considera cin-
co elementos da imagem urbana na percepção da cidade: as vias, canais
através dos quais os observadores se movem. Os pontos marcantes,
constituídos por edifícios, lojas, montanhas, ou seja, objetos físicos ex-
ternos ao observador. Os cruzamentos ou nós, que seriam os locais
estratégicos da cidade, para onde e dos quais o observador se desloca.
Um quarto elemento são os limites, que seriam elementos não conside-
rados pelos observadores como sendo vias, as quais são constituídas de
locais que sofrem interrupção na continuidade, como, por exemplo, a
orla litorânea, uma estrada de ferro que corta a cidade, uma via fluvial.
Considera ainda os bairros, que seriam reconhecidos como tendo algo
em comum e identificável. Para o autor, “a cidade existe mais do que a
vista alcança, mais do que o ouvido pode ouvir” (p. 2). Para ele, deve-se
considerar a cidade como objeto da percepção de seus habitantes.

Yi-Fu Tuan (1980 e 1983), nascido na China em 1939 e professor
em universidades dos Estados Unidos, foi um dos primeiros geógrafos
a garimpar na seara do método fenomenológico para estudar a organi-
zação do espaço pela ótica da percepção, da vivência do cotidiano, da
significação dos signos. O autor analisa as diferentes maneiras das pes-
soas sentirem e conhecerem o espaço e o lugar e mostra como o ho-
mem, que está, ao mesmo tempo, no plano do animal, da fantasia e do
cálculo, experiencia e entende o mundo. “Percepção é tanto a respos-
ta dos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos
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fenômenos são claramente registrados enquanto outros retrocedem para
a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para
nós, para a sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações
que estão enraizadas na cultura”  (1980, p. 4).

Amorim Filho (1996, p. 141-142) chama a atenção para o fato de
que a consolidação das pesquisas em percepção ambiental ocorreriam
na década de 1970, quando da criação do Grupo de Trabalho sobre a
Percepção do Meio Ambiente, pela União Geográfica Internacional
(UGI) e do Projeto 13: Percepção da Qualidade Ambiental no Progra-
ma Homem e Biosfera, da UNESCO. A UGI dedicou-se a estudos in-
ternacionais comparativos sobre os “riscos do meio ambiente” e “os
lugares valorizados” e a UNESCO aos estudos sobre a percepção do
meio ambiente “como contribuição fundamental para uma gestão mais
harmoniosa dos recursos naturais e dos lugares e paisagens de impor-
tância para a humanidade”. Este autor, em seu trabalho, além de usar os
conceitos de topofilia e topofobia de Yi-Fu Tuan, usa o conceito de
topocídio, significando a destruição de paisagens naturais ou culturais,
afirmando que “o conceito de topocídio é de grande significado para o
futuro do meio ambiente (.....) pois há muito se causam danos, muitas
vezes irreversíveis, aos lugares, às paisagens, aos espaços vividos e às
porções significativas da natureza” (p. 142). Na posição oposta ao topo-
cídio, o autor sugere “a título exploratório”, um novo conceito, o de
topo-reabilitação, referindo-se às ações de “resgate, reabilitação ou res-
tauração de lugares, paisagens e conjuntos ambientais” (p. 142). Para o
autor, através das ações de topo-reabilitação, seriam neutralizadas ou
superadas as forças topocídicas a fim de se alcançar “a melhoria da quali-
dade de vida dos homens, manutenção de sua memória coletiva ou indivi-
dual e preservação de sua identidade cultural e seus valores” (p. 142).

Como já se disse, a percepção depende do conhecimento e do tipo
de relação que se tenha com o lugar. Terá diferença a forma de percep-
ção de uma pessoa que more há mais ou menos tempo num lugar?
Haveria diferença na intensidade do conhecimento do lugar por estas
pessoas? Yi-Fu Tuan (1983, p. 203) faz a constatação de que o homem
moderno, pelo fato de se movimentar muito, não tem tempo de criar
raízes e, como conseqüência, a apreciação e a experiência que tem dos luga-
res é apenas superficial. Através da variedade dos meios de comunicação e
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da maior facilidade de viajar, adquire rapidamente, em pouco tempo,
um conhecimento abstrato sobre um determinado lugar. Mas este co-
nhecimento abstrato é diferente do conhecimento adquirido por “sen-
tir” o lugar, que leva muito mais tempo, pois é feito de experiências e
vivências.  Diz o autor que “sentir um lugar é registrado pelos nossos
músculos e ossos”.  Nesse caso, raramente se pode adquirir afeição por
um lugar só pelo fato de passar por ele. Para isso, é necessário, de ma-
neira geral, nele viver, sofrer, crescer, participar ativamente de seus even-
tos e criar raízes, sentir-se como fazendo parte integrante deste lugar.
Mas, pode ocorrer que uma pessoa more muito tempo em um lugar,
porém fiquem poucas marcas que lhe venham à lembrança e, por outro
lado, “uma experiência intensa de pouca duração pode modificar nos-
sas vidas” (TUAN, 1983, p. 204).  Conforme a intensidade das experi-
ências vividas pelas pessoas de um determinado lugar, elas poderão ter
os sentimentos de topofilia, ou seja, de amor ao lugar, ou de  topofobia,
isto é, de repulsa, de medo ou ódio ao lugar e interferir de forma topocí-
dica (destruição do lugar) ou de topo-reabilitação (recuperação do lugar).

Esses conceitos serão contemplados ao se identificar o amor que
os habitantes sentem por determinados locais do centro da cidade de
Itabuna, os monumentos que foram destruídos ou desleixados, por
omissão do poder público, por falta de conscientização da população,
ou por falta de propostas para a reabilitação de espaços, monumentos,
que se constituem em signos da história e cultura da cidade.

A percepção é, por conseguinte, responsável pela forma como se vê
o mundo. Há tantos mundos quantas forem as percepções, pois cada um
vê o seu entorno, e o mais além, a partir de referenciais, de informações,
de conhecimentos adquiridos ao longo da vida. É a percepção que vai
determinar a forma do indivíduo ver, interpretar e interferir em seu meio.

O centro de uma cidade, em geral, é o ponto focal, o local das
atenções e dos grandes negócios, além de ser o espaço mais visado e
utilizado. Para Clark (1991), as áreas centrais de uma cidade são percebi-
das com mais clareza, talvez, por ser a parte da cidade mais visitada pela
população urbana como um todo, e sua percepção varia conforme o
sexo, a idade, tempo de residência, classe social e etnicidade.

Sendra et al (1992) procuram mostrar que os lugares geográficos
não estão somente  fora das pessoas, mas se encontram também em
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suas mentes, e que “explorar a existência mental dos lugares geográfi-
cos com todas as características que os distinguem é um objetivo pró-
prio da geografia da percepção” (p. 8). Afirmam ainda os autores que “a
experiência de andar pela cidade favorece pautas de aprendizagem que
vão formar esquemas significativos da cidade” (p. 12). Daí a necessida-
de de se “andar pela cidade” para ver, sentir e captar a percepção dos
que nela vivem, circulam, trabalham, passeiam, olham, estão. Gibson,
apud Oliveira (1996, p. 206), deixa claro que o espaço no qual as pesso-
as vivem, no qual se movimentam, é um espaço real, físico, não abstra-
to, mas “um espaço de ruas, praças, quarteirões, estradas”.

Tendo em vista os conceitos até aqui trabalhados é que a pesquisa
se realizou, partindo de observações feitas nas andanças pelo centro de
Itabuna, por suas ruas, suas praças, seus marcos históricos. Levou-se em
conta, também, a identificação das formas de percepção do centro da
cidade por parte de vários de seus habitantes e pela leitura e análise das
obras de alguns escritores grapiúnas, em forma de prosa e verso, em
suas crônicas, relatos, poesias.
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3 EVOLUÇÃO URBANA DE ITABUNA
NO CONTEXTO REGIONAL

As funções essenciais de uma cidade são a troca, a informação, a
vida cultural e o poder.

Le Goff

3.1 A FORMAÇÃO DA REGIÃO CACAUEIRA

Nos primórdios da história do sul da Bahia (a partir de 1534), a
região cacaueira integrava os territórios das capitanias de São Jorge dos
Ilhéus e de Porto Seguro, através das doações efetuadas por D. João III
a Jorge de Figueiredo Correia e a Pedro do Campo Tourinho, como
seus respectivos donatários. A área era povoada por várias tribos indíge-
nas, entre elas a dos Aimoré, dos Pataxó, dos Camacan, que, com fre-
qüência, inconformados com a invasão de suas terras pelos homens
brancos, atacavam seus estabelecimentos e suas lavouras, confinando-
os quase que exclusivamente à faixa do litoral (COSTA, 1992).

Entre 1600 e 1603, as vilas de Ilhéus e Porto Seguro amargaram
grandes baixas de sua população, devido ao ataque dos índios. Foi neces-
sário, para pôr fim ao conflito, o Governador Geral, Dom Diogo Montei-
ro, enviar da Bahia (Salvador) um exército de índios Potiguar, já apazigua-
dos, para combater os Aimoré. Até 1755, continuaram as incursões dos
índios, tentando expulsar os colonos brancos de suas terras. De início,
portanto, foi muito difícil a penetração para o interior do sul da Bahia.

Já em 1723 abriu-se uma estrada para adentrar os sertões, com o
objetivo, principalmente, de alcançar as regiões auríferas do alto rio das
Contas, através da então zona de Gongogi. Acreditava-se que, nesta
região, havia uma lendária cidade abandonada, porém, jamais encontrada.
Em 1747, o sertanista João Gonçalves da Costa inicia o desbravamento
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dos sertões baianos, explorando o rio Cachoeira, sobre o qual, dizia o
padre Luiz Soares de Araújo: “....caudaloso rio chamado o Cachoeira da
Vila (....) não há quem lhe saiba o seu princípio, por vir muito de dentro
do sertão e quase todos afirmam que vem das minas” (Jornal Diário de
Itabuna, 28 de julho de 1960, p. 10-24).

Segundo Costa (1992, p. 11-13), o início do plantio do cacau na
Bahia ocorreu a partir de 1746, quando o francês Luiz Frederico War-
neaux trouxe sementes do Pará que foram plantadas por Antônio Dias
Ribeiro na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo, em áreas que
hoje constituem o município de Canavieiras. Em 1752 a cultura do pro-
duto atingiu Ilhéus, expandindo-se em seguida para Belmonte, Itabuna,
Barra do Rio de Contas, Porto Seguro, Prado, Caravelas, entre outros.
Das áreas ocupadas pelo plantio do cacau, a de Ilhéus foi a que mais
prosperou, às margens do rio Cachoeira, sobrepujando as outras cultu-
ras, tais como cana-de-açúcar, algodão, fumo, arroz, milho e café. Em
1910, este produto ocupava o primeiro lugar na economia baiana. Em
1924, com a produção de mais de 1 milhão de sacas, ocupava o segundo
lugar na produção mundial.

Nos anos de 1930, a região cacaueira alcançara o status de região
rica, onde o comando político e econômico era exercido pelos coronéis
do cacau, servidos pelos jagunços e trabalhadores rurais. Esta década
caracterizou-se pela conquista da terra, sendo o cacau o produto em
torno do qual girava a economia e a dinâmica social. A identidade da
terra do cacau era composta pela força do fazendeiro, pela submissão e
ignorância do trabalhador rural, pelos jagunços, meretrizes, com seus
costumes, crendices e superstições. “As lutas políticas, os choques das
ambições entre os donos das terras, as disputas nas posses das proprie-
dades, os crimes de morte, as injustiças praticadas, os insultos lançados,
a maldade humana, não atingiram os cacaueiros” (PEREIRA FILHO,
1960, p. 75). Fica claro, nesta afirmativa do autor, que não importava o
que ocorresse, o cacau era o centro de tudo e devia ser preservado,
mesmo que isso custasse a vida de trabalhadores ou dos que, por qual
motivo fosse, ousassem contrariar os interesses dos coronéis do cacau.
Os homens do cacau podiam ser atingidos pela morte, pela injustiça,
pela miséria, mas a produção devia ser preservada e ampliada a qual-
quer custo, pois significava dinheiro, riqueza, poder.
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O período de 1930 a 1980, o mais importante da lavoura cacau-
eira, “foi um tempo de conquista da terra, cultivo, colheita, comerciali-
zação e exportação do cacau, de muita riqueza e muitas distorções soci-
ais. Este período constituiu-se num tempo em que a região foi conheci-
da como ‘pobre região rica’ (....) foi o período áureo da Região do Ca-
cau, da febre da riqueza, dos valores centrados no ter” (SIMÕES, 1998,
p. 122). A expressão “pobre região rica”, cunhada pelo sociólogo da
CEPLAC, Selem Rachid Asmar, significava que, apesar da riqueza, cam-
peavam as distorções sociais, a miséria do trabalhador rural, os caxixes
(grilagem), a ignorância. Hoje, a expressão está sendo substituída pelo
dito popular  “avô rico, pai nobre, filho pobre”, sintetizando a imagem
atual que se faz desta região.

Dentro deste período, há de se salientar, de forma especial, a
década de 1970, quando a comercialização e a exportação de cacau ain-
da permitiam que as taxas retidas pelo Governo Federal retornassem à
região através da Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacauei-
ra, (CEPLAC). Este órgão foi criado em fevereiro de 1957, no governo
de Juscelino Kubitschek, pelo Decreto-Lei de número 40.987. Permi-
tia-se, nessa época, que os recursos fossem aplicados na região, princi-
palmente em Itabuna e Ilhéus, para a construção de estradas, escolas,
prédios. O Campus da hoje Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), à época FESPI (Federação das Escolas Superiores de Itabuna
e Ilhéus), foi construído pela CEPLAC, com os recursos dessas taxas.

Itabuna nasceu, cresceu e se desenvolveu em função da produção
e comércio do cacau, cuja planta se adaptou muito bem em meio a
árvores de maior porte da Mata Atlântica do sul baiano, aproveitando-
se das sombras para se desenvolver. “Tudo é o cacau, meu filho...Nasce
até Bispo em pé de cacaueiro...até Bispo” (AMADO, s. d. p. 27 b).

O cacau trouxe muita riqueza para a região, principalmente para
Itabuna. Para os cacauicultores, parecia que esta riqueza não teria fim.
Consideravam a região e a cidade opulentas, contentando-se com isso
em deixar que a natureza continuasse “parindo para nós frutos da nossa
monocultura. Batemos no peito que somos ricos, que ninguém pode
conosco, que nossas terras são as melhores do mundo, e vamos conti-
nuar a devastá-la, a plantar mal” (Jornal O Instransigente, 11 de janeiro de
1956, p. 2). Esta mentalidade preocupava as pessoas de visão mais larga,
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pessoas que sabiam das conseqüências funestas da monocultura e da
falta de tecnologia adequada para o manuseio da terra. Já avisavam que
o cacau “poderá desaparecer, como vai. Adubemos a terra, plantemos
tecnicamente, gastemos dinheiro com a lavoura e saiamos da monocul-
tura. (...) Paremos as devastações, para mantermos o que temos, pelo
menos” (ibidem). Continuando a reflexão, o artigo do jornal alertava
que, devido à forma de pensar dos que detinham a riqueza, não passa-
vam, afinal, de ricos pobres.

Como tem ocorrido com outras monoculturas, a decadência da
produção chegou também  à lavoura cacaueira, cujos sinais mais visí-
veis tiveram seu início na década de 1980. As taxas do cacau não mais
retornavam de forma direta à região, ficando centralizadas no orça-
mento federal. A podridão parda, doença comum do cacau, invadiu as
plantações, causando queda na produção. Esta doença, “causada por
um fungo denominado Phitophora, ocorre em todas as regiões onde se
cultiva o cacau, com maior ou menor intensidade de acordo com as
condições existentes. (...) Sua ocorrência se verifica apenas nos frutos
(...) e pode dar-se em qualquer etapa de seu desenvolvimento e em
qualquer parte de sua superfície. (...) Os prejuízos causados por esta
doença representam uma perda anual de 20% a 30% da produção, na
Bahia” 1(FIGUEIREDO e DÓREA FILHO , 1985, p. 23).

No final dos anos de 1980 e início da década de 1990, além da
permanência da podridão parda, surge, nos cacauais do sul da Bahia,
outra doença causada por fungo, com grande poder de destruição, co-
nhecida como vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa), completando,
assim, o quadro de decadência da lavoura cacaueira. A vassoura-de-bru-
xa é uma enfermidade do cacaueiro, natural da região amazônica. Ocor-
re também em outros países da América do Sul e ilhas do Caribe. Sob
condições de umidade e calor favoráveis ao fungo, mais de 90% dos
frutos podem ser atacados e destruídos. Na região cacaueira da Bahia,
esta doença foi constatada pela primeira vez em maio de 1989. Enquan-
to na podridão parda os fungos atacam o fruto, os esporos do fungo da
vassoura-de-bruxa penetram no tecido em crescimento do cacaueiro,
produzindo sintomas que são observados tanto na copa como no tronco.

O cacau passou por várias crises em sua produção e comercializa-
ção ao longo de sua história, devido ao ataque de diversas doenças, a
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flutuações no preço internacional, entre outros fatores, trazendo refle-
xos para a economia regional e, em especial, na economia de Itabuna. A
crise sempre foi uma constante na lavoura cacaueira do Brasil e, em
particular, na do sul da Bahia. Por esta razão, há um adágio popular que
diz que, produzir cacau é “assinar um contrato de risco com cinco tipos
de incertezas: a) os caprichos da natureza, sobretudo clima; b) os ata-
ques impiedosos das pragas e doenças; c) as irregularidades do mercado
e dos preços; d) o descaso ou intervenções extemporâneas do governo;
e) as inevitáveis flutuações da receita líquida em divisas pela variação do
câmbio” (MENEZES; CARMO-NETTO, 1993, p. 9).

Em 1956, os órgãos de imprensa chamavam a atenção para o peri-
go da derrocada, da euforia seguida de depressão, pois “o cacau era
motivo de alegria na época das vacas gordas e de queixa nos períodos
difíceis, pois a lavoura frutificava na indiferença de seus principais res-
ponsáveis (....) até o dia em que ruírem seus alicerces, como ruíram os
da borracha. (...) Ocorre que o cacau é tido (...) como um sonho seme-
lhante ao das esmeraldas. (...) no cacau há mais sonho que realidade. O
grande receio é de que acordemos tarde demais” (Jornal O Intransigente,
20 de fevereiro de 1956, p. 1). A profecia não tardou a ser cumprida. O
Jornal Agora (11 a 17 de novembro, 1989, p. 1-3), trinta e três anos após
o grito dado pelo seu antecessor, constata o desastre, afirmando que o
cacau chegou ao “fundo do poço” e que a “festa acabou”:

“No começo era o alimento dos deuses, árvore dos frutos
de ouro. (...) Cacau era sinônimo de dinheiro. Cacau era
dinheiro. Mas vieram os preços baixos, a correção mone-
tária pela hora da morte, os insuficientes valores básicos
de custeio, os juros de agiotas, veio a falta de crédito, os
especuladores internacionais vieram. (...) E como uma
desgraça nunca vem sozinha, veio a vassoura-de-bruxa, e
tudo acabou. A lavoura cacaueira quebrou, faliu, acabou,
morreu, com muito choro e vela (...) [e] se não encontrar-
mos uma forma rápida e eficaz de erradicar a vassoura-
de-bruxa teremos decretado o fim da lavoura do cacau”.

Vários autores regionais apresentaram debates e teses sobre os ci-
clos, a evolução, produção, comércio e crises da lavoura cacaueira. Entre
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eles, optou-se por Baiardi (1984), que apresenta cinco ciclos, cobrindo o
período de 1746 à década de 1950, por entender que este autor trouxe
uma contribuição significativa no que se refere à história do cacau no
sul da Bahia e, portanto, da formação da região cacaueira e, mais especi-
ficamente, de Itabuna e Ilhéus, principais centros de produção, comer-
cialização e exportação do produto. Estes ciclos, seu período e sua ca-
racterização estão sintetizados no quadro 7.

Quadro 7 - Ciclos e crises do cacau segundo Baiardi

Fonte: BAIARDI, 1984.
Elaboração: BERTOL, L. 2000.

No primeiro período, a Capitania de Ilhéus, após um surto de pro-
gresso no início da ocupação portuguesa, teve as atividades dos enge-
nhos e da criação de bovinos estagnadas, tornando-se essas atividades
complementares, passando a capitania a sobreviver do comércio da
madeira. A burguesia, que começava a se formar, precisava de uma ati-
vidade produtiva, mais rentável do que a do comércio da madeira e a
exportação de açúcar, para progredir. O produto que despontava pro-
missor era o cacau. A cacauicultura foi financiada pelo capital comercial
e, a partir daí, começou-se a fazer a desapropriação de terras indígenas,
“em um caso singular de apropriação primitiva” (op. cit. p. 53). Nesse
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primeiro período, foram realizadas tentativas de implantação do cacau
na área que vai do atual município de Cairu até Porto Seguro, caracteri-
zado pela dispersão de iniciativas de plantio e pelo pouco significado do
produto na pauta de exportação. O cacau em amêndoas produzido no
Brasil, nesse período, já era exportado, através do Pará, num máximo de
1.800 toneladas, proveniente de plantações que mais tarde se desorgani-
zaram com o advento da borracha.

No segundo ciclo, o ano de 1834 se constituiu no marco do forne-
cimento regular de amêndoas para o exterior, e também no marco do
aumento de interessados aderindo ao cultivo do cacau. Este período foi
também o do recrudescimento da crise da produção açucareira, queda
dos preços do algodão e o início da cultura cafeeira que se implantou
com base nos recursos de terra, capital e trabalhadores subutilizados na
região de antiga mineração, conforme Furtado, citado por Baiardi (p.
58). O autor complementa ainda que os fluxos migratórios para a região
cacaueira tiveram suas origens em áreas carentes da Bahia e nos estados
vizinhos de Sergipe e Alagoas.

A produção cacauicultora, no terceiro período, foi responsável, em
grande parte, pelo crescimento da  urbanização e das atividades urbanas
de comercialização e exportação do cacau e também pelo crescimento
de bens necessários às populações do campo. O aumento da produção
do cacau leva ao aumento do fluxo monetário que, por sua vez, traz
prosperidade à região, tornando o antigo desbravador um “coronel”,
possibilitando-lhe viver na cidade. Apesar de o coronel não viver no
fausto e luxo dos senhores de engenho e dos barões do café, há uma
grande diferenciação social. Como coronel, não mais reside na fazenda,
mas na cidade, e passa a ser um agente que interfere e comanda a polí-
tica local. Os coronéis tornam-se homens com poder muito grande so-
bre a população, tornando-a refém de seus caprichos, e fazendo da po-
lítica local o meio de impor suas vontades e realizar seus interesses e,
para impor sua força, cercam-se de jagunços. Segundo Gonçalves (1990,
p. 55), “Um núcleo de população, tendo por chefes de partidos políti-
cos, pessoas cujo prestígio consistia no número de jagunços às suas or-
dens; governando pelo poder da força e nunca pela força do poder, só
poderia sentir-se [o povo] sem liberdade e sem autonomia.

No quarto período, enquanto a exportação em amêndoas cresceu
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à base de 1,4% ao ano, passando de 73 mil para 104 mil toneladas, a área
cultivada cresceu 4,0% ao ano, e os preços das amêndoas do cacau para
exportação oscilaram de forma acentuada, conforme dados da CEPLAC,
citados por Baiardi (p. 62-63).

Esta situação teve como conseqüência uma grave crise, levando
vários negócios à falência e à insolvência dos produtores junto às expor-
tadoras, bancos e agiotas. Para saldar suas dívidas, um número significa-
tivo de produtores teve que se desfazer de suas propriedades. De acor-
do com Seligsohn, citado por Baiardi (p. 63), levantamentos feitos pela
CEPLAC  e pelo ICB (Instituto de Cacau da Bahia), acusaram uma
redução de 10.000 cacauicultores no período. Para agravar mais ainda
esta situação, a crise mundial de 1929, estendendo seus reflexos para os
anos seguintes, e mais as dificuldades provenientes para exportação nos
anos da Segunda Guerra Mundial, influíram decisivamente para a de-
sestruturação de um grande número de produtores de cacau, que aca-
baram se urbanizando. Já os que não se desfizeram de suas terras, foram
obrigados a mudar a forma de se relacionar com a propriedade, dando-
lhe mais atenção, principalmente no que se refere à administração do
imóvel, que normalmente ficava sob a supervisão de um administrador
da fazenda.

Outras causas, segundo o autor, responsáveis pela crise desse perí-
odo, foram o esgotamento das terras férteis e a implantação da cacaui-
cultura em áreas de solos pobres e distantes dos centros de comerciali-
zação quando, de acordo com o sistema produtivo da época, eram ocu-
padas terras férteis e próximas do centro de comércio.

Para salvar a lavoura cacaueira do colapso, já que era a principal
atividade geradora de divisas da Bahia, foram tomadas medidas de polí-
tica agrícola que viessem atuar na esfera da comercialização e da infra-
estrutura. Em junho de 1931, foi criado o ICB (Instituto de Cacau da
Bahia), instituição de caráter cooperativo, cuja principal função era di-
vulgar preços, efetuar operações de compra e, com isso, evitar as espe-
culações que caracterizavam o comércio do cacau (CEPLAC, 1975, v. 8,
p. 39). Em 1957, o governo federal criou a Comissão Executiva do Pla-
no de Recuperação da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), com o objetivo
de desenvolver pesquisas agronômicas, prestar assistência técnica ao
produtor, orientar o crédito e proceder a venda de insumos agrícolas.
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O quinto período, para Baiardi, “não se fechou, pois o processo de
modernização por que passa a região não tem cessado de se verificar, o
que trouxe como resultado mais significativo o fato de o Brasil vir a
ocupar o primeiro lugar entre os países exportadores de cacau com uma
marca em valor da ordem de um bilhão de dólares” (p.65). Para ele,
haveria um sexto período, o da “industrialização ou o ciclo da integra-
ção vertical agricultura-indústria” (p. 68).

Pode-se continuar a divisão dos ciclos de Baiardi, acrescentando-
se mais um ciclo, que teria seu início a partir da década de 1980, quando
a crise na lavoura do cacau se agravou mais ainda, devido a diversos
fatores, entre os quais podem ser citados o baixo preço no mercado
internacional, o alto custo da manutenção das fazendas, a falência do
modelo administrativo, a proliferação de uma doença típica dos cacau-
ais da Amazônia, a vassoura-de-bruxa. “Numa moldura caótica e desa-
lentadora, em plena crise, (maio/89), a Região Cacaueira tomou conhe-
cimento da presença e expansão da vassoura-de-bruxa. Esta é uma das
mais sérias doenças em termos de controle e uma das mais destrutivas
em termos econômicos” (MENEZES; CARMO-NETTO, 1993, p. 93).
Relacionado a este fato, Costa (1992, p. 282) afirma que a doença já era
conhecida desde o século XVIII, registrada por um naturalista baiano,
Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, que atuava nos estados do Pará,
Amazonas e Mato Grosso como pioneiro. Ele teria anotado em seu
diário, em 1785, ter reconhecido a doença em áreas da Amazônia, regis-
trada como “Lagartão”. Tendo em vista tal ameaça, em 1948, o ex-
presidente do ICB, Ignácio Tosta Filho, recomendava o estabelecimen-
to de um posto de Quarentena de Plantas, por parte do Instituto de Ca-
cau da Bahia em colaboração com a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
do Ministério da Agricultura, em local afastado da zona cacaueira, a fim
de se “examinar e observar as plantas, principalmente o cacaueiro, que
venham a ser introduzidas pela Seção de Genética, com o fito de melho-
rar o Standard agrícola e os produtos delas derivados” (ibidem, p. 284).

As crises na lavoura cacaueira sempre existiram, com maior ou
menor intensidade, mas não fugiam ao controle. A podridão parda, por
exemplo, provocava perdas no cacau, mas não na intensidade do que
está ocorrendo com a vassoura-de-bruxa. Apesar da doença ser muito
temida, e a   CEPLAC ter preocupações quanto à sua chegada, já em
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1972, parece não se ter preparado para enfrentá-la, nem tão pouco criado
medidas preventivas. Em 1988, ela chegou, e de forma devastadora.

Há duas versões para a entrada da vassoura-de-bruxa na região
cacaueira do sul da Bahia. A primeira defende a idéia de que, como na
década de 1980 era intenso o movimento de mudas e de sementes vin-
das da Amazônia, via caminhões que traziam mercadoria do Pará, a
doença teria vindo através desta movimentação. Segundo esta hipótese,
a doença teria se instalado nos cacaueiros de  forma acidental. A outra
versão é a de que sua introdução teria sido proposital, através de pesso-
as insatisfeitas com a CEPLAC, que naquela época já estava em crise. O
que se pode constatar é que a doença se instalou de forma violenta e,
simultaneamente, em Uruçuca e Camacan, distantes entre si 200 km,
não afetando a lavoura cacaueira entre esses dois municípios. Sabe-se
que os esporos da vassoura-de-bruxa são carregados pelo vento e, nesse
caso, teria sido uma disseminação contínua. Este fato trouxe muita dis-
cussão, inclusive porque o ministro da Fazenda, à época Delfim Neto,
estava interferindo na CEPLAC, alegando que ela era detentora de muito
dinheiro, comportando-se como uma entidade independente no Brasil.
Isto porque ela não dependia do governo federal, nem do estadual. Era
autônoma, arrecadava 10% da produção de cada cacauicultor e aplicava
o dinheiro como achasse melhor. O ministro não concordava com esta
política e começou a se movimentar para institucionalizar a CEPLAC.
No momento da institucionalização, a região não tinha nenhum líder
que pudesse defender seus interesses. A CEPLAC foi institucionalizada
em 1988, e uma das primeiras providências foi cortar sua ligação com a
Federação das Escolas Superiores de Itabuna e Ilhéus (FESPI), à época
mantida por ela. Hoje esta Instituição de Ensino Superior é a Universi-
dade Estadual de Santa Cruz (UESC). Na entrevista,  Maria Palma, pro-
fessora de Geografia da Universidade, afirma que “Delfim Neto achou
um absurdo a CEPLAC estar envolvida com a Universidade. E foi a
primeira coisa cortada fora. E aí nós ficamos de ‘pires na mão’, pedindo
socorro ao Governo do Estado para poder continuar a viver”.

Se levada em conta a versão da intencionalidade ou não da intro-
dução da vassoura-de-bruxa nos cacauais da região, o fato  justificaria,
perante o governo federal, a necessidade da manutenção da CEPLAC.
Hoje, a maior parte da lavoura do cacau está infestada, abandonada, os
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salários dos funcionários da CEPLAC aviltados, ocasionando uma fuga
de seus doutores para outras instituições, principalmente para a Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz.

De acordo com Menezes e Carmo-Netto (1993, p. 26), a CEPLAC
não soube aproveitar as oportunidades nem vencer os obstáculos na
região cacaueira, pois, apesar da seriedade e das boas intenções, ficou
restrita ao fomento e à criação de infra-estrutura como estradas, esco-
las, comunicações, saúde, saneamento, porto. E também, segundo o autor,
“a elite técnica e dirigente tinha ótica míope e equivocada sobre o que é
desenvolvimento (...) tornou a região uma reserva ‘de domínio’ e com
essa atitude obstaculizou ou restringiu a presença de outros órgãos esta-
duais e nacionais de desenvolvimento”.

Hélio Pólvora, no prefácio do livro de Vieira, fazendo eco a Mene-
zes e Carmo-Netto (op. cit), ao analisar as causas do esvaziamento da
CEPLAC, afirma que a região não estava preparada para enfrentar a
vassoura-de-bruxa, quando diz que

 “A CEPLAC começou a esvaziar-se quando o seu orça-
mento, que era autônomo, entrou na vala comum dos or-
çamentos públicos federais. E também com as malfada-
das tentativas de inspiração político-partidária para em-
purrar as fronteiras da cacauicultura a solos e climas ina-
dequados. A região não se preveniu contra a vassoura-de-
bruxa. Não conteve as mordomias de vários cardeais da
lavoura, que dela viviam à tripa forra. A doença da vas-
soura-de-bruxa encontrou a região cacaueira baiana des-
preparada, desatenta e enfraquecida”.

Itabuna, por ter crescido e se desenvolvido com a produção mo-
nocultora e o comércio do cacau, foi uma das cidades que mais senti-
ram o impacto da crise. “Acostumado a uma agricultura lucrativa e sem
muito esforço, o antigo cacauicultor procura fórmulas que se aproxi-
mem do modelo do cacau e, por esta razão, a pecuária extensiva e agora
o café tornaram-se as formas mais práticas de ter o retorno do capital.
Modelos ultrapassados que contribuem para degradar o ambiente de
forma irreversível” (Jornal A Região, 11 de outubro de 1999). O artigo
se refere à devastação indiscriminada da Mata Atlântica, cujos objetivos
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são, entre outros, vender a madeira, erradicar os cacaueiros e substituí-
los pela pecuária ou pelo café, como está ocorrendo principalmente na
região de Camacan, onde se introduziu, com êxito, o cultivo do café
conilon.

O jornalista Oliveira (Jornal Agora (Momento), 6 a 12 de novem-
bro de 1999, p. 2), traz uma idéia da profundidade da crise na lavoura
cacaueira ao mostrar a queda da produção e a diminuição de entrada de
divisas pela redução da exportação do produto:

“....a lavoura cacaueira já esteve no mais baixo patamar de
sua história em todos os aspectos. Luciano Santana, que
chegou a ser um dos maiores produtores individuais do
mundo, colhia noventa mil arrobas e plantou cacau para
mais quinze mil, o que totalizaria cerca de cento e cinco
mil arrobas, e, sem vender um só hectare, na mesma terra,
viu sua produção chegar a cerca de dez mil arrobas (.......)
e a orgulhosa região do cacau viu sua receita descer ladeira
abaixo, depois de chegar a um patamar de exportação em
torno de um bilhão de dólares, para ficar em torno de 100
milhões de dólares”.

A diminuição da produção das amêndoas de cacau e os preços
internacionais continuam caindo vertiginosamente, apesar dos esforços
dos órgãos de pesquisa da CEPLAC em descobrir formas de diminuir
esta queda, conforme se pode observar na tabela 1, relacionada ao perí-
odo de 1980/1999.

Tabela 1 - Produção de cacau em amêndoas na Bahia (em toneladas)

Fonte: ACB/ICCO
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Observa-se, por estes dados que, no que diz respeito à produção
no período, a queda foi de 44% e, nos preços, de 65%. Apesar de a
queda da produção ter sido contínua, no que se refere aos preços no
mercado internacional houve uma estabilização, com leve crescimento.

Esta situação traz insegurança para a CEPLAC, órgão criado
em função da produção, e, via de conseqüência, exportação do cacau
por parte de exportadoras. Há uma tendência do governo de proceder
ao desmonte do órgão, conforme artigo do Jornal A TARDE (Municí-
pios) (5 de julho de 2000, p. 1): “A CEPLAC  vive, hoje, a mais séria
ameaça de extinção, desde a reforma administrativa do governo Collor,
que promoveu demissões e colocou em disponibilidade quase metade
dos funcionários da entidade. (...) Se isso não se der agora, de uma só
penada, a extinção se dará por inanição”.

A queda da produção, da exportação e conseqüentemente da en-
trada de divisas repercutiu sensivelmente na vida da população das cida-
des regionais, em especial na de Itabuna, baixando-lhe o nível de vida.
Um dos indicativos desta situação foi as famílias que eram abastadas
serem obrigadas a trazer de volta seus filhos que sempre estudaram nas
grandes cidades do país e até do exterior. Sem o dinheiro do cacau, não
seria mais possível mantê-los em bons colégios e faculdades. O padrão
de vida de grande parte da população ligada ao cacau caiu e o comércio
foi atingido de forma significativa. Os funcionários da CEPLAC tive-
ram seus salários desatualizados, “como os R$ 1.200,00 ganhos pelos
pesquisadores, muitos até com 30 anos de casa e títulos de doutores e
mestres” (Jornal A TARDE (Municípios), 5 de julho de 2000, p. 1). Com
isso, como se fosse um efeito dominó, todas as classes sociais foram atin-
gidas, trazendo recessão na circulação de dinheiro e investimentos.

O cacau, e o que ele significou para a população regional, talvez
fique apenas como uma lembrança na poesia de Valdelice Pinheiro, poeta
itabunense: “Há uma árvore/ que implantou/ meus sonhos./ Há uma
árvore/ que conheceu/ meus braços/ e fecundou/ minhas asas./ Há
uma árvore/ que dourou/ meus olhos/ e me ensinou/ a luz./ Há uma
árvore/ que me alimentou/ na alegria infantil/ do chocolate” (s. d. p.177).
Há de se esclarecer, porém, que o acesso ao chocolate por parte das
crianças que conviveram com o cacau sempre foi muito restrito. Como
o produto final do cacau é caro, as crianças que vivem ou viviam no
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meio dessas roças, raríssimas vezes puderam saborear um bombom de
chocolate. Por outro lado, muitas crianças da cidade, que podem ou podi-
am  desfrutar do sabor do chocolate, não sabem o que é um pé de cacau.

A menina Vanessa  R. F. Hage, de oito anos, aluna da professora
Lindiana, da rede municipal, registrou suas impressões sobre a crise do
cacau: “Há muito tempo atrás o cacau era considerado como ouro. A
vassoura-de-bruxa uma doença que atingiu o cacau, então o cacau foi
caindo de pouquinho em pouquinho. Os fazendeiros foram aumentando
as dívidas (.....)”. Percebe-se, na pouca idade da menina, o conhecimento
fundamental sobre a crise do cacau, que era muito importante na econo-
mia da cidade, a vassoura-de-bruxa como um problema sério que arrasou
a lavoura cacaueira e trouxe dificuldades financeiras aos fazendeiros.

A população regional, como um todo, empobreceu. É claro que,
antes disso, “havia pobreza, como em todo mundo, mas não havia mi-
séria. Já foi-se o tempo áureo, os cacauais foram atacados pela praga
que veio da Amazônia, os preços despencaram e as cobiçadas fazendas
perderam o seu valor. O desemprego na zona rural aumentou, o incha-
ço na periferia da cidade também cresceu, e temos um cinturão de misé-
ria assaz preocupante” (Jornal Agora, 28 de julho a 5 de agosto de 1995,
caderno 3, p. 2). Contudo, para sair da crise, tentam-se novas alternati-
vas, buscando a diversificação através de novas culturas agrícolas, insta-
lação de novas indústrias, intensificação do comércio, enfim, busca-se a
reestruturação econômica regional.

3.2 O MUNICÍPIO DE ITABUNA

A sede do município de Itabuna situa-se à altura aproximada de 14º
de latitude sul e 39º de longitude oeste, ocupando um sítio a 96 metros de
altitude, em média, distante 28 quilômetros de Ilhéus, cidade litorânea. O
município está inserido na microrregião Ilhéus-Itabuna (a Bahia está divi-
dida em 32 micro-regiões geográficas, sendo a de Ilhéus/Itabuna a de
número 31, conforme o IBGE). É um pólo importante desta  microrre-
gião, antiga região cacaueira. A microrregião Ilhéus/Itabuna (figura 1) é
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constituída de 28 municípios, perfazendo uma área de 18.128km2., divi-
dida em duas sub-regiões: a costeira, caracterizada por depósitos de praias,
planícies, falésias e colinas; a do interior, formada de pequenas serras,
constituídas de rochas cristalinas. Os solos, responsáveis pela adaptação
bem sucedida dos cacaueiros, têm profundidade média, alta reserva de
minerais primários e umidade e fertilidade médias (BAIARDI, 1984).

O município de Itabuna, por ter sido um grande pólo da cultura do
cacau, foi a terra de coronéis, de caxixes (grilagem), palco de transfor-
mações urbanas que, certamente, trouxeram tanto conseqüências posi-
tivas quanto negativas. Sua população tenta, hoje, sair da crise causada
pelo declínio da produção monocultora do cacau e se afirmar mais em
sua função de pólo comercial.

A maior parte da população do município é urbana (97,2%),
conforme está demonstrado na tabela a seguir:

Tabela 2 - População do município de Itabuna – 1996

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1991, Contagem da população, 1996 e Dados Preliminares do
                      Censo Demográfico  2000.
* Hoje Ferradas é bairro de Itabuna.

Segundo o IBGE (1996), em 1980 a população do município de
Itabuna era constituída de 153.342 habitantes, enquanto no vizinho
município de Ilhéus, a população que, no mesmo ano era de 131.454
habitantes, saltou para 242.445 em 1996. Isto se explica pelo fato de,
neste período, Itabuna ter perdido vários distritos que dela se desmem-
braram, como o caso de Jussari, por exemplo. Atualmente, Ferradas é o
único distrito de Itabuna e nele está localizada a Nestlé, que se dedica à
industrialização de leite em pó. Já Ilhéus continuou com uma área bem
superior, por não ter sofrido desmembramentos neste período.
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Apesar de Itabuna ser um município que depende em grande parte
da lavoura cacaueira, sua população se dedica eminentemente ao co-
mércio, incluindo, é claro, o do cacau e sua exportação, se bem que
muitas casas exportadoras fecharam suas portas ultimamente, devido à
falta do produto.

A população do município está distribuída numa área de 445km2,
resultando numa densidade média de 441,47 hab/km2 , fazendo de seu
distrito uma cidade inchada, com uma infra-estrutura urbana deficiente
para abrigar tantos habitantes.

3.3 A CIDADE DE ITABUNA

Com sangue nas veias, uma cidade é o mundo que move seu ritmo
alegre e triste pelos pés do cotidiano.

Cyro de Mattos

3.3.1 As origens

Para melhor entender como a população de Itabuna percebe a sua
cidade, mais especificamente o seu centro, buscou-se o que já se escre-
veu sobre ela. Entre os diversos autores, foram eleitos alguns que pare-
ceram mais significativos, pois permitem recuperar a história da forma-
ção da cidade. Freire (1963) conta a saga da família Alves, fundadora da
cidade, em seu livro, Firmino Alves (fundador da cidade de Itabuna). Andrade
(1968), escreveu o Documentário Histórico Ilustrado de Itabuna, em homena-
gem ao cinqüentenário de sua elevação à condição de cidade em 1910,
onde lembra sua formação econômica, exaltando a lavoura cacaueira
como sendo uma das mais rentáveis do estado (p.15). Pólvora  e  Padi-
lha (1979), em seu livro Notícias sobre a ‘Civilização’ do Cacau, explicam a
origem do termo grapiúna e historiam a formação da civilização cacau-
eira a partir da Carta Régia de 1534, que doou a Capitania de São Jorge
dos Ilhéus a Jorge Figueiredo Correia.

A cidade de Itabuna, como ocorreu com a maioria das cidades do
mundo, nasceu às margens de um rio: o rio Cachoeira. Isto demonstra,
mais uma vez, a irresistível atração que o ser humano tem pela água,
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pois ela é, antes de tudo, necessidade básica. As maiores civilizações do
mundo surgiram às margens de rios, como o Nilo, o Tigre e Eufrates, o
Yang-tse-Kiang. As principais cidades brasileiras ficam às margens de
rios, como as de São Paulo, Recife, Aracaju, Porto Alegre, Manaus, Be-
lém, entre outras.

O primeiro núcleo que deu origem à cidade de Itabuna nasceu
arraial de Tabocas, às margens do rio Cachoeira. O nome Tabocas, se-
gundo Gonçalves (1960), surgiu quando, em 1849, ao se efetuar a aber-
tura da mata na margem esquerda do rio Cachoeira, havia um jequitibá
que deu muito trabalho para ser derrubado. “Dos machadeiros, o que
cortasse mais ligeiro, daria taboca no companheiro. Assim aconteceu.
O pessoal que assistia o desafio gritou: Taboca! Taboca! Tomou taboca!
Daí se originou o nome desse lugar que ficou conhecido como Pau da
Taboca” (p. 30). Há ainda outras versões para a origem do nome. An-
drade (1986, p. 16), por exemplo, escreve que “em 1867, quando aqui
chegaram os parentes de Félix do Amor Divino e teve início o desbra-
vamento das matas em ambas as margens do rio Cachoeira, começaram
a surgir as primeiras ‘tabocas’ (roças)”. Félix Severino de Oliveira (tam-
bém conhecido como Félix Severino do Amor Divino), segundo o mes-
mo autor, foi um sergipano vindo da Chapada dos Índios, Sergipe. Che-
gando em Ilhéus, rumou para o Banco da Vitória (distrito de Ilhéus),
onde obteve informações a respeito de “um lugar, que ficava antes do
aldeamento dos índios (Ferradas), e que lhe parecia muito bom para se
botar uma taboca (roça)” (op. cit. p. 17). Félix Severino do Amor Divi-
no, juntamente com um companheiro, Manoel Constantino, dirigiu-se
para o local indicado. Na margem direita do rio Cachoeira, Félix Severi-
no do Amor Divino construiu a primeira casa do local, na realidade,
uma pequena cabana. Este local passou a se chamar de Marimbeta (hoje
bairro Conceição). Manoel Constantino também construiu sua cabana,
na margem esquerda do rio, no local onde mais tarde seria a prefeitura
municipal e hoje é o tribunal de Justiça Eleitoral, junto ao Banco do
Brasil, na praça Olinto Leone.

Dez anos mais tarde, Félix Severino do Amor Divino mandou bus-
car, na Chapada dos Índios (Sergipe), toda a família que lá ficara, estan-
do entre eles José Firmino Alves, o futuro fundador da cidade de Itabuna.
“Nessa época havia grande crise em Sergipe, muita gente sem trabalho,
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enquanto que aqui na zona, necessitava-se de braços para a lavoura do
cacau” (Andrade 1986, p.122). Até 1873, Tabocas era um simples pou-
so de tropeiros, um aglomerado de casas em torno do estabelecimento
comercial de José Firmino Alves. A população do povoado se formou a
partir da miscigenação de migrantes sergipanos, sertanejos, sírio-libane-
ses, de  outras regiões do estado da Bahia e, mais tarde, de várias partes
do Brasil, que para aqui vieram, atraídos pela riqueza do cacau. Naquela
época, a lavoura do cacau já era considerada de grande importância.

 Se o primeiro nome dado ao local, que será mais tarde Itabuna,
originou-se em conseqüência da derrubada do jequitibá ou da forma-
ção das primeiras tabocas, o certo é que o fato está relacionado ao des-
bravamento para a formação das primeiras lavouras nestas paragens.
Jorge Amado assim descreve a Tabocas da época, e já acena para a mu-
dança do nome para Itabuna:

 “Primeiro não teve nome, quatro ou cinco casas apenas
à margem do rio. Depois foi povoado de Tabocas, as
casas se construindo umas atrás das outras, as ruas se
abrindo sem simetria ao passo das tropas de burros que
traziam cacau seco. (...) Tabocas continuava um povoa-
do do município de São Jorge dos Ilhéus. Mas já muita
gente, quando escrevia cartas, não as datava mais de Ta-
bocas e sim, de Itabuna. E quando perguntavam a um
morador dali, que estivesse de passeio em Ilhéus, de onde
ele era, o homem respondia cheio de orgulho: Sou da
cidade de Itabuna”.

Jorge Amado, s.d., p. 21 (a)

Devido ao crescimento rápido do povoado de Tabocas, que fazia
parte do município de Ilhéus como seu terceiro distrito, em 1897, cida-
dãos influentes da comunidade fizeram uma solicitação ao Conselho
Municipal de Ilhéus para que Tabocas fosse elevada à categoria de vila.
O pedido, contudo, foi negado. Mais tarde, em 1906, foi dirigida ao
governo do Estado uma solicitação para que se criasse o município,
prometendo o Coronel Firmino Alves doar o terreno para a construção
dos edifícios da Intendência, Cadeia, Tribunal do Júri e as demais de-
pendências necessárias para o funcionamento da vila. A elevação do
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aglomerado à vila se deu neste mesmo ano, e à categoria de cidade, em
28 de julho de 1910 (Jornal A Época, 21 de agosto de 1943).

 Com a emancipação do distrito de Tabocas, surge um novo muni-
cípio, a vila e termo de Itabuna, com sede no local chamado de “Cacho-
eira de Itabuna”. Na verdade, o nome correto era Itaúna, nome de um
afluente do rio Cachoeira, onde, no princípio do  século XVIII, foi
fundada uma colônia de estrangeiros, provavelmente sírios e libaneses.
Os membros dessa colônia só conseguiam falar em Cachuêrra du Tabuna,
devido à dificuldade com a língua portuguesa.  Aproveitando-se do fato,
já que havia muita divergência a respeito do nome da nova cidade, o
tipógrafo Pitágoras de Freitas lançou um pequeno jornal com o título O
Itabuna, nome que acabou sendo oficializado (Jornal Agora (Documen-
to), 28 de julho a 03 de agosto de 1996). A versão mais conhecida e
aceita sobre a origem do nome Itabuna, contudo,  é a que é descrita por
Jorge Amado, nascido em Ferradas, à época fazendo parte do municí-
pio de Ilhéus e que, com o desmembramento, passou a distrito de Ita-
buna: “(...) Itabuna, que em língua guarani quer dizer ‘pedra preta’. Era
uma homenagem às grandes pedras que surgiam nas margens e no meio
do rio e sobre as quais as lavadeiras passavam o dia no seu trabalho”
(AMADO, s. d., p. 22 a).

O artista plástico Walter Moreira, como ninguém, retratou o coti-
diano dessas lavadeiras que, num ritual diário, dirigiam-se ao rio com
suas trouxas de roupas para lavá-las e quará-las sobre as pedras pretas
(foto 1).

Ao lado do gentílico itabunense é de uso corrente também a pala-
vra grapiúna. Segundo Pólvora e Padilha (1979, p. 9), a palavra grapiúna
teria sua origem na língua tupi igarapé-una, cuja tradução seria riacho
preto. Devido à evolução semântica, passou a designar um pássaro pre-
to e branco, muito comum no sul da Bahia e conhecido também como
viuvinha. Mais tarde, a palavra grapiúna passou a designar toda pessoa
nativa da zona cacaueira e, mais especificamente, os nascidos na região
de Ilhéus-Itabuna.

Para gerenciar os destinos da cidade grapiúna que acabara de nas-
cer, foi nomeado como seu primeiro intendente, o Dr. Olinto Batista
Leone, um engenheiro, cuja primeira tarefa nessas paragens seria a de
executar medições de terras.
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Foto 1 - O cotidiano das lavadeiras no rio
Cachoeira (tela a óleo de Walter Moreira).
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Cyro de Mattos (2001, p. 40), poeta itabunense diz, em seus versos,
sobre as lavadeiras do rio Cachoeira:

No lençol não havia sujo,
A toalha de mesa branca,
Pelas mãos das lavadeiras
No sol das manhãs puras
Certamente fragor de espumas.
E pelas águas tão profundas,
De sol neutro e imprecisa lua,
Roupas alvas desceriam
Sem que antigas lavadeiras
Conseguissem remover as manchas.

Com a expansão do núcleo inicial da cidade, bairros começaram a
se formar. O bairro mais antigo foi o do Pontalzinho. Surgiu em 1914,
na parte Norte, após grande enchente do rio Cachoeira e era separado do
centro da cidade por um ribeirão, o Lavapés, hoje transformado em canal
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de esgoto. Vários pontilhões foram construídos sobre o canal Lavapés
para ligar os bairros Pontalzinho, Santo Antônio e Castália ao centro da
cidade. Após 1927, surgiu o Conceição, o primeiro bairro na margem
direita do rio Cachoeira, depois da construção da ponte Góes Calmon.
Este bairro cresceu consideravelmente após a construção da estrada para
Buerarema, em 1931. O bairro da Mangabinha, situado a Oeste do centro
da cidade, teve seu início junto à margem esquerda do rio Cachoeira mas,
a partir de 1934, o crescimento se deu distanciando-se da margem do rio.
O bairro de Fátima (ex-Cajueiro), situado a Nordeste da cidade, desen-
volveu-se bastante a partir da abertura da estrada para Ilhéus. O bairro
São Caetano, ao Sul da cidade, teve seu início após 1946, com a constru-
ção da ponte Lacerda, hoje Governador César Borges, ligando o bairro
ao centro da cidade. O crescimento deste bairro se tornou mais rápido
com as construções do DERBA, da Usina Elvetia e do Colégio Estadual
(CEI). O bairro Miguel Calmon, mais conhecido por Góes Calmon, si-
tua-se à margem direita do rio Cachoeira, entre os bairros Conceição e
Jardim Vitória. É um bairro formado por luxuosas construções residenci-
ais, onde residiam, de maneira geral, as pessoas ilustres e ricas, como ge-
rentes de banco, altos funcionários da CEPLAC, grandes fazendeiros. O
Jornal A TARDE, em seu suplemento especial (28 de julho de 1979, p.
2), dizia que “(...) bairro Góes Calmon, em Itabuna, reúne todos os predi-
cados para quem quer morar bem. (...) Os ricos de Itabuna, os grandes
cacauicultores ou os que desfrutam de boa posição econômico-social re-
sidem no bairro Góes Calmon”. Hoje, devido à crise que o país atravessa
e, principalmente, a região e a cidade de Itabuna, o quadro de moradores
do bairro Góes Calmon mudou bastante, apesar de ainda ser um bairro
onde predominam pessoas mais abastadas. Além destes bairros centrais e
mais antigos, há muitos bairros periféricos que continuam se expandindo,
outros estão em formação, além de bairros que nascem de invasões.

Foi no contexto da saga do cacau que a cidade de Itabuna despon-
tou, cresceu, tornou-se o centro de uma região rica, caiu do pedestal, e
hoje enfrenta problemas sociais os mais diversos, causados pelo desem-
prego e falta de capital e agora luta para encontrar alternativas que pos-
sam permitir sua continuidade nos trilhos do progresso.

Mas, uma cidade não se preocupa somente com o aspecto material,
deve também se preocupar com a preservação de sua história, seus mar-
cos, em proporcionar às gerações atuais e futuras o conhecimento de sua
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saga e, assim, despertar o amor e o respeito de seus habitantes. Com este
objetivo, o presente trabalho enfocará aspectos dos signos do centro ur-
bano de Itabuna, sua gênese, seus significados e a percepção que deles
tem sua população, pois a cidade cresceu rapidamente, em pouco tempo
tornando-se moderna, como se pode observar pelas fotos 2 e 3, onde
aparecem aspectos da cidade no início (1926) e no fim do século XX
(2000). Acredita-se que a percepção dos signos da cidade também tenha
mudado, pelo menos para os habitantes mais jovens.

Foto 2 - Vista de Itabuna - 1926 (coletânea em homenagem ao
cinqüentenário de Itabuna, s. d.).

Foto 3 - Vista aérea de Itabuna - 2000
(Jardim do “Ó” ao centro)
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3.3.2 O Centro Histórico de Itabuna

Dando ênfase ao que já se disse sobre o nascimento de Itabuna,
cabe aqui ressaltar que “a história de Itabuna começa pelo advento
de ilheenses, sertanejos e sergipanos aqui em seus derredores, onde
se instalaram, criando fazendas de cacaueiros” (GONÇALVES, 1960,
p. 23).

O núcleo inicial da cidade de Itabuna foi a rua da Areia, depois
Marechal Bittencourt, hoje dividida nas ruas Miguel Calmon (a parte
mais antiga) e avenida Fernando Cordier (mais conhecida como Beira
Rio). A rua da Areia “partia de onde atualmente se encontra a prefeitura
[hoje prédio da Justiça Eleitoral]. Seguia a margem do rio em frente à
Ilha do Jegue até as imediações da atual residência de Oscar Marinho
Falcão. Todas as casas deste trecho foram destruídas pela enchente de
1914” (Andrade, 1968, p. 82).

O centro de Itabuna, à época, era um arruado que se estendia até
o pontilhão Dois de Julho, sobre o canal Lavapés, atualmente ligando
a rua Miguel Calmon à Barão do Rio Branco, onde se encontra o pré-
dio da Justiça do Trabalho. Nesta rua, o comendador José Firmino
Alves se estabeleceu com uma venda (nome dado a casas comerciais
naquela época). Em seguida, outras pessoas aí se estabeleceram  com
casas de tecidos, secos e molhados e outros tipos de comércio, sempre
incentivados pelo bom desempenho da lavoura cacaueira. “O arraial
de Tabocas, na sua formação, contava com uma aglomeração de po-
pulação rústica, animada pela cultura de cacaueiros; parecia-lhe que a
felicidade vinha das nuvens, dos vales, da fertilidade das terras ou dos
seus próprios braços. Suas enxadas eram coroadas pelo amor que esta
gente tinha ao trabalho em terras tão férteis” (op. cit. p. 41). Foi com
essa visão, calcada no otimismo gerado pela boa produtividade da la-
voura cacaueira, pela aceitação de seu produto no mercado internaci-
onal, que o núcleo nascente de Itabuna começou a se formar e a se
expandir a fim de abrigar os equipamentos necessários para atender à
demanda de uma população que crescia a olhos vistos, tendo como
ícone de seus desejos e do progresso, o cacau. As fotos a seguir (4, 5
e 6) retratam a rua da Areia, berço da cidade de Itabuna, em três
momentos:
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Foto 6 - A rua da Areia (hoje, Miguel Calmon) no final do século XX

Foto 5 - A rua da Areia na fotografia do início do século XX (coletânea
em homenagem ao Cinqüentenário de Itabuna, [s.d.]).

Foto 4 - A rua da Areia na tela de Walter Moreira (tela a óleo de Walter
Moreira: O alvorecer do século XX).
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O centro histórico de Itabuna é um lugar pouco cuidado, pouco
conhecido, e pouco falado, dando a impressão de que ele nem existe.
Fala-se, por exemplo, em centro histórico de Salvador, referindo-se ao
Pelourinho; em centro histórico de Ilhéus, numa alusão à Catedral de
São Sebastião, ao bar do Nacib, ao Teatro Municipal; ou ao centro his-
tórico de Fortaleza, de São Paulo, de Ouro Preto, entre outros. Obvia-
mente Itabuna possui um lugar específico onde a cidade começou, onde
ainda existem muitos resquícios daquela época, porém não há nenhum
programa que tente revitalizar ou conservar este centro.

No que se poderia chamar de centro histórico, em Itabuna, um
elemento a ser considerado é o rio Cachoeira, citado por 17,5% dos
entrevistados (tabela 7),  por fazer parte da imagem urbana desde seus
primórdios, ora como elemento de união entre as áreas situadas em suas
margens, ora como elemento de separação, ora como limite da expan-
são do aglomerado inicial, à sua margem esquerda. Segundo Lynch (1980,
p. 58), limite é um dos elementos da imagem urbana que serve de fron-
teira entre duas partes, constituindo-se na interrupção linear da conti-
nuidade. O rio Cachoeira, que desemboca em Ilhéus, constitui-se num
limite, pois é um elemento integrante da  paisagem urbana, dividindo a
cidade em duas partes, sendo muito usada a expressão do outro lado do
rio, significando o outro lado da cidade, tanto para quem está à sua
margem direita como para quem está  à sua margem esquerda.

O rio Cachoeira é formado a partir da confluência dos rios Colônia
e Salgado, à altura do município de Itapé, cujas nascentes se encontram,
respectivamente, na serra de Ouricana, em Caatiba, e na serra do Salgado,
município de Firmino Alves (BA). A bacia fluvial formada por estes três
rios leva o nome de Bacia do Cachoeira.  É um rio de leito essencialmente
rochoso, apresenta acentuada declividade e diversas corredeiras.

A relação do itabunense com o rio Cachoeira tem sido topofílica e
topofóbica, de vida e morte. Em épocas passadas, a água de suas cheias
serviam para irrigar as áreas ribeirinhas, deixando uma camada de material
orgânico, fertilizando a terra para o plantio. Eram  renovadas as águas, faci-
litando, assim, a vida das lavadeiras, dos pescadores, revitalizando flora e
fauna. Desde as primeiras ocupações em suas margens, os moradores pre-
cisaram aprender a conviver com o humor incerto do rio, com suas cheias e
suas vazantes, trazendo vida e, muitas vezes, trazendo morte, através dos
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afogados que engoliu. A vida vinha principalmente através da água retirada
pelos aguadeiros que, com seus carotes e seu jegue companheiro, a levavam
às pessoas que podiam pagar por este serviço, pois, à época, poucos dispu-
nham de água encanada ou cacimbas. Era a chamada água de gasto, já que
a água do rio Cachoeira não servia (e não serve) para beber. A água potável
era buscada, pelo mesmo processo, em olhos d’água ou cacimbas. Este fato
também foi registrado pelos pincéis de Walter Moreira (foto 7).

Cyro de Mattos (op. cit. p. 38) prestou homenagem aos aguadeiros,
expressando-se pela poesia:

Água boa
pela voz límpida
na manhã fresca.
Água do Mutucugê.
Água pura.
Melhor só no céu.
Matava nossa sede
no bebedouro da vida.

A imagem mais forte do rio, que está na mente do itabunense, é
seu ciclo de cheias, violentas em tempos passados e mais amenas hoje,
imagem essa impressa no “olhar no esfumaçar da tarde o magrecer

Foto 7 - Os aguadeiros do rio Cachoeira (tela a óleo de Walter Moreira).
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monótono do rio Cachoeira, agora, semimorto na tranqüilidade das pró-
prias entranhas, tempo-em-tempo de majestosas cheias” (MATTOS,
1981, p. 133). O rio Cachoeira, que curiosamente não possui cachoeiras
importantes, já foi muito cantado em prosa e verso pelos artistas regio-
nais, que o lembrvam principalmente pelas grandes cheias.

Andrade (1968) registra que a primeira grande enchente do rio Ca-
choeira, de que se tem notícia, deu-se em 1914, quando chuvas fortes
desabaram sobre Itabuna durante 11 dias, acarretando grandes alagamen-
tos e destruição de ruas, casas e tudo que existia próximo às suas margens.
Outra cheia, de marcante significado para Itabuna, foi a de 1920, quando
uma das ilhas foi batizada de Ilha do Jegue, contada e cantada em prosa e
verso pelos poetas regionais. Este nome lhe adveio em função de, naquela
cheia, um areeiro ter deixado lá o seu jegue. As águas chegaram com
muita rapidez, não dando tempo de retirá-lo, ficando o animal, durante
cinco dias, na parte mais alta, não tomada pela enchente. A partir daí, a
população batizou-a de Ilha do Jegue. “Na ilha do Jegue se dão honras /
Ao refugiado solitário que em momento algum / Abandonou suas águas
/ Acreditando no rio” (Jornal Agora, 28 de julho de 1988, p. 1). Este fato
foi registrado também na tela do artista plástico Walter Moreira (foto 8).
Nesta tela, o artista retrata, com fidelidade fotográfica, as águas revoltas
do rio, na violência da invasão das terras ribeirinhas e aprisionando um
jegue em uma de suas ilhas. O prisioneiro solitário da ilha teria ficado ali
até as águas baixarem e ser resgatado com cordas por pessoas que acom-
panharam preocupadas a paciência do animal, resistindo à fúria do rio.

Foto 8 - Enchente do rio Cachoeira - 1920 (tela a óleo de Walter Moreira).
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Em 1947, a cheia do rio trouxe muita dor e sofrimento às popula-
ções pobres dos bairros próximos a ele. Em 1964 e 1965 os aconteci-
mentos se repetiram.

Waldelice Pinheiro, uma das principais poetas regionais, em seus
versos, sintetiza o sentimento de quem se lembra das enchentes do Ca-
choeira, quando diz:

“Rio torto, / rio magro, / rio triste.
Parece que chora, / sente dor...
Parece que fala em lamentos
dos afogados que engoliu, / das flores que já levou.
O remorso, Cachoeira, / te entortou”
(Jornal Agora, 28 de julho de 2000, p. 6).

Segundo Andrade (1968), a cheia mais significativa se deu em 1967,
quando as águas chegaram à avenida Cinqüentenário deixando o pri-
meiro andar da loja Os Gonçalves, hoje Shopping das Fábricas (desativa-
do), praticamente submerso, o mesmo ocorrendo com as casas residen-
ciais e comerciais ao longo da avenida Amélia Amado. Tentando justifi-
car as agruras sofridas pela população devido às enchentes do Cachoei-
ra, Andrade coloca palavras na boca do rio escrevendo que:

 “Nasci magro, estreito, e, por muitos e muitos séculos,
quando a natureza me forçava a transportar maior volu-
me de água, eu tratava de engordar e me alargar pouco a
pouco, destruindo os empecilhos naturais que dificulta-
vam a minha vida. Vi nascer Itabuna e até ajudei bastante
a vocês construírem esta bela cidade, muito embora não
gostasse que vocês aterrassem e ocupassem as minhas
margens, que sempre foram o meu recurso para aliviar o
peso das águas em meu leito. Por muitas e muitas vezes
fiz notar este meu desgosto” (p. 23).

Padilha (1977, p. 36), entre as muitas poesias cantando o rio Ca-
choeira, encerra suas loas dizendo: “Por muitos nomes te chamam /
Cachoeira é teu nome. / Um rio, um riacho, lagoa. / Talvez água sem
nome”. Apesar de as águas do rio Cachoeira não se prestarem para o
abastecimento da cidade, é piscoso, garantindo o sustento a muitas
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famílias. Serve de tanque para as lavadeiras. É chuveiro/banheiro/pisci-
na para a meninada ao longo de suas margens. É meio de transporte
para canoeiros que precisam ir de um ao outro lado. Seria uma bela
paisagem a cortar a cidade, não fosse o esgoto e o lixo que seus habitan-
tes insistem em  jogar em suas margens, em suas águas, em seu leito,
num total desrespeito à natureza. Mesmo assim, quando cheio, joga toda
a sujeira para debaixo de seu tapete aquoso ou a leva para Ilhéus e,
limpo, refeito, dá um espetáculo majestoso de pujança, poder e vida.

Cyro de Mattos (Jornal Agora, 28 de julho de 2000, p. 6) consegue, de
forma poética e cheia de sentimentos, resumir a imagem do rio Cachoeira
para o itabunense, principalmente para aquele que viveu os dias difíceis
das cheias, para as pessoas que dele viviam ou que nele brincavam:

“....Escorrendo sentimentos líquidos, cada pessoa carrega
no coração o rio de sua cidade. (...) Já teve lavadeiras e
areeiros (....) baronesas não ficavam entulhadas entre as
pedras pretas. (...) Lavadeiras estendiam roupas que colo-
riam as inúmeras pedras pretas. Cores e cantos davam um
belo visual ao velho rio. (...) Perdeu muito de seu encanto
sem as lavadeiras e os areeiros. De sol a sol, homens e
meninos buscavam com suas pás a areia no fundo do rio,
que servia para as construções da cidade. (...) Nas cheias,
o Cachoeira ficava brabo feito um réptil sem tamanho,
espumando e invadindo as ruas ribeirinhas, até mesmo a
avenida do comércio, a principal da cidade. Algumas dessa
enchentes ficaram na memória do povo de minha cidade”.

Em tempos idos, na época do Arraial de Tabocas, o rio Cachoeira
abrigava três ilhas (GONÇALVES, 1960, p.120-121). A primeira, de
nome Mutucugê, ou Celestino Brandão, encontrava-se próxima à divisa
com Ilhéus, com uma área aproximada de oito a dez hectares, coberta
de uma densa mata, muito utilizada para caça e retirada de madeiras
para construção. A segunda, ilha do Sequeiro, próxima à hoje ponte do
Góes Calmon,  estendendo-se até à ponte dos Velhacos, onde atual-
mente se encontra a ponte de pedestres que liga o centro ao bairro
Conceição, numa extensão de quatro a cinco hectares, também com
caça e madeira abundantes. A terceira ilha, a da Marimbeta, situava-se
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defronte à praça Olinto Leone, seguindo até próximo à direção da praça
Otávio Mangabeira (praça Camacan). Hoje, o que sobra desta terceira
ilha é a ilha do Jegue. As outras duas, a Mutucugê e a Sequeiro, foram
engolidas pelo rio, num processo de erosão natural e antrópica.

Hoje o rio está poluído, com muito lixo nas margens e no leito.
Suas águas estão sujas e a vida aquática é cada vez mais difícil. Brito (s.
d., p. 107) reproduz a imagem atual do rio em seus versos: “Como folha
seca / Melancólico em seu brilho / Aparece / Com lixos, bagaços /
Coisas velhas / O entristece / (...) Com a revolta e a chuva / Que che-
gam fortemente (...) / E a revolta cresce / Permanece / Deixando medo
/ Apodrece”.

Um aluno da professora Lindiana faz coro aos que se preocupam
com a degradação do rio Cachoeira, dizendo em seus versos:

“O rio Cachoeira era muito gostoso
O rio Cachoeira tem baronesas
O rio Cachoeira era limpo e bonito
Agora é poluído e sujo.
O homem pescava peixe e dava às famílias
Os peixes morrem porque está poluído”.
(Dorneles Santos Nascimento, 7 anos, 2000).
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Foto 9 - Rio Cachoeira: margem direita, vista a partir da
ponte César Borges
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Foto 10 - Rio Cachoeira: ponte Miguel Calmon
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Sintetizando os personagens que sentiram e usaram o rio quando
suas águas eram límpidas, o poeta Cyro (op. cit. p. 50) diz:

Eu te agradeço meu rio
porque me ensinaste
pelas mãos do pescador,
lavadeira e areeiro
foste sempre uma dádiva
que suspensas as tropas
em suas trilhas aladas
se perderiam nas estradas
pelas águas tão escuras
desceriam roupas brancas
sem que novas correntezas
pudessem remover as manchas
e na voz do aguadeiro
anunciando madrugadas
só de areia pura
o efêmero à margem
ante o eterno que passa.

Próximo ao rio Cachoeira, na antiga rua da Areia, localizava-se o
prédio da prefeitura, hoje ocupado pela Justiça Eleitoral. Faziam parte
ainda deste espaço o campo de futebol, o cemitério, o Itabuna Clube
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(onde é hoje o prédio do Banco do Brasil), a praça Olinto Leone, entre
outros elementos que compuseram o cenário daquela época. Hoje a
fisionomia e a função deste espaço estão bastante modificados, com
alguns aspectos que lembram aquele período. O trecho da antiga rua da
Areia, hoje Miguel Calmon, é o local onde se respira a história de Itabu-
na. A rua é estreita, de pequena extensão e a maioria das construções
são moradias antigas, muitas delas desocupadas e em adiantado estado
de decadência. Outras se mantêm conservadas.

Paralela à rua Miguel Calmon, localiza-se a rua Lafayete Borbo-
rema, onde se encontrava uma das edificações mais conhecidas e
apreciadas, o “castelinho”, símbolo de uma época de ouro e que foi
tombado, literalmente, na gestão do prefeito Fernando Gomes. Fa-
zendo um contraponto com as relíquias de um tempo que já se foi,
construções modernas fazem parte deste cenário, como o prédio da
Fundação Henrique Alves, ao lado do museu Casa Verde, o Casa-
blanca Hotel, o edifício Atlanta Center. O edifício da Loja Maçônica
Areópago Itabunense (foto 11), nesta mesma rua, era uma constru-
ção de linhas arquitetônicas clássicas. Foi demolido e em seu lugar
surgiu um edifício que em nada lembra a elegância do anterior (foto
12). No espaço próximo ao museu e à Loja Maçônica encontram-se
ainda várias construções do início do século, contudo algumas mal
conservadas (foto13).

Foto 11 - Loja Maçônica Areópago Itabunense - ontem (Coletânea em
homenagem ao Cinqüentenário de Itabuna, s.d.).
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Foto 12 - Loja Maçônica Areópago
Itabunense: hoje

Foto 13 - Conjunto de construções antigas na rua Miguel Calmon
(antiga rua da Areia), 2000
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3.3.3  Evolução e expansão do Centro

Há muito tempo os centros são objeto de ferozes batalhas; eles não
querem desaparecer sem combate, eles resistem. Parece-me, entretan-
to, que a evolução age profundamente contra o centro urbano.

Le Goff
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Como definir o centro de uma cidade? Santos (1989, p. 193) afir-
ma que, nos países subdesenvolvidos, o centro é único e monopoliza
todas as funções inerentes a uma cidade, tais como serviços urbanos ou
os que presta à região ou mesmo ao país. Estes serviços incluem os de
ordem comercial, prestados principalmente nas cidades médias ou nas
que se desenvolveram de forma rápida. O centro de uma cidade, seja ele
único ou dividido em subcentros, é o espaço ocupado pelas atividades
ou serviços que impulsionam a vida urbana, que a fazem vibrante e do
qual emanam as decisões e a espinha dorsal que comandam a dinâmica
local e regional.

Para melhor definir a área urbana de Itabuna, serão utilizadas três
categorias na divisão de seu espaço: centro, bairros centrais e bairros
periféricos. Isto se justifica porque as  pessoas que responderam aos
questionários e as que concederam entrevistas foram identificadas con-
forme esta divisão, para melhor localizar sua área de procedência. Para
isso, foi levada em conta a contigüidade física ou não dos bairros com o
centro. Portanto, o centro (figura 2) será considerado, neste trabalho,
como a área circunscrita entre a margem esquerda do rio Cachoeira
(entre as pontes César Borges  e o pontilhão Dois de Julho), avenida
Amélia Amado (entre o pontilhão e a rua Arueira, próxima à rodoviá-
ria) Jardim do Ó, e rua Almirante Tamandaré, seguindo pela rua Eduar-
do Fontes, até se encontrar novamente com a avenida Amélia Amado.
Esta circunscrição do centro da cidade coincide, em linhas gerais, com o
que foi estabelecido pela lei municipal de número 852, de 04 de julho de
1969, no qual está registrado que “considera-se como centro da cidade,
para fim desta lei, a avenida Cinqüentenário até a praça Prefeito Alcântara
[Jardim do Ó], ruas paralelas e transversais a essa avenida, desde a mar-
gem do rio Cachoeira, a avenida Amélia Amado, ruas Laurinda Fontes e
Armando Freire” (Jornal Oficial, 12 de julho de 1969). Como bairros cen-
trais, são considerados os que estão diretamente ligados geograficamente
com o centro: pela margem direita do rio Cachoeira estão os bairros Con-
ceição, Góes Calmon, Jardim Vitória e Banco Raso; à margem esquerda,
situam-se os bairros Mangabinha, Zildolândia, Berilo, Juca Leão, Santo
Antônio, Pontalzinho, Castália e Alto Maron. Os demais bairros são con-
siderados, neste trabalho, como periféricos, por se encontrarem mais dis-
tantes do centro, não tendo com ele fronteira física (figura 3).
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Figura 2 - Centro de Itabuna - 2000

Elaboração: BERTOL, L., 2000
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Figura 3 - A cidade de Itabuna: centro, bairros centrais, bairros periféricos

Elaboração: BERTOL, L. 2000
Fonte: Prefeitura Municipal de Itabuna, 1999.
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De maneira geral, a descentralização de um centro urbano se dá
obedecendo a um padrão simples. Nas cidades que fazem parte de uma
região de produção agrícola e com uma estrutura de distribuição de
mercadorias, a atividade econômica, em geral, concentra-se no comér-
cio e nos serviços. Quanto ao comércio, quase sempre se localiza numa
rua central ou numa praça e, geralmente, começa de forma insipiente,
de pequeno porte. À medida que as atividades comerciais vão se expan-
dindo por causa do desenvolvimento agrícola regional e devido, tam-
bém, à entrada de mercadorias de fora de sua região, o centro original
começa a se expandir à procura de espaços que possam abrigar as novas
atividades econômicas, ou, mesmo, a expansão das já existentes. Com
isso vai havendo um processo de diferenciação setorial que, por sua vez,
exige uma diferenciação espacial.

As cidades que se encaixam neste tipo de processo vêem a expan-
são de suas atividades urbanas deixar a rua ou a praça central do primei-
ro núcleo e invadir as áreas antes ocupadas por residências da elite soci-
al. Essas residências se transferem para outros espaços da cidade. O
antigo centro passa a compartilhar suas atividades com outras ruas que
lhe ficam próximas. Se a expansão se der de forma contínua, novas
centralidades podem aparecer e, em alguns casos, ocorre a decadência
do centro original. No caso de Itabuna, que apesar de se localizar numa
região agrícola é também uma cidade localizada num entroncamento
rodoviário e com um comércio bastante ativo, a descentralização se deu
de forma um pouco mais complexa.

 O antigo centro da cidade de Itabuna continua dinâmico, se ex-
pandiu, se alargou de tal maneira que algumas atividades saltaram para
ruas um pouco mais distantes e, em alguns casos, extrapolaram para
alguns bairros. Pode-se até dizer que “minha cidade estendeu-se, / alar-
gou suas redondezas / multiplicada em distância / insatisfeita / subiu /
buscando mais horizontes” (Luna, 1996, p. 77).

Até por volta da década de 1970, o centro tradicional de Itabuna
estava enquadrado, em linhas gerais, entre o canal do Lavapés (avenida
Amélia Amado), a avenida Inácio Tosta Filho, a avenida  Cinqüentená-
rio, e as praças Olinto Leone, Jardim do Ó e Otávio Mangabeira (Cama-
can), até a atual avenida Beira Rio (margem esquerda). Até aquele perí-
odo, a avenida Cinqüentenário era a síntese do comércio da cidade. Nela,
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e em suas adjacências, encontrava-se o comércio mais importante da
cidade, as redes hoteleira e bancária, as atividades de administração pú-
blica, entre outras.

Com a ampliação da produção, comércio interno e de exportação
do cacau, Itabuna passou a ser o centro regional da comercialização
deste produto agrícola, exigindo, desta forma, que ocorresse a expan-
são, diferenciação, setorialização do comércio, angariando novos espa-
ços que trouxessem facilidades de acesso à circulação, novos espaços
para uma escala maior de movimentação de mercadorias.

Atualmente, no centro da cidade, encontram-se os bancos, cuja
maior concentração se dá ao longo da avenida Cinqüentenário. Das 12
agências bancárias, seis estão fora da avenida Cinqüentenário, porém
em ruas paralelas ou perpendiculares a ela: Banco do Brasil, na rua Pau-
lino Vieira; Banco Mercantil, na avenida Fernando Cordier; Itaú, Real e
Biscaia na praça Adami; Caixa Econômica Federal, na rua Alício de
Queiroz, em frente à praça Camacan. O comércio está concentrado
principalmente na avenida Cinqüentenário, rua Paulino Vieira, calçadão
da rua Rui Barbosa e na rua Duque de Caxias. Quanto a hotéis, estão
todos no centro, não havendo, até o momento, nem um caso de hotel
ou pousada nos bairros.

Há, desde a década de 1980, uma intensificação na tendência à
descentralização de alguns setores do comércio e de outros equipamen-
tos que ficavam no centro tradicional, entre outros fatores, devido à
dificuldade de circulação de transportes de carga e descarga. Alguns
estabelecimentos comerciais deslocaram-se para áreas mais amplas.

Na avenida José Soares Pinheiro, onde o trânsito é intenso, mas
livre, concentrou-se o comércio de material de construção; é por esta
avenida que se dá o escoamento para a BR 101. Suas lojas estendem-se
ao longo da avenida, num espaço bastante amplo e recuado, permitindo
assim a carga e a descarga, sem a interferência do movimento dos veícu-
los que por ali trafegam. Na avenida Juracy Magalhães, que se inicia
após o canal Lavapés (dando seqüência à avenida Cinqüentenário), e
que dá acesso à rodovia que liga Itabuna à cidade de Ilhéus, concen-
tram-se principalmente casas comerciais de produtos eletro-eletrônicos,
revendedoras de veículos e distribuidoras de bebidas. Na avenida Aziz
Maron, localizada à margem direita do rio Cachoeira, há uma tendência
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para concentração de clínicas médicas de várias especialidades. Entre as
atividades urbanas que para lá se expandiram pode-se apontar, por exem-
plo, o Espaço Cultural (onde funcionam a Câmara de Vereadores e o
Arquivo Público Municipal), o Edifício Artumiro Fontes (clínicas médi-
cas), o Hospital de Olhos de Itabuna, academias de ginástica, o shopping
Jequitibá Plaza Center (inaugurado em maio de 2000).
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Foto 15 - "Do outro lado do rio": Centro Administrativo Firmino  Alves - 1999

Foto 14 - "Do outro lado do rio": Espaço Cultural Josué Brandão
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Para a avenida Princesa Izabel, no bairro São Caetano, foi transfe-
rida a Prefeitura Municipal em 1999. Também neste bairro encontram-
se o estádio de futebol, a Vila Olímpica, o Hiper Mercado Messias (hoje
fechado), o Complexo Policial, evidenciando-se, assim, a tendência à
descentralização das atividades do centro da cidade. O bairro São Cae-
tano é um bairro praticamente independente. “São Caetano se orgulha
das opções que oferece no ramo de materiais de construção, mercados,
lojas, livrarias, farmácias, escolas, feira livre. É um bairro bem servido
em termos de transportes. Tem gente que passa meses sem ir ao centro
de Itabuna, e acha que o bairro oferece tudo que uma cidade de peque-
no porte pode oferecer” (Jornal Agora, 24 a 30 de setembro de 1995, p.
7). Aqui já se percebe a formação de um subcentro, que é próprio de
uma cidade de porte médio.

Foto 16 - A caminho de uma nova centralidade: faixa com os dizeres
"São Caetano agora é Centro" - 1999
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Muitas residências do centro, necessitando de mais espaço, mais
tranqüilidade, foram transferidas para locais com maior aeração, menos
movimentados, principalmente para os bairros São Judas, Zildolândia,
Castália e Góes Calmon.

Hoje, portanto, o centro tradicional de Itabuna divide com espa-
ços próximos e outros não tão próximos (como no caso do bairro São
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Caetano e avenida José Soares Pinheiro) as atividades de comércio, ad-
ministração e prestação de serviços, seguindo a tendência geral de des-
centralização do centro primitivo.

O crescimento e expansão do centro da cidade se deu simultanea-
mente à expansão do perímetro urbano como um todo, como se pode
verificar na figura 4, onde se observa o espichamento da cidade ao lon-
go do rio Cachoeira, no sentido oeste, e sua expansão mais maciça ao
redor do centro original.
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Figura 4 - Mancha urbana de Itabuna: 1910 - 2000

Elaboração: BERTOL, L.; MOREAU, M.S.; ANDRADE, M.P.
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4 SIGNOS E SIGNIFICADOS DO CENTRO URBANO
DE ITABUNA: A PERCEPÇÃO DE ONTEM

E A PERCEPÇÃO DE HOJE

A cidade é mensagem à procura de significado que se atualiza em uso.
Lucrecia D’Aléssio Ferrara

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNOS S SIGNIFICADOS

Como já se disse no primeiro capítulo deste trabalho, o signo é
algo que representa alguma coisa ou alguém. Um signo pode possuir
um grande repertório de significados. Os significados “emergem das
experiências mais profundas que se acumulam através dos tempos”
(TUAN, 1980, p. 166). Os significados dos signos podem também mu-
dar através dos tempos. Em Itabuna, por exemplo, o prédio do ICB
(Instituto de Cacau da Bahia, fundado na década de 1930) se constituiu
num signo que já significou a prosperidade, a opulência e o poder dos
cacauicultores. O ICB foi um dos órgãos mais importantes da Bahia, de
grande influência em nível regional, onde políticos se encontravam e
daí faziam sua plataforma para projeção no cenário estadual. (Jornal A
Região, 13 ago 2000, p. 9). Hoje, seu significado e suas funções muda-
ram. O prédio do antigo ICB, após sua glória e esplendor, passou a ser
o espaço utilizado por um supermercado do governo do estado da Bahia,
a Cesta do Povo. Atualmente, está passando por uma grande reforma, a
fim de melhorar suas instalações. Não mais significa a opulência. Lem-
bra, sim, a decadência e o fim da fase do fruto de ouro, como era cha-
mado o cacau.

“Existem duas ou diversas cidades dentro da cidade. Este fenôme-
no é o resultado da oposição entre níveis de vida e entre setores de
atividades econômicas, isto é, entre classes sociais” (Santos, 1989, p.
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185). Ampliando o pensamento do autor, pode-se dizer que cada pes-
soa vê um fenômeno de acordo com o repertório que cada um tem, de
acordo com sua experiência de vida em seu espaço. É a partir dessa
experiência que cada um faz a sua representação mental, criando sua
imagem. Pode-se dizer, então, que existem tantas imagens da cidade
quantos forem os habitantes que nela vivem, seus atores, já que cada um
tem um papel a exercer, um papel  a interpretar. Cada um desses atores,
além de ter um papel a desempenhar, vê a cidade em que reside à sua
maneira. Cada um tem seu próprio olhar e a interpreta conforme sua
percepção. Uma cidade é não apenas uma cidade. São várias cidades.
Elas se superpõem, se aglomeram, se interpenetram. Os camelôs, os
comerciantes, os banqueiros, os empresários a vêem como um grande
mercado onde se desenrolam ou poderão se desenrolar seus negócios.
Os artistas, como uma grande tela a ser pincelada com as mais diversas
cores. Os músicos, como uma grande pauta a ser preenchida de notas
musicais, melodias e letras; os idosos, como uma tela de cinema, onde as
reminiscências vão e vêm; os jovens, como um espaço a ser conquista-
do; as crianças, como um grande play-ground. Os intelectuais, como uma
vasta biblioteca a ser pesquisada, a ser devassada nos seus mais íntimos
recantos, como um imenso campo de pesquisa. Os despossuídos, como
algo inacessível, cujas portas se fecham e os repelem para longe de suas
belas lojas, de seus suntuosos restaurantes, de seus seletos clubes, de sua
mesa, de sua casa, de sua cama. Para os traficantes, é o território a ser
dividido e dominado para seu comércio (drogas, armas, influências).
Enfim, a cidade é a casa de todos,  é o lugar de cada um.

Segundo a forma de ver a cidade de Itabuna da época (décadas de
1920 e 1930) por uma das entrevistadas, Ritta Fontes, (mais conhecida
por Tia Ritta), os coronéis do cacau, para sua segurança, tinham “auxi-
liares sem lei”, os jagunços, que, sem piedade e por qualquer motivo,
autorizados por seus patrões, matavam ou feriam gravemente aqueles
que os desafiassem. Era comum, segundo ela, “passarem na ruela que
estava a se formar, redes ensangüentadas, tendo em seu bojo mortos ou
feridos, que eram levados nos ombros de pessoas piedosas e caridosas
para um tratamento em sua residência (já que no lugar ainda não havia
um hospital), ou conduzindo o cadáver ao cemitério. (...) O medo ator-
mentava o pobre deserdado...”
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Na época, ainda segundo a mesma entrevistada, corroborada por
pessoas contemporâneas, a pirâmide social era assim constituída: no
topo estavam os privilegiados – “fazendeiros, fidalgos, administradores,
políticos influentes, diplomados bem sucedidos como advogados, juí-
zes, médicos, comerciantes que se destacavam pelo seu valor em saber,
ou em dinheiro”. Esse grupo, acrescentam, “dominava todas as áreas,
inclusive ditando as leis, aplicando as penas, mesmo a de morte”; a clas-
se média, mais numerosa, além daqueles que seguiam a “carreira das
armas” e do funcionalismo público, abrigava os pequenos comerciantes
e os profissionais liberais de menor expressão; na base da pirâmide esta-
vam a massa dos trabalhadores rurais, dos “infelizes e miseráveis sem
condição de sustentar-se e manter a família”.

Essa forma de ver e sentir a divisão social na cidade de Itabuna
da época dá uma idéia de como as pessoas percebiam as diferenças
sociais e de como tinham consciência do fosso que separava quem
vivia das benesses do cacau de quem vivia de suas migalhas. Com
relação à vida em sociedade, uma das entrevistadas disse que “as se-
nhoras se vestiam e usavam para o serviço, em suas residências, peças
vindas da Europa e se apresentavam imitando as parisienses em suas
festas e reuniões, onde a classe média não tinha o direito de freqüen-
tar”. Confirmando tal fato, o Jornal O Intransigente (13 de junho de
1936, p. 1) informa que “quando se fala em novidades, as mulheres
sonham com os últimos modelos de Jean Patou, e os homens, na ma-
neira mais viável de se encher a bolsa como a dos Rotchild!” Mas, para
desculpar a forma de viver no fausto e no luxo “embora vaidosas, as
mulheres eram muito caridosas, não deixando de alimentar sempre
aqueles que pediam de porta em porta, ou de mandar medicá-los, aju-
dando nas horas de necessidade”, afirmou outra entrevistada. Dessa
forma, sua consciência ficava tranqüila, pois não tinham culpa de se-
rem tão ricas e os outros tão pobres.

Os jovens “estudavam no sul do país e, a maioria deles, não co-
nhecia a Bahia (assim era chamada a capital do estado, Salvador)”.
Percebe-se aqui uma semelhança com o período colonial, quando os
filhos das pessoas de posse ou influentes eram enviados para estudar
na Europa. Entre os abastados da cidade, não se falava na Bahia, mas
no sul do Brasil, principalmente no Rio e São Paulo, “cidades padrões
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de luxo no Brasil. Ali estudavam os filhos dos fazendeiros, políticos
ou ‘gente bem’ (assim chamados aqueles que pertenciam ao topo da
sociedade local). Eles espalhavam dinheiro em verdadeiras orgias por
onde passavam”.

A imagem mais forte que se fazia de Itabuna, na década de 1930,
foi a expressa por uma das pessoas entrevistadas, que disse: “Adoles-
cente ainda, em 1930, Itabuna vivia coberta de flores, e nela se sentia o
perfume do incenso, dos elogios que lhe faziam os passantes”. Os jor-
nais da época eram fartos em elogios à riqueza e abundância da cidade:
“Moça, rica e formosa, Itabuna bem merece o título de cidade opulenta.
(...) Revestida pela túnica esplendorosa da Fortuna; cingida pelos peitos
pelo cinto áureo de Riqueza e ediademada pelas cintilações fulgurantes
da Abundância (...). Moça, rica e formosa, Itabuna bem merece ser cha-
mada por nós a Cidade Opulenta”. (Jornal O Intransigente, 17 de agosto
de 1935, p. 1). Os habitantes de Itabuna tinham orgulho de sua cidade,
de sua riqueza, de sua fartura, de sua fortuna.

Segundo Lynch (1980), um dos primeiros estudiosos do urbano
sob a ótica da percepção, a cidade vai além do que a vista ou o ouvido
possam alcançar, devendo-se considerá-la como sendo um objeto da
percepção dos seus habitantes. A partir desta percepção, os habitantes
criam a imagem desta cidade. Cada indivíduo cria a sua própria imagem,
mas pode haver consenso entre habitantes de uma mesma cidade. Para
o autor, a imagem da cidade, tendo em vista a forma, resulta de um
processo que ocorre entre o observador e o meio composto de três
elementos: o elemento da identidade, que pode ser individual ou coleti-
va; o elemento estrutural, que é a relação estrutural ou espacial entre o
objeto, o observador e os outros objetos; e um significado, que pode ser
de natureza emocional ou prática (p. 18). A partir deste processo o au-
tor identifica cinco elementos que compõem a imagem da cidade: vias,
limites, pontos nodais, marcos e bairros (p. 57-59), conforme citado em
páginas anteriores.

Ao transpor estes elementos para o centro da cidade de Itabuna,
podem-se identificar quatro dentre eles, visto que este trabalho trata
só do centro da cidade, não sendo, portanto, abordado o elemento
bairro:
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a) As vias (paths), que se constituem em canais ao longo dos quais
os habitantes circulam. No centro da cidade de Itabuna, essas
vias constituem-se, principalmente na avenida  Cinqüentenário
e na avenida Beira Rio, dois dos elementos mais citados pelos
entrevistados, tanto em se tratando dos moradores mais novos
quanto dos mais antigos (tabela 6) e também representados nos
mapas mentais elaborados por eles. Um dos entrevistados disse
ser a avenida Cinqüentenário “uma linha divisória central de
Itabuna”, deixando claro que, para ele, esta Avenida é o ponto
central, o ponto nevrálgico do centro da cidade.

b) Os limites (edges), constituídos de elementos lineares que, na mai-
oria dos casos, não são considerados como vias, como elementos
de interrupção ou de descontinuidade. O caso típico de Itabuna é
o rio Cachoeira, que divide a cidade em duas partes, constituin-
do-se em fronteira para separar os dois lados da cidade.

c) Pontos nodais ou cruzamentos, constituídos de pontos e locais
estratégicos da cidade, para onde ou de onde o observador se
desloca. Pode-se considerar como elemento dessa imagem, no
centro de Itabuna, o Jardim do Ó, por ser um ponto de conver-
gência das ruas que dão acesso aos bairros do São Caetano,
Zildolândia, Berilo, Mangabinha e ao centro da cidade. É um
ponto onde as ruas que dão acesso a esses locais desembocam e
também de onde nascem.

d) Marcos (landmarks), constituídos de objetos físicos (edifícios,
lojas, sinais), exteriores ao observador, servindo de símbolo ou
de direção. O shopping Jequitibá pode ser considerado um mar-
co, constituindo-se num símbolo de lazer, compras, encontros.
Podem ainda ser considerados como tais os edifícios do Banco
do Brasil, Artumiro Fontes, Colégios da Ação Fraternal, Divina
Providência. Estes marcos servem de referência para direção e
localização de outros pontos da cidade.

Nas respostas dos questionários e nos mapas mentais (tabelas 6 e
7), estes elementos apareceram com freqüência, deixando claro que
eles se constituem em elementos importantes na imagem que se faz
da cidade
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Cada morador de uma cidade elege seus signos. Estes signos
constituem-se em símbolos que lhe trazem à memória algo do pas-
sado ou que lhe lembra algo do presente; que lhe traz à baila um
amor que passou, uma decepção que o amargurou, uma história de
lutas, de grandezas, de sofrimentos, de glórias, de fracassos; da cida-
de que o acolheu desde que nasceu ou como um forasteiro, inserin-
do-o em seu seio.

No caso de Itabuna, por ter sua população se formado sob a égide
do cacau, tendo como personagem principal o coronel, a imagem da
cidade, de maneira geral, tem características peculiares. Em primeiro
lugar, os industriais e exportadores de cacau têm interesses exógenos à
região, normalmente num processo cujas decisões da economia cacau-
eira ficam em Salvador e na bolsa de Nova York, determinando o preço
a ser pago pela arroba do cacau. É óbvio que, com esse procedimento,
os interesses estão mais voltados para aplicar recursos fora do que para
beneficiar e fazer crescer a cidade. Com isso, as pessoas, principalmente
as ligadas à produção de cacau, parece não terem criado raízes, não
terem se preocupado em fazer da cidade um local agradável, com mar-
cos que lembrassem sua história, seus momentos de glória, de cresci-
mento ou mesmo de frustração. “Seu comportamento cultural [do ca-
cauicultor] pauta-se numa concepção individualista, agindo no sentido
de que seus problemas são resolvidos no seu referencial dentro do seu
contexto, a sua fazenda e por extensão as casas bancárias, e as compra-
doras de cacau e os escritórios da CEPLAC para assistência técnica”
(MENEZES E CARMO-NETTO, 1993, p. 20). Percebe-se nesta afir-
mação o caráter individualista do cacauicultor, sempre voltado para o
“seu”, não se preocupando com a comunidade, com sua cidade, com o
nosso. Devido a esse individualismo, a cidade não tem sido cuidada
como deve, seu aspecto é desleixado, com poucos lugares aprazíveis,
com raros espaços que realmente sejam um símbolo marcante da cida-
de. Em outras cidades há marcos fortes que as identificam, como por
exemplo, o elevador Lacerda e o Farol da Barra em Salvador, a praça da
Sé em São Paulo, signos estes que identificam suas cidades, que clamam
para serem interpretados.

Em Itabuna, existem alguns marcos, porém, em sua maioria, aban-
donados e descuidados; só quem lhes viu o nascimento é que sabe do
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que se trata, como se poderá constatar nos depoimentos de moradores
do centro da cidade. Alguns destes marcos não têm significado para os
que não lhes acompanharam a história, pois não fazem parte de sua
trajetória de vida e do seu cotidiano.

Para se ter uma amostra mais abrangente da percepção relacionada
ao centro da cidade e de seus signos, além das pessoas mais velhas,
foram entrevistados também 200 estudantes do ensino fundamental e
médio (Colégio Estadual Lourdes Veloso, Colégio Polivalente, Colégio
Eficaz, Colégio Divina Providência e Colégio Integrado Oscar Marinho
Falcão – CIOMF), e superior (Universidade Estadual de Santa Cruz –
UESC). No caso dos estudantes, procurou-se saber o local de residên-
cia e, assim, poder comparar se há diferenças na percepção por parte de
quem mora no centro, nos bairros centrais ou nos bairros periféricos.

O Colégio Estadual Lourdes Veloso encontra-se no bairro São
Caetano, e é constituído de alunos de vários bairros periféricos como
Sarinha, Pedro Jerônimo, Jaçanã, Novo Fonseca (60%); também estu-
dam nele, além de jovens do próprio bairro, os de alguns bairros cen-
trais como Castália e Santo Antônio (37%) e poucos são do centro (2,8%).
O colégio estadual Polivalente, localizado no bairro Pontalzinho é for-
mado de alunos de bairros próximos ao  centro, como Fátima, Santo
Antônio, São Caetano, Conceição, Mangabinha (38%) e alunos provin-
dos de bairros periféricos distantes do centro, como Nova Itabuna, São
Lourenço, Califórnia, São Roque, Santa Inês, Ferradas (50%). No colé-
gio estadual CIOMF,  a maior parte dos que responderam ao questioná-
rio reside nos bairros centrais (59%), e bairros periféricos (21%). No
colégio Eficaz, localizado no bairro Pontalzinho, a maioria dos estudan-
tes é do centro da cidade (30%) e de bairros centrais como Santo Antô-
nio, Pontalzinho, Conceição, Zildolândia, Monte Cristo (58%), enquan-
to poucos são de bairros periféricos (11%). Na Universidade Estadual
de Santa Cruz, dos alunos entrevistados que moram em Itabuna, a mai-
oria mora em bairros periféricos e centrais (50% e 30%, respectivamen-
te), enquanto apenas 20% reside no centro. Desta forma, obteve-se uma
amostra de estudantes de parte significativa da cidade, onde o centro
está representado por 17,35% dos estudantes entrevistados, os bairros
centrais por 35,51% e os bairros periféricos por 46,47%, conforme está
demonstrado na tabela 3.
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ela 3 - Local de residência dos alunos entrevistados segundo as escolas – 1999
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Dos alunos entrevistados nestas escolas, se observados os locais de
residência de forma separada, a maioria reside nos bairros periféricos
(43,5%), mas, no conjunto, considerando o centro e os bairros centrais,
a maioria, 53,5% aí reside.

No caso das pessoas entrevistadas no centro da cidade, a maioria
reside no centro (43,33%), enquanto que 36, 67% nos bairros centrais e
15% nos bairros periféricos. No que se refere à pergunta feita sobre
onde trabalham, a maioria tem seus empregos também no centro da
cidade (83,3%). Desta forma, depreende-se que, de maneira geral, são
os moradores do centro e dos bairros centrais que mais circulam no
centro da cidade e aí têm seus empregos ou fazem suas compras, con-
forme está demonstrado pela figura 5 e tabela 4, respectivamente.

Figura 5 - Local de residência dos entrevistados no centro da cidade - 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

Tabela 4 - Local de trabalho das pessoas entrevistadas no centro da cidade – 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.
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Outro dado coletado foi o relacionado à idade dos moradores e o
tempo de residência na cidade. A maioria dessas pessoas tem mais de 70
anos, presumindo-se, portanto, terem acompanhado a evolução e ex-
pansão do centro da cidade e terem os mesmos signos como referência
(figura 6).

Figura 6 - Idade dos moradores mais antigos entrevistados - 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

Comparando-se o tempo de residência dos três grupos trabalha-
dos, ou seja o dos estudantes, o das pessoas no centro da cidade  e o dos
moradores mais antigos (tabela 5), dos 60 moradores mais antigos en-
trevistados, 55% nasceram em Itabuna, 25% moram na cidade entre 30
e 50 anos, e 20%, há mais de 50 anos fazem parte da população itabu-
nense. Entre as 60 pessoas entrevistadas na rua, no centro da cidade,
53,33% nasceram em Itabuna, enquanto que, dos estudantes entrevista-
dos, 60,5% são filhos da terra.
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Tabela 5 - Tempo de residência em Itabuna dos entrevistados – 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

Desta forma, da amostra nesse instrumento de pesquisa, 58%
das pessoas entrevistadas nasceram em Itabuna, presumindo-se, por-
tanto, que tenham determinados signos na cidade como referenciais,
ou como marcos que lhes dizem algo de sua história e da história de
sua cidade.

Entre os elementos mais citados nos questionários, nas entrevis-
tas e nos mapas mentais (tabelas 6 e 7), estão as avenida Cinqüentená-
rio e Beira Rio; as praças Olinto Leone, Adami, Camacan, Jardim do
Ó, Santo Antônio (praça e monumento) e José Bastos; Santuário San-
to Antônio; edifício Comendador Firmino Alves, (antigo Banco Eco-
nômico), hoje ocupado pela loja de eletrodomésticos, a Dukel. Esta
ordem de importância dos signos não sofre diferença entre os entre-
vistados que residem no centro da cidade, nos bairros centrais ou nos
bairros periféricos. A diferença se verificou com relação à idade dos
moradores e tempo de residência. Nesse caso, os moradores mais an-
tigos, principalmente os que nasceram em Itabuna ou moram na cida-
de há mais de 50 anos, citaram o monumento a Firmino Alves situado
na praça Santo Antônio, o Santuário Santo Antônio e o edifício Co-
mendador Firmino Alves, como signos importantes, o que não ocor-
reu com os mais jovens.
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Tabela 6 - Elementos significativos do centro da cidade de Itabuna para os entrevistados – 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

Com relação aos mapas mentais elaborados pelos estudantes e pe-
los entrevistados no centro da cidade, os elementos identificados como
sendo os mais importantes, de maneira geral, se repetem (tabela 7). Os
moradores mais antigos não elaboraram mapas mentais porque a entre-
vista foi gravada, com exceção de M. Ritta de A. Fontes, que elaborou o
mapa mental da Itabuna de 1930 (mapa mental 1).
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Tabela 7 - Elementos mais presentes nos mapas mentais dos entrevistados -  1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

No que se refere à percepção da função do centro da cidade (tabe-
la 8), para poucos jovens ele tem a função de lazer (7,5%). Para 21,5%
dos estudantes e para 31,7% dos mais velhos, o centro tem a função de
espaço para o trabalho, não diferindo muito a percepção entre esses
dois grupos nesse aspecto. Na função comércio/compras, a porcenta-
gem maior coube aos entrevistados no centro da cidade e aos morado-
res mais antigos (96,6% e 61,7% respectivamente), enquanto 57% dos
jovens têm tal percepção, indicando que, também para eles, a função
principal do centro é a do comércio/compras.
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Tabela 8 - funções do centro da cidade de itabuna segundo os entrevistados - 1999

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

A partir da análise dos questionários aplicados, das entrevistas, dos
mapas mentais, fica evidente a diferença de percepção entre os morado-
res mais antigos e os mais novos de Itabuna com relação aos signos do
centro da cidade. Os mais antigos relacionaram elementos que não fo-
ram identificados e nem mencionados pelos mais jovens, mas que têm
(para os mais velhos) um significado especial, pois estes signos falam da
história da cidade, de sua juventude, de seus encantos e desencantos.
Por outro lado, os mais jovens citaram elementos que foram também
citados pelos mais antigos (tabelas 6 e 7), sugerindo que estes acompa-
nharam a evolução e os novos marcos da cidade, porém aqueles não
estão inteirados dos signos que estão à sua espera para serem lidos e
analisados por eles, a fim de compreender melhor o presente conhecen-
do o passado.

Os elementos (signos) do centro da cidade presentes nos questi-
onários, nas entrevistas e nos mapas mentais estão identificados na
figura 7.
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Figura 7 - O centro de Itabuna - principais signos

Elaboração: BERTOL, L.
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Nos itens seguintes, procurar-se-á identificar como as pessoas que
residem em Itabuna vêem o centro da cidade, que signos lhes dizem
algo de sua história (da cidade e da sua), como os moradores mais no-
vos e mais antigos percebem o centro da cidade. Para se chegar a esta
imagem, serão abordados, geográfica e historicamente, os signos do pas-
sado citados também pelos jornais antigos e que hoje não existem mais,
os signos do passado e que continuam hoje, eleitos pelos habitantes
entrevistados, pelos que responderam a questionários e pelos mapas
mentais elaborados por eles, e os signos mais recentes.

4.2 SIGNOS DE UM PASSADO EXTINTO

Efeito de ações passadas (o espaço) permite ações, as sugere ou as
proíbe.

Henri Lefebvre

4.2.1 Teatrinho ABC e cinemas

Até a década de 1960, localizava-se na praça Camacan uma constru-
ção simples, porém de muito significado para os moradores de Itabuna.
Era um espaço para a cultura, o carinhosamente chamado Teatrinho ABC.
Ali os artistas da terra se reuniam, trocavam idéias, apresentavam peças,
divertiam a garotada e os não tão garotos assim. Na década de  1960 foi
“demolido pelo poder público municipal, como mais uma prova do des-
caso para com nossa cultura” (Revista Fotográfica Tabocas 1999, p. 18).

Em conversas informais, um número significativo de pessoas mais
velhas, principalmente as ligadas à arte e cultura, citam com freqüência o
teatro, como um espaço onde essas artes se desenvolviam através de peças
teatrais, música e reuniões de artistas e intelectuais. Para outros, o teatro era
muito pequeno e mal localizado. O certo é que sempre é citado com sauda-
de e carinho, como o símbolo de uma época mais romântica e feliz.

Só bem mais tarde, na década de 1980, foi construído um centro
cultural pelo estado, próximo ao Jardim do Ó, onde se encontrava o
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estádio da Desportiva Itabunense, “palco de grandes partidas de fute-
bol, onde o Itabuna Esporte Clube teve grandes vitórias, grandes parti-
das”, segundo o senhor Antônio Carlos Oliveira, um dos entrevistados.

Além do teatrinho ABC, Itabuna já teve cinco cinemas, todos de-
saparecidos. Segundo o mesmo entrevistado, esses cinemas eram bem
freqüentados e eram uma excelente opção de lazer. Na avenida Cin-
qüentenário, localizava-se o cine Catalunha, de propriedade da família
Paulo Nunes. Na praça Camacan, o cine Marabá, que funcionava no
prédio do senhor Teodoro Guimarães, hoje transformado num centro
comercial. Na rua Ruffo Galvão, em frente à praça Adami, funcionava
o cine Itabuna, hoje transformado num templo da Igreja Universal. Na
rua Rui Barbosa, o cine Plaza, primeiro chamado de cine Glória. No
bairro de Fátima havia o cine Portugal, de propriedade da empresa Fá-
tima, pertencente a uma família portuguesa.

Hoje as pessoas se ressentem da falta de cinemas na cidade e os
mais velhos lembram com saudade do tempo em que podiam ver bons
filmes. Estão sendo instaladas algumas salas de cinema no shopping Je-
quitibá que, acredita-se, trarão de volta, ao escurinho do cinema, as pes-
soas que apreciam este tipo de lazer e cultura.

Foto17 - Teatrinho ABC(Coletânea em
homenagem ao cinqüentenário de Itabuna, s. d.).
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4.2.2 Castelinho

Um marco importante na praça Olinto Leone foi o castelinho, as-
sim chamado carinhosamente pelos itabunenses e que fazia parte de seu
cotidiano. Era uma edificação suntuosa, construída no período de 1919
a 1924, na rua Lafaiete Borborema, esquina com a praça Olinto Leone.
Naquela época, os coronéis do cacau procuravam construir suas man-
sões imitando estilos europeus. O castelinho, que era a residência de
Áurea Brandão, filha do Comendador Firmino Alves, foi construído de
acordo com o estilo arquitetônico inglês do século XVII. Com o tempo,
aquele edifício passou para outros donos. O último, na década de 1980,
planejou uma “reforma”. Houve protesto por parte de alguns grupos,
como o GRAMA (Grupo de Resistência às Agressões do Meio Ambi-
ente), que pleiteavam seu tombamento como um bem público, teste-
munho da história de Itabuna. Na gestão do prefeito Ubaldo Dantas, o
Jornal Agora chegou a fazer uma campanha para que o castelinho fosse
transformado num museu,  propondo que os proprietários fossem

Foto 18 - Castelinho (Cedida pelo
CEDOC/UESC, 2000).
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indenizados. Desta forma, segundo a campanha, “Itabuna teria um
museu e preservaria uma parte importante de nossa história (...) Mas
[Itabuna] se recusa a ter memória, a guardar parte de sua história, a
preservar sua identidade arquitetônica” (Jornal Agora, 7 a 13 de outubro
de 1989, p. 3).

Nessa época, o mesmo jornal (p. 1), clamava por alguns ícones de
sua comunidade, para que se manifestassem e tomassem uma provi-
dência, dizendo: “A quem podemos apelar? Onde estamos, Ciro de
Matos? Para onde vamos, meu caro Renart? Valdelice Pinheiro, cadê a
poesia?”

Em 1989, o prédio foi demolido sem que se tivesse conseguido
transformar o castelinho num museu ou algo similar. O senhor Silva-
no Pinheiro, que comprara o casarão da família Firmino Alves, pro-
meteu não derrubá-lo. No entanto, sem que se percebesse, e para não
chamar a atenção, começou a demolir o prédio por dentro e pelos
fundos. Quando a comunidade se deu conta, só estavam em pé as
paredes da frente, as quais foram derrubadas sem que nada mais se
pudesse fazer. Houve muitos protestos, manifestações, porém o cas-
telo já não mais pertencia ao mundo material. A partir de então, só
ficaria na memória. “Os artistas podem chorar a morte prematura do
“castelinho” e do sonho de um museu! Os intelectuais, os jornalistas,
os namorados da praça Olinto Leone, vamos fazer uma serenata de
adeus para o passado de Itabuna que morre prematuramente!...” (ibi-
dem, p. 3).

No espaço que fora do castelinho surgiu uma construção de dois
pavimentos e, na esquina, um terreno murado que serve de estaciona-
mento. Fisicamente, nada mais, neste espaço, lembra o fausto e a bele-
za da edificação. Mas, na memória histórico-geográfica dos morado-
res de Itabuna, que o conheceram e que transmitem a informação a
seus filhos e netos, o castelinho continua lá, contando sua história,
continua um símbolo forte e nostálgico a lembrar um tempo bom que
já se foi.

Os moradores mais antigos ainda o citam com saudade, condenan-
do sua demolição pois, para eles, era o símbolo dos tempos de glória de
Itabuna, de seu fausto e de sua riqueza, que parece, segundo eles, está
também para “ir por terra”.
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4.3 SIGNOS DO PASSADO/PRESENTE

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

Le Goff

4.3.1 Avenida Cinqüentenário

As primeiras ruas de uma cidade são páginas que contam a história
de seu nascimento, suas lutas, sua evolução. Guardam em sua memória
as lembranças do passado, desvendadas constantemente por seus pas-
santes. As primeiras ruas formam o centro da aglomeração nascente e,
de maneira geral, se tornam o centro da futura cidade. Foi o que ocor-
reu com a avenida Cinqüentenário, palco de reminiscências e centro
nevrálgico da Itabuna de hoje.

A avenida Cinqüentenário se constitui na via de maior circulação
no centro da cidade. Também na rua mais citada pelos entrevistados,
tanto em suas respostas aos questionários e entrevistas como na repre-
sentação dos mapas mentais (tabelas 6 e 7).

Em 1901, o que é hoje a avenida Cinqüentenário, era um simples
traçado que partia de uma lagoa existente onde se localiza a praça Ada-
mi e que, em época de cheias do rio Cachoeira, era uma alternativa
segura para se alcançar a sede do Conselho Municipal, localizado nas
proximidades do atual edifício Atlanta Center, pois a rua da Areia, que
lhe dava acesso, ficava submersa.

O trecho da atual avenida entre o Jardim do Ó e a praça Adami, cha-
mava-se rua da Lama (foto 19) porque, além de não ser calçada, chegavam
até ela dois riachos vindos de uma área elevada, onde hoje se encontra a
Igreja Maria Goretti, no bairro Mangabina: um desaguava no rio Cachoeira,
próximo à ponte César Borges e o outro passava pela, hoje, praça Camacan.
Quando chovia, a situação piorava, dificultando a passagem de pedestres e
veículos. Em 1912, o intendente Antônio Gonçalves Brandão urbanizou a
área, retirando os casebres, entulhando brejos. Mais tarde, a rua passou a se
chamar rua Sete de Setembro. O trecho situado entre o edifício comenda-
dor Firmino Alves, na esquina da praça Adami com a avenida Cinqüentenário
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até o santuário Santo Antônio, era chamado de rua do Buri, devido à exis-
tência de uma palmeira de coco buri ali situada, e depois passou a se chamar
de rua J. J. Seabra. No entanto, seu primeiro nome oficial, dado na reunião
do Conselho Municipal de 25 de janeiro de 1908, foi Henrique Alves, e só
depois J. J. Seabra. Esta rua foi abrigando cada vez mais construções que
alojavam pensões, depósitos de cacau, armazéns e casas de meretrício. “(...)
a rua J. J. Seabra, principal artéria da cidade, onde se localiza o nosso comér-
cio” (Jornal O Intransigente, 7 de julho de 1939, p. 8).

Na década de 1950, na gestão do prefeito Francisco Ferreira, foi ela-
borado um projeto para alargar a rua J. J. Seabra com o intuito de torná-la a
principal via do centro da cidade. Para isso era necessário fundi-la com a rua
Sete de Setembro, que ficava próximo à praça Adami, fazer recuo de cons-
truções, derrubar casas que ficavam após o santuário e praça Santo Antô-
nio, de forma a ligá-la à Juracy Magalhães, principal via de acesso a Ilhéus. A
avenida já estava quase toda alargada, só faltando o trecho entre a praça
Santo Antônio e o canal Lavapés. “Estamos vendo (...) a desobstrução da
rua Seabra, um velho sonho que fomos realizando aos poucos, a passos de
cágado, mas terá conclusão este ano. (...) Já é tempo (...) de fazermos, antes
do nosso cinqüentenário, a demolição dos prédios que são obstáculos ainda
à abertura da rua Seabra” (Jornal Diário de Itabuna 06 de julho de 1960, p.
10). Dizem os moradores mais antigos que o proprietário de uma das casas,
inconformado e desesperado, agrediu o prefeito José Alcântara, em protes-
to por ver sua casa ir ao chão. Os ânimos foram serenados graças à inter-
venção do deputado Paulo Nunes, por sinal adversário político do prefeito.
Neste mesmo ano, 1960, aniversário de 50 anos da elevação de Itabuna à
categoria de cidade, todo o trecho entre o Jardim do Ó e o canal Lavapés
passou a se chamar avenida Cinqüentenário.

Até a década de 1960, as casas comerciais da hoje avenida Cin-
qüentenário eram muito simples, não havendo preocupação com o vi-
sual. Eram bazares onde se encontrava de tudo um pouco. Mas também
era nesta avenida que as decisões mais importantes eram tomadas pela
classe dirigente, os desfiles cívicos passavam, os comícios políticos arre-
banhavam seus eleitores, os carnavais tinham seu palco e sua festa.

A avenida Cinqüentenário continua sendo considerada o coração
econômico da cidade, local de compras, de bancos, do comércio em
geral. É a segunda rua na preferência dos estudantes (31,41%) para



108

andar sem compromisso e para fazer compras. Em primeiro lugar, está
a avenida Beira Rio (36,54%), por causa de seu visual ao longo do rio
Cachoeira, sua calçada para caminhadas e encontro com os amigos. Mas,
para os mais velhos, a avenida Cinqüentenário “é o verdadeiro centro
da cidade”, e, para  a maioria, o local de compras e das atividades eco-
nômicas em geral.

Durante a semana,  esta avenida poderia ser dividida em três setores
quanto à sua dinâmica (figura 8). No horário comercial, a avenida está sem-
pre muito movimentada: congestionamento de carros, pedestres acotove-
lando-se nas calçadas disputando espaço com os camelôs que insistem em
oferecer seus produtos de baixa qualidade, clientes de bancos, pessoas que
vão às compras, enfim, um vai-e-vem de cidadãos que buscam resolver seus
problemas ou os dos outros. No entanto, esta movimentação ocorre mais
no trecho compreendido entre a praça Camacan e a rua Adolfo Maron,
próximo ao Banco Bradesco onde, principalmente em época de festas como
o Natal, pedestres, ambulantes e motoristas disputam cada pedaço de chão.
Observando-se as pessoas de um lado a outro na avenida, tem-se a sensa-
ção de que andam sempre apressadas, na azáfama de descobrir o sentido da
vida, correndo na direção de seu infinito.

No espaço compreendido entre o Jardim do Ó e a praça Camacan o
movimento é o mais fraco da avenida, não só de pessoas mas também no
que se refere ao comércio. Várias casas comerciais, concessionárias de auto-
móveis e estabelecimentos de outros tipos de negócio estão fechadas, dan-
do um aspecto de abandono e retrocesso. Pelo relato de moradores mais
antigos, este trecho, até a década de 1960, foi muito movimentado no horá-
rio noturno. Na esquina da rua Francisco Rocha com a avenida Cinqüente-
nário, funcionava o Sport Bar, local de encontro de coronéis e valentões,
homens da noite, principalmente porque nesta rua existia uma zona de
meretrício, hoje ocupada por casas residenciais de aspecto simples. O Sport
Bar, guardadas as devidas proporções, poderia ser comparado ao Bataclã,
casa de diversões em Ilhéus, freqüentada pelos coronéis, muito bem descri-
to por Jorge Amado em seu livro Gabriela, Cravo e Canela.

 No início da década de 1990 este trecho da avenida voltou a ser
movimentado, quando ali se instalou uma casa comercial, a Feira dos
Tecidos. Próximo a ela, o Banco do Nordeste e um curso de inglês, o
CCAA, além da existência de duas concessionárias de automóveis, a
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Oduque Veículos (Ford) e a Fonape (Volkswagen), e uma grande loja de
eletrodomésticos, a Arapuã. Com o fechamento da Feira dos Tecidos e
das concessionárias, nesta mesma década, a movimentação caiu signifi-
cativamente, mas a situação se agravou, mais ainda, com o recrudesci-
mento da crise regional que atingiu em cheio a região cacaueira, princi-
palmente a cidade de Itabuna, quando mais casas foram fechadas. A
antiga Fonape hoje é ocupada pela Igreja Universal e a Oduque Veícu-
los exibe alguns carros novos cobertos de poeira atrás de suas portas de
grade fechadas, num sinal de congelamento do tempo naquele espaço.

No trecho situado entre a rua Adolfo Maron e o canal Lavapés, o
movimento é maior em relação ao descrito anteriormente, porém menos
que no trecho central da avenida, apresentando mais dinamismo devido a
bancos como o Bradesco, por exemplo,  lojas de brinquedos, livrarias,
farmácias, casas de tecidos. No trecho entre o Bradesco e o santuário
Santo Antônio encontra-se uma das instituições financeiras mais antigas
da cidade, o Banco Rural, que teve como um de seus fundadores o senhor
Nicodemos Barreto, que era conhecido como o rei do cacau.

A avenida Cinqüentenário, coração econômico da cidade, estetica-
mente deixa a desejar. Como já foi uma rua onde a maioria das edifica-
ções não passava do segundo pavimento, a parte superior era residência e
a parte inferior era ocupada por algum tipo de comércio. A maioria das
famílias não reside mais em cima das lojas. Hoje as construções desta
avenida, em sua maioria, ainda são de dois ou três pavimentos, poucas
têm de quatro a seis andares. Somente os edifícios Cabral, Benjamim de
Andrade e São Judas têm mais de cinco andares. Em toda a extensão da
avenida, as construções formam um verdadeiro muro. Não há espaço
entre elas. A parte superior das casas, em sua maioria tem aspecto som-
brio, desleixado. A parte inferior das casas comerciais, também, em sua
maioria, são apenas portas abertas que dão para os produtos a serem
comercializados. Isto fica bem visível ao se andar pela avenida pela ma-
nhã, antes da cidade acordar. O que se observa, então, é uma fileira de
edificações de um lado e do outro da avenida, coladas umas nas outras, no
meio de um emaranhado de fios e cabos, postes escuros e poluídos com
propagandas das mais variadas espécies. Pode-se dizer que a avenida não
apresenta um aspecto dos mais agradáveis, faltando aos comerciantes preo-
cupação com o visual de seus estabelecimentos. A avenida Cinqüentenário,
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na atualidade é uma avenida de tumulto, feia, de notória especulação imo-
biliária e financeira, inchada, confusa, envergonhada. (...) A cidade tinha
(...) lojas com suas vitrines bonitas, suntuosas, bem decoradas. Era uma
atração todas as noites. (...) Hoje é um núcleo de desempregados, de ca-
melôs, de pedintes, de mendigos. É nossa vergonha” (Jornal Agora, 28 de
julho a 2 de agosto de 1997. Edição especial, p. 7).

No meio desse visual, há ainda o comércio informal, praticado
principalmente por camelôs, que tem crescido de forma desordenada,
competindo com o comércio formal, principalmente nas calçadas da
avenida Cinqüentenário, deixando a cidade com feição de um mercado
persa. Os camelôs parecem brotar do chão. Estão em toda parte, ofere-
cem todo tipo de produtos.

Houve tentativas de se determinar uma área para essa atividade. A
primeira vez foi em 1976, na primeira gestão do prefeito Fernando Go-
mes, quando cobriu o canal Lavapés em frente ao edifício Tereza, para
onde levou todos os camelôs que ocupavam a avenida Cinqüentenário.
Eles ficaram pouco tempo nesse espaço, pois, por ser uma área fora da
circulação mais ativa de consumidores, as vendas caíram de forma signi-
ficativa, trazendo prejuízos a este setor da economia. Abandonaram o
local, retornando à avenida Cinqüentenário.

Na década de 1990, um novo espaço foi criado, agora na praça
Otávio Mangabeira (Camacan), porém logo se tornou insuficiente para
tanta demanda, criando-se um outro espaço na praça Adami. No inter-
valo da criação de espaços para esse comércio informal, novos camelôs
surgiram na avenida, até novamente serem tirados dali.

Há, no caso do centro de Itabuna, uma verdadeira dança neste mo-
vimento de tira camelô, deixa camelô. Em época de eleições, o governo
municipal fecha os olhos, permite sua instalação nas calçadas e, ato contí-
nuo, passada a eleição, são instados a se retirar. O grande movimento de
camelôs está relacionado à crise econômica por que passa a cidade. Mui-
tos que perderam seu emprego no mercado formal, viram-se obrigados a
migrar para o mercado informal. “Problema grave, [o comércio informal]
cresce a cada dia, estimulado pelo desemprego (...) barracas que vendem
de tudo, desde bugigangas até produtos importados, transformando esses
lugares [praças, calçadas e jardins] em verdadeiras favelas comerciais” (Jor-
nal Agora, 20 a 26 de agosto de 1995, p. 8).
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Figura 8 - Dinâmica na avenida Cinqüentenário: pedestres e veículos

Elaboração: BERTOL, L.



112

Para agravar a situação, com o aparecimento das lojas de R$ 1,99,
que proliferaram na segunda metade da década de 1990, principalmente
na avenida Cinqüentenário, os comerciantes informais viram seu negó-
cio despencar. Não podiam competir com os preços dos produtos chi-
neses, que obrigaram muitos a fechar seu ponto. No final da década de
1990, com a valorização do dólar frente ao real, houve uma reviravolta:
muitas casas comerciais de R$ 1,99 fecharam, pois não podiam mais vender
seus produtos por preços tão baixos. Foi o sinal verde para que bom núme-
ro de camelôs retornasse e novos surgissem, tentando driblar a crise.

Hoje as calçadas da avenida Cinqüentenário estão novamente cheias
de camelôs, o que está acarretando conflitos com os lojistas da área, que
se sentem prejudicados pois, como afirmou um deles “eles [camelôs]
não pagam impostos (...) nós mantemos uma estrutura muito mais cara
e não temos condições de concorrer com os preços praticados por eles”.
Há uma nova tentativa de agrupar os camelôs num único espaço. “Numa
tentativa de amenizar o problema, a CDL [Câmara dos Diretores Lojistas
de Itabuna] e a prefeitura firmaram uma parceria. (...) o plano consiste em
cobrir uma parte do canal da Amélia Amado (entre a avenida Ilhéus e a
entrada do Pontalzinho) para acomodá-los, liberando não só as calçadas
da Cinqüentenário, como também a praça Adami para que volte a servir
de estacionamento”. (Jornal Agora, 2 a 8 de setembro, 2000, p. 12).

Foto 19 - Rua da Lama no início do século XX - hoje Cinqüentenário
(Coletânea em homenagem ao cinqüentenário de Itabuna, s. d.).
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À noite, nos feriados e nos finais de semana, toda esta movimenta-
ção cessa. A avenida fica praticamente vazia: poucos carros, alguns pe-
destres andando despreocupadamente pelas calçadas. Os camelôs reti-
ram suas barracas ao meio-dia do sábado. A calma e o sossego impe-
ram. Tem-se a impressão de que os responsáveis pela azáfama da sema-
na estão dormindo ou se mudaram. As casas comerciais ficam fechadas,
a não ser que seja uma data especial como Natal, Dia dos Namorados,
Dia das Mães, quando tudo continua em atividade. Os jovens que, du-
rante a semana, andam em grupos ou solitários pela avenida, não se os
vê, pois, normalmente, vão às praias de Ilhéus e, mais recentemente,
passaram a fazer do shopping seu ponto de encontro.

Na verdade, o que falta à avenida Cinqüentenário é o charme da
arborização, do jardim, de edificações de bom gosto, da conservação
das construções antigas e a preocupação, principalmente por parte dos
lojistas, de tornar seu estabelecimento um ambiente convidativo, agra-
dável, com fachadas de bom gosto, mantendo assim a tradição de ser a
rua mais importante para o comércio da cidade.

De qualquer forma, pode-se dizer que a avenida Cinqüentenário “(...),
além de ser um lugar por onde se passa ou se deixa de passar [é] uma rua
[que] está carregada de história, está carregada de memória, está carrega-
da de experiências que o sujeito teve, que seu grupo teve e que a história
de seu grupo naquele espaço teve [e tem]” (ROLNIK, 1992, p. 28).

Foto 20 - Avenida Cinqüentenário em horário de movimento - 2000
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4.3.2 Edifício Comendador Firmino Alves

O edifício Comendador Firmino Alves localiza-se na praça Ada-
mi, esquina com a avenida Cinqüentenário. Foi pouco citado pelos en-
trevistados (3% - tabela 7), porém é um edifício importante devido à
sua história. Inaugurado em 1953, contém em uma de suas laterais (em
frente a uma banca de revistas) voltada para a praça, um mural repre-
sentando a colheita, comércio e exportação do cacau. Este mural foi obra
do artista plástico soteropolitano, Antônio Genaro de Carvalho, que teve
trabalhos também em Salvador, Rio de Janeiro, Paris, Londres (foto 21).

Foi o primeiro edifício de quatro andares da cidade, o mais alto e
imponente nas décadas de 1950 e 1960 (foto 22). Representou, na épo-
ca, um empreendimento que traria recursos para implementar a lavoura
cacaueira e expectativa de importantes negócios. Foi entregue à comu-
nidade dos negócios “como uma homenagem de Itabuna, seu governo
e seu povo” e representou um equipamento de importância significati-
va, pois foi considerada “a inauguração do majestoso edifício do Banco
Econômico da Bahia, notável empreendimento dos que não querem
apenas auferir lucros em nossa terra, mas ajudá-la a crescer, incentivar
seu povo para as mais úteis iniciativas” (Jornal O Intransigente, 29 de ju-
lho de 1953, p. 1).

Foto 21 - Edifício Comendador Firmino Alves: mural "A Saga do Cacau"
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Foto 22 - Edifício Comendador Firmino Alves:
o mural e a poluição visual
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Pela foto 22, observa-se a grande quantidade de poluição visual, a
presença de banca de revistas, quase que escondendo o mural, como que
num gesto de querer apagar a história. A maioria das pessoas que por ali
passa não se dá conta de que, naquele mural, está registrada boa parte da
história do cacau que tanta riqueza e desperdício trouxe à terra grapiúna.

Em sua maioria, as pessoas mais velhas entrevistadas ou que res-
ponderam ao questionário, citam o edifício e o mural como marcos do
progresso da cidade. O painel, representando nos desenhos a saga do
cacau, produto símbolo do fausto e da riqueza, e, o banco, símbolo de
grandes negócios, de dinheiro vivo, tiveram, na época, valor de um
monumento, significando a pujança de uma região que ascendia cada
vez mais os degraus de uma escalada que prometia ir longe.

4.3.3 Beco do Fuxico: ABC da Noite

O Beco do Fuxico, na realidade, é a rua Adolfo Leite, uma trans-
versal da avenida Cinqüentenário, que liga a rua Ruffo Galvão à avenida
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Beira Rio. A rua tomou este nome, segundo depoimentos do caboclo
Alencar, por ter sido o espaço ocupado por barbeiros, alfaiates, sapateiros
e quitandas. Este personagem, o caboclo Alencar, é uma das figuras mais
conhecidas, não só no beco, mas na cidade. Ele é dono de um bar, o ABC
da Noite, (foto 23) aberto de segunda a sábado, única e exclusivamente
nos horários de 10:30 às 12:30h e das 17:00 às 19:00h, nem um minuto a
mais, nem um minuto a menos. Isso há 38 anos! Só vende batidas, e as
pessoas tomam a bebida em pé, do lado de fora do estabelecimento. Diz
o caboclo que “esse horário intercalado é em função para justamente
poder fabricar a batida. Essa é a primeira função. A segunda função é a
qualidade da freguesia, porque uma freguesia onde a maioria está inco-
modada por um que já está embriagado, fica difícil dar continuidade. En-
tão, quando a gente não tem quantidade, tem que ter qualidade. Qualida-
de só existe nas pequenas coisas”. Antes de vender só batida, a partir de
1962, a casa era um açougue. Diz ele que transformou o tipo de negócio
porque “o ramo de porco, apesar de ser muito melhor que esse, ficou
superado, veio o óleo vegetal. E tem a propaganda dizendo que dá coles-
terol. Só não dá colesterol em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.
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Foto 23 - ABC da Noite - Beco do
Fuxico - 2000
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Colesterol é só baiano”. Acrescenta dizendo que escolheu o ramo da ba-
tida “em função econômica, porque é um ramo imediatista. A pessoa não
tem nada para negociar, então ele compra um litro de cinzano, um litro de
cachaça, uma grade de cerveja, então eu vendo a batida através disso aí”.

O interessante do caboclo Alencar, que o faz respeitado por todos,
inclusive por quem não freqüenta seu estabelecimento, é sua filosofia, é
sua firmeza em respeitar o horário de atendimento estabelecido por ele
mesmo, em não permitir arruaças nem ajuntamento de pessoas dentro
do bar. Não atende ninguém após o horário, por mais importante que
seja a personalidade ou por maior que seja a amizade. Disse que não
atende após o horário porque “a gente vende a mercadoria, não vende o
espaço da gente, que é o tempo. Se vende o espaço da gente, a gente se
acaba”. Segundo sua filosofia, complementa dizendo que “no tempo da
escravidão, dia de domingo era do escravo. Hoje em dia, porque indus-
trializou, querem que todo mundo trabalhe dia de domingo. Ficar tra-
balhando com horário extra e tudo, isso não existe. É uma competição
difícil, de aniquilamento”.

No Beco do Fuxico, onde se encontra o bar ABC da Noite, entre a
rua Rui Barbosa e a avenida Cinqüentenário, ainda existem algumas bar-
bearias e alfaiatarias, insistindo em manter uma época que já se foi, usando
as mesmas máquinas e os mesmos aparelhos da década de 1950. Dizem
os donos destes estabelecimentos que o nome  do beco “é nome de
tradição, da época que fundou Itabuna. É porque naquela época aqui
era tenda de barbeiro, tenda de alfaiate, aquelas quitandas que hoje nin-
guém sabe mais o que é, que vendia banana, aquelas coisas. Então as
tendas, que na cidade provinciana são os pontos de fuxico, de olhar a
vida dos outros, de olhar a família que passa. Então ficou com esse
nome, que até hoje permanece”.

Neste beco, todos os anos, antes do início do Carnaval, a popula-
ção inicia a festa com a lavagem deste trecho. O evento é conhecido
como a lavagem do Beco do Fuxico. Esta cerimônia abre oficialmente o
carnaval de Itabuna com caminhões-pipa lavando o beco, a multidão
frenética, as casas, enfim, fazendo a festa.

O Beco do Fuxico é um dos locais mais conhecidos por todos, e
está sempre relacionado ao caboclo Alencar, figura folclórica e símbolo
de uma boa batida e de uma pessoa que impõe respeito apesar do tipo



118

de comércio que pratica. Assim há nesse espaço, dois signos fortes, um
ligado ao outro e, ao mesmo tempo, lembrando sempre a festa do car-
naval. Os dois são, inclusive, uma referência de localização para deter-
minar algum ponto da avenida Cinqüentenário ou do centro da cidade,
assim como ocorre com a sorveteria Danúbio Azul, na praça Santo
Antônio, ou a praça Adami.

4.3.4 Museu Casa Verde

O museu Henrique Alves é mais conhecido por Casa Verde e está
localizado à rua Miguel Calmon, 135, no local do primeiro núcleo da
cidade. A implantação do museu surgiu a partir de um levantamento
dos bens do coronel Henrique Alves dos Reis (1861-1942), deixados
por ele a seus descendentes.  Em seu interior, “Os olhos penetrantes e
vivazes do coronel Henrique Alves no retrato a óleo (...) toda a indu-
mentária do coronel, seus fraques, sua casaca, cartolas, bengalas e todo
o seu fardamento (...) ali desfilam protegidos por armários de vidro, a
louça completa Limoges, os cristais Bacarat, as jarras de porcelana fran-
cesa e alemã, o filtro francês Pasteur”, num total de mais de 2.500 peças.
(Jornal A TARDE. Suplemento Especial, 28 de julho 1979, p. 2). Ali se
encontram também valiosos documentos que falam da memória políti-
ca da cidade, além de vários números do jornal O Intransigente, um dos
primeiros veículos da imprensa local, cuja primeira página do primeiro
número foi impressa em seda pura.

O museu Casa Verde é o único no Brasil que mostra a vida do
coronelismo no país, e se constituiu num importante empreendimento
cultural da cidade, onde foram reconstituídos os costumes e a época de
uma das fases mais importantes da história regional. De uma época em
que a riqueza proveniente da cacauicultura permitia a importação de
objetos e um requintado padrão de vida.

Os aspectos arquitetônicos e a cor (verde) da casa foram mantidos.
Segundo o Jornal A TARDE (ibidem, p. 3), o coronel Henrique Alves
“mandou pintar a fachada de sua casa de verde, para demonstrar a sua
convicção de integralista”. A cor da casa não foi apenas uma questão
de bom gosto, de estética, e sim, significando a preferência política de
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seu proprietário. A cor verde era, portanto, o signo que representava
sua ideologia, suas convicções políticas.

O museu foi fundado em 1947, pela Sra. Elvira dos Reis Moreira,
filha do coronel e sua única herdeira, que manteve a entidade com recur-
sos próprios, sem a ajuda da municipalidade ou de qualquer outra entida-
de da região ou do estado (Jornal A TARDE, 8 de agosto de 1978, p. 3).
Representou uma tentativa importante para resgatar a memória e o passa-
do histórico de Itabuna. Encontram-se nele peças e indumentárias do
século XIX e início do século XX, que pertenceram ao coronel e à sua
família. “O museu conserva com rigor histórico o que foi a morada dos
últimos coronéis do cacau. (...) A casa exibe a valiosa mobília de madeira
trabalhada, mandada buscar em Portugal. Cristais bacarat, peças em prata
e porcelana fina importadas da França e da Inglaterra e rica coleção de
biscuits franceses. (...) Tudo com muita sofisticação, requinte e bom gosto,
retratam uma época áurea, chamada civilização do cacau, liderada pelos
coronéis” (Jornal Agora, 28 de julho a 4 de agosto de 1989, caderno 6, p. 5).

Foto 24 - Museu Casa Verde
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Em 1990, o museu teve suas portas fechadas, só reabrindo em 14
de dezembro de 2001, num convênio entre a Universidade Estadual de
Santa Cruz, através do CEDOC (Centro de Documentação e Memória
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Regional) e a Fundação Henrique Alves. Neste período a Fundação foi
obrigada a ficar desativada devido à falta de recursos para a manutenção
do museu, causando à Itabuna uma grande perda no contexto cultu-
ral. Segundo sua diretora à época, Romilda Rodrigues, neta do coronel
Henrique Alves, a fundação passava por graves problemas financeiros e
não vinha recebendo ajuda por parte do poder público (Jornal Agora, 27
de janeiro a 2 de fevereiro de 1990, p. 8).

Para que a desativação do museu não ocorresse, foram feitos vários
movimentos entre os intelectuais, artistas, empresários e a população
em geral. O próprio secretário de cultura do município, à época, Selem
Rachid Asmar, participou de reuniões para tratar do assunto. A vontade
política, porém, não foi forte o bastante para evitar o fechamento de
um espaço onde se podia viajar por um tempo que já estava só na me-
mória dos mais velhos. Uma das participantes de um desses movimen-
tos, a poeta Genny Xavier, desabafou: “Como fazer a história se des-
tróem nossos espaços, rasgam nossas fotos, deixam as traças comerem
nossos livros? Fechar o museu (...) nada mais é que nos passarem um
atestado de incompetência e burrice” (ibidem).

Passados 11 anos, o museu foi reativado. Segundo o informativo
UESC (ano 5, n. 58, dez. 2001, p. 3), a Coordenadora do CEDOC,
professora Janete Ruiz Macedo afirma que “reativar, manter e disponi-
bilizar ao público esse espaço [Museu Casa Verde], criado em 1974 (...)
é desconstruir a idéia de modernidade tão arraigada de que o progresso
e o desenvolvimento exigem a destruição ou a exclusão do que é anti-
go”. O gesto de reabrir as portas do museu ao público, ainda segundo a
professora Janete, é abrir possibilidades de “construir novos conceitos
de preservação histórico-patrimonial e dar a conhecer e a apreciar duas
mil peças de extrema beleza com significados e significantes para a re-
gião e a própria história do Brasil” .
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CASA VERDE
Cyro de Matos

O sol partindo-se nas gargalhadas.
O tempo tendo os pulsos firmes, eis
O coronel Henrique Alves dos Reis.

Na selva indômita o fino bordado
De Dona Cordolina, leves asas
Do amor que na valsa voa e suspira.

Sombras caminham no aroma de noites
Gemidas, os lençóis rangem na alcova
De Dom Miguel e Dona Elvira. A cava

Hora do rebento que nunca veio.
Ai, solidões a sugar o triste seio.
Grave paisagem grava o relógio.

Na parede. Em cada coisa que toco,
Em cada voz que escuto, em cada traço
Que adivinho. Gestos longínquos há.

De um certo pássaro agora, que canta
Em mim o invisível ganha o silêncio.
Estranha vertigem do verde, ser

Esta casa, flor que não trescala,
Rio que não passa. No exílio ser
Turvo sonho na poeira dos marcos.

Quem sabe por que razão os cristais
Foram a manhã dessa casa? A seda
Cativou com tão suave perfume?



122

O poeta Cyro de Mattos, por ocasião da assinatura do convênio
entre UESC/Fundação Henrique Alves para a administração do Mu-
seu, leu a poesia que fez em homenagem ao Casa Verde (A TARDE, 5
jan. 2002. Caderno Cultural, p. 4).

4.3.5 As praças e suas funções

Todas as cidades contêm algum tipo de símbolos públicos que con-
centram e impõem (...) os ideais de poder e glória. Em uma metrópo-
le moderna o símbolo pode ser uma grande avenida ou praça (...), ou
um monumento que capte a história e a identidade da cidade.

Yi-Fu-Tuan

Toda cidade deve ter sua praça, por menor que seja. É na praça ou
nas praças, por ser um espaço público, que as pessoas transitam livre-
mente, chegam e saem à hora que quiserem, sem que sejam molestadas,
pois a praça é do povo. Lugar de ajuntamento, de passagem, de comér-
cio informal, de discursos, de pregações religiosas, de apregoar virtudes
de raízes e simpatias, do mendigo, do sem-teto. Lugar de todos. Lugar
de ninguém.

Praças são espaços vitais para o encontro, o lazer, a descontração,
o alívio do stress, as manifestações políticas, sociais, religiosas e culturais.
Em aglomerações urbanas  onde não há praças, a violência recrudesce.
Veja-se o caso do Jardim Ângela, em São Paulo, onde não há uma única
praça, um único lugar de espaços abertos, onde as crianças possam dar
vazão à sua energia, os jovens se encontrar, os adultos descansar, os
velhos recordar. Muitos indivíduos da comunidade se sentem sufoca-
dos e descarregam suas tensões na violência.

Algumas praças ficaram famosas e adquiriram status de signo-sím-
bolo, como por exemplo, a praça de São Pedro em Roma, a praça de
São Marcos em Veneza, a praça da Sé em São Paulo, a praça da Repú-
blica no Rio de Janeiro, a praça do Pelourinho em Salvador, a praça
Dom Eduardo em Ilhéus, a praça Olinto Leone em Itabuna, entre
tantas outras.
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Das várias praças existentes em Itabuna, apenas seis das localiza-
das no centro da cidade fazem parte do objeto de estudo deste trabalho,
visto terem sido as mais citadas e consideradas de maior relevância e
significação pelos entrevistados.

No centro de Itabuna, algumas praças ostentam um passado que
ficou na memória da cidade e que precisam ter desvendado seu significa-
do (praça Firmino Alves). Outras servem de descanso para pessoas que
esperam transporte para voltar a seu bairro (praça José Bastos). Outras
ainda se constituem em pontos de concentração para caminhadas de
manifestações reivindicatórias (Jardim do Ó). Há praças que oferecem
lazer nos finais de tarde e nos finais de semana (praça Olinto Leone) e,
mais recentemente, a praça da Alimentação, no shopping da cidade. Esta
última não faz parte deste estudo.

Em síntese, as praças do centro de Itabuna, consideradas como sig-
nos importantes pelos entrevistados são as praças Santo Antônio, Adami,
Olinto Leone, José Bastos, Otávio Mangabeira (mais conhecida como
Praça Camacan) e  Jardim do Ó (figura 7).

4.3.5.1  Praça Santo Antônio

Localizada em frente ao santuário Santo Antônio (foto 25), quase
no final da avenida Cinqüentenário, sentido Ilhéus, construída por volta
de 1910, a praça Santo Antônio (foto 26) foi uma das primeiras praças
de Itabuna. Em 01 de janeiro de 1944, foi inaugurada uma Herma do
fundador da cidade, Firmino Alves, no centro da praça (foto 27). O
monumento, obra dos artistas plásticos Diógenes Rebouças e Ismael de
Barros, consta de dois grandes blocos de granito que, “simbolizando a
força e a rijeza de caráter do denotado desbravador, servem de suporte
à medalha de bronze de José Firmino Alves. No bloco horizontal foi
entalhada a planta da cidade, e assinalado em bronze, o local da primei-
ra escola de onde se irradiou o progresso e civilização do grande muni-
cípio cacaueiro” (Jornal Oficial do Município de Itabuna, 02 de janeiro de
1944, p. 2). A primeira escola, a que se refere o jornal, é a escola estadual
Lúcia de Oliveira, inaugurada em 5 de novembro de 1935, situada na
rua São Vicente de Paula, em frente à  praça da Bandeira. Foi o primeiro
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Grupo Escolar público da cidade. Seu nome é uma homenagem à pri-
meira professora da rede pública de Itabuna. “(...) esta escola represen-
tou o que existia de mais moderno na época em termos educacionais,
tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista peda-
gógico. Foi aí que as primeiras gerações da elite intelectual desta cidade
iniciaram os seus estudos” (Jornal A Região, 28 de maio de 2000, p. 15).
Para os moradores mais antigos, a praça Santo Antônio representa o
marco inicial da cidade, o “marco zero”, como dizem. Nela se realiza-
ram as primeiras quermesses em “dia santo de guarda”. “(...) cidade
namoradeira, com os casais que passavam de mãos dadas no jardim da
Prefeitura [praça Olinto Leone], na pracinha de Santo Antônio, na
missa do Galo, trocavam bilhetes e olhares ingênuos” (MATTOS, C.
1996, p. 58).

A praça fica espremida entre casas residenciais, à direita da avenida
Cinqüentenário, sentido Ilhéus. Tem a forma triangular, com a base vol-
tada para a avenida, encontrando-se uma árvore em cada vértice. Na
década de 1950, como as árvores estavam muito danificadas, a adminis-
tração municipal da época solicitou ao médico Dr. Victor Maron, resi-
dente em frente à praça, que zelasse pelo local, principalmente pelas
árvores, “numa participação comunitária”, como se referiu o senhor
Allex Maron (filho de Dr. Vitor) na entrevista. Aceitando a incumbên-
cia, Dr. Victor deu a cada árvore o nome de um de seus filhos (Allex,
Vitor e Frances). Como a frente da casa fica voltada para a praça e
recebe muito sol, as árvores, quando crescidas, dizia o doutor Vitor,
fariam sombra, beneficiando os três filhos e lembrando-os do pai, que
se preocupara com o bem público e com seu bem estar, segundo depo-
imentos do sr. Allex Maron. Os taxistas da praça, os moradores da rua e
muitas pessoas na cidade citam este fato. As árvores continuam lá, a
casa e a família também (praça Santo Antônio, número 56), porém as
árvores e a praça não são mais cuidadas nem pela família, nem pelo
poder público. A última manutenção ocorreu na administração do pre-
feito Ubaldo Dantas, na década de 1980.

O santuário e praça Santo Antônio (um em frente à outra, tendo a
avenida Cinqüentenário a separá-los) foram citados por 28,3% dos mora-
dores mais antigos, 20% dos entrevistados no centro da cidade (tabela 7),
demonstrando saudosismo e amor por aquele espaço. A praça significa “a
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memória viva de Itabuna”, e “representa um marco para nossa histó-
ria”, como se expressaram alguns entrevistados. Um deles afirmou que
“acredito que seja o único marco histórico de Itabuna, além da igreja
Santo Antônio, construída lá pelos idos de 1910-1912”. Na realidade
esta igreja, registrada na placa ao lado da porta de entrada como san-
tuário foi construída em 1906 e, até hoje, às terças-feiras, é celebrada
missa em homenagem a Santo Antônio e feita distribuição de pães aos
pobres.

Foi uma igreja que teve suas missas bem freqüentadas pela elite da
sociedade de Itabuna, na década de 1960, enquanto se esperava o térmi-
no da construção da igreja São José, na avenida Nações Unidas. Aos
domingos, enquanto não chegava a hora da missa, as mulheres, muito
bem vestidas, ostentando jóias, passeavam na praça Olinto Leone. En-
quanto a nova igreja estava em construção, os casamentos da alta soci-
edade realizavam-se nas fazendas, segundo depoimento da professora
Maria Palma Andrade. Acredita-se que os casamentos não eram realiza-
dos no santuário, por ser ele pequeno e não comportar o número de
pessoas que freqüentam um casamento da elite social.

Apenas 1,8% dos entrevistados, entre os estudantes, citaram o mo-
numento localizado na praça Santo Antônio, ou o santuário, como sig-
nos que lhes digam alguma coisa (tabela 7). Isto parece significar o total
desconhecimento da história da cidade e, naturalmente, o não compro-
misso em relação à manuntenção de sua memória.

Como se observa na foto 28, pelo monumento sujo de tinta e mal
conservado, fica patente o descaso com marcos da história da cidade,
como este. Seu bloco horizontal de granito, com a planta da cidade
entalhada, serve de banco para os motoristas de táxi da praça que batem
papo enquanto esperam a chegada de possíveis passageiros, não se mo-
vimentando para embelezá-la ou revitalizá-la. Para os taxistas e pessoas
que moram na área, há falta de uma ação efetiva do poder público para
preservação de monumentos históricos como este.
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Foto 25 - Santuário Santo Antônio
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Foto 26 - Praça Santo Antônio
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Foto 27 - Monumento a Firmino Alves na praça
Santo Antônio
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Foto 28 - Mapa de Itabuna (1944) no bloco horizontal do monumento
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Uma outra forma de se mostrar o desconhecimento do significado
dos monumentos da história da cidade é o desrespeito para com esses
marcos e o descaso do poder público para que a lei se cumpra, também,
no que se refere à ocupação de espaços públicos. Isto pode ser  verifica-
do pela foto 29. Um comerciante, próximo à praça Santo Antônio, lite-
ralmente tomou posse dela no período natalino de 2000, transforman-
do a base da herma de Firmino Alves, o fundador da cidade, num tabla-
do para exposição e venda de brinquedos. “O marco histórico da fun-
dação de Itabuna, um símbolo protegido pela Constituição, foi invadi-
do por um lojista do setor de brinquedos, numa demonstração de que
a cidade virou ‘terra de ninguém’ (...) transformando a tradicional pra-
ça Santo Antônio num camelódromo, sem que a fiscalização da pre-
feitura tome qualquer providência” (Jornal A Região, 03 de dezembro
de 2000, p. 1).

Outro elemento importante que faz parte da paisagem da praça
Santo Antônio é a sorveteria Danúbio Azul. Apesar de ser um nome
que tem a ver com uma famosa música de valsa e do rio europeu, quem
a concebeu foi um imigrante egípcio residente na cidade, o senhor Henri

Foto 29 - Praça Santo Antônio: O descaso, a apropriação
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Gabriel Soussa, em 1947. Antes de se tornar apenas uma sorveteria, o
Danúbio Azul foi um bar que servia principalmente pessoas que em-
barcavam ou desembarcavam no ponto de ônibus (à época marinete),
na rua Oswaldo Cruz, transversal da avenida Cinqüentenário.

Desde a década de 1960, quando foi transformada em uma casa só
de sorvetes, a população de Itabuna passou a freqüentá-la com assidui-
dade, principalmente nos finais de tarde. O que mais se destaca desta
casa, é a qualidade do produto, cujo segredo nunca foi revelado. Dizem
algumas pessoas que pediam a receita do sorvete ao dono, que a respos-
ta era sempre a mesma: “só darei a receita se me fornecerem a fórmula
da coca-cola”. “(...) cidade com a delícia sempre renovada (...) dos sor-
vetes do gringo Soussa, cuja fórmula, se dizia, vinha do Líbano e era
guardada como segredo de família sob sete capas” (MATTOS, C. 1996,
p. 57-58). Manter a tradição de qualidade do produto aliado ao bom
atendimento, sempre foi a maior preocupação da empresa. “Como seu
avô e seu pai fizeram no passado, o jovem Henri continua apostando no
futuro e garante que o Danúbio chega aos 50 anos produzindo cada vez
mais gostoso o melhor sorvete da Bahia. E sem contar o segredo para
ninguém”. (Jornal Agora, 28 de maio a 3 de junho de 1995, p. 7). Apesar
de a casa já ter franquia em algumas cidades da Bahia, como Ilhéus e
Salvador, e em outros pontos da cidade, como em uma “marinete” na
avenida Beira Rio, no shopping Jequitibá, entre outros, a casa mãe conti-
nua no mesmo local, com as mesmas características da década de 1940,
e ainda muito freqüentada.

Para os moradores mais antigos da cidade, a situação da praça é la-
mentável. Eles a sentem como um espaço que fez parte de suas vidas, que
lhes lembra bons momentos, mas que agora parece cair no esqueci-
mento, como eles próprios são esquecidos. Reclamam da situação, mas
não apresentam ações concretas que possam mudar o quadro. Acham
que é assim mesmo. Vêem no abandono da praça o descaso pela his-
tória, por seus pioneiros, por sua memória. Mesmo assim, para eles,
esta praça é um signo que se lhes apresenta como um texto de onde
retiram as reminiscências e as saudades de um tempo que acham que
foi bem melhor. Através dela e por ela voltam ao passado, e, num
diálogo mudo, entabulam uma conversa que só eles e a praça sabem
do que se trata.
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4.3.5.2  Praça Olinto Leone

O ponto central da vila de Tabocas foi a praça XV de Novembro,
chamada pela população de Largo da Matriz, hoje Olinto Leone. A pra-
ça teve origem em 1906, quando a iluminação era a querosene. Possuía
um coreto construído em frente à Matriz, ali também localizada naque-
la época. Neste coreto, um grupo de músicos que compunham a Lira
Popular, fazia suas apresentações. Em 1914, devido a uma grande cheia
do rio Cachoeira, a praça foi em grande parte destruída. Em 1928, o
coronel Henrique Alves, com a desculpa de proteger o jardim, mandou
cercá-la de arame (Jornal O Clarim. Outubro de 1998, p. 8), fato que faz
lembrar a praça da Piedade, em Salvador, enclausurada há pouco tempo
atrás de  grades. Em 1979, na administração do prefeito Fernando Go-
mes, a praça Olinto Leone recebeu bancos mais modernos e vegetação
ornamental, sendo amplamente reformada na década de 1990 pelo prefei-
to Geraldo Simões, tornando-a um espaço mais agradável, mais amplo e
bem freqüentado. Desde o início de sua vida, esta praça constituiu-se
num centro de eventos, onde ocorriam festas religiosas, sociais, políticas
(Andrade, 1968). Em dezembro de 1931, o prefeito Glycério Lima inau-
gurou o jardim da praça com um parque de diversão infantil “sob a argên-
tea luz da lua, ao som da afiada filarmônica Euterpe Itabunense, rodeado
de pessoas de destaque social e do povo” (Jornal Oficial do Município de
Itabuna, 26 de dezembro de 1931, n. 35, p. 1). Neste mesmo jornal, desta-
ca-se a preocupação de dar ciência à comunidade itabunense de que “o
que, no jardim está feito, obedeceu ao moderno urbanismo em prática
nas grandes cidades, sem desprezar o cunho da economia que se tinha em
vista; não há aí, um trabalho supérfluo (...) tudo ali foi executado de modo
a ter: conforto, utilidade, beleza arquitetônica e economia” (p. 1).

Até 1940, esta praça (foto 30) era o coração administrativo, sócio-
cultural e religioso da cidade. Ali se encontravam o Paço Municipal, o
Quartel Geral, os Correios e Telégrafos, a Igreja Matriz, o campo de fute-
bol, o coreto da Lira Popular, a Caixa Rural, a residência do fundador da
cidade, coronel e comendador Firmino Alves, o Fórum, a escola Ação
Fraternal de Itabuna, o clube social e a biblioteca. No final da década de
1940, tornou-se ainda o local de encontro dos jovens que a buscavam
com a finalidade de lazer. Aí moços e moças da elite itabunense flertavam,
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namoravam, resultando disso muitos casamentos. Foi, até a década de
1960, o espaço do footing da sociedade grapiúna, pois “era o solo preferido
de uma geração. Ali, sempre aos domingos, encontravam-se os amigos,
namorava-se, faziam-se planos para o futuro, fofocava-se sobra a vida
alheia, desfilava-se, apresentava-se arrumadinho. (...) Difícil deixar de ter
saudades daquela praça [Olinto Leone] onde tudo de carinhoso, de ami-
zades acontecia, fluía, tendo como testemunha o rio Cachoeira” (Jornal
Agora, 28 de julho a 02 de agosto de 1997, p. 7).  Na década de 1980 foi
abandonada pelo poder público, transformando-se num ponto de drogas
e prostituição. Após a reforma de 1996 (foto 31), no primeiro governo de
Geraldo Simões, voltou a ser freqüentada por jovens e pelas famílias.

Pode-se afirmar que os eventos mais importantes da vida social, cul-
tural, política e religiosa de Itabuna tiveram seu lugar nesta praça. Através
do que dizem as pessoas nas entrevistas, fica evidente o significado deste
espaço. Um deles disse: “quando eu era criança, posteriormente adoles-
cente, íamos para a praça Olinto Leone fazer o nosso lazer, namorar,
bater papo com os colegas”. Para outro “significa um lugar de lazer e a
única praça da cidade que se mantém conservada”. Para um terceiro “sig-
nifica um tempo em que a praça era o local de reunião das pessoas, para
lazer, negócios e prazeres simples como comer pipoca e conversar com
alguém. Sinto saudade e lá eu me sento para relembrar”.

Atualmente a praça continua exercendo a função que lhe foi desti-
nada ao ser construída no início do século. Durante o dia, transitam por
ela pessoas que ali param para descansar, sentando-se em seus bancos,
contemplando seu jardim, individual ou em grupo, após andar pelo centro
da cidade para seus negócios, compras, consultas médicas e, principal-
mente, as que se dirigem ao Banco do Brasil que aí se localiza desde
1969. Após as 17 horas, a praça se transforma num grande bar a céu
aberto. Os donos dos bares que ficam nas ruas que limitam a praça
armam mesas e cadeiras, num ritual diário, e aí as pessoas, após o expe-
diente de trabalho, vêm para conversar e bebericar.  Nos finais de sema-
na, o espaço da praça é ainda dividido por grupos musicais ou bandas
que são contratados pelos donos dos bares com o intuito de tornar o
ambiente alegre, descontraído, tornando-se um espaço de lazer onde
jovens, adultos, famílias se dirigem para usufruir do convívio com ami-
gos, ouvir música e tomar uma cervejinha.
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Percebe-se nela, hoje, um processo de gentrificação, voltando às
suas funções originais, quais sejam, de encontros, de lazer, de descanso
das lides diárias. A TV Santa Cruz leva a efeito, desde 1999, um progra-
ma, Toque Brasileiro, às sextas-feiras à noite, (de setembro a dezembro),
transformando a praça num centro cultural a céu aberto, tendo cerca-
das as ruas que a circundam, impedindo o trânsito regular de carros.
Artistas locais e regionais se apresentam em três pontos da praça, cada
um com um show musical, atendendo, assim, a gostos diferentes, e à
freguesia dos bares que aí se localizam (foto 32).

No espaço central da praça, “outra novidade introduzida no pro-
grama foi a atração cultural, que aparece sempre antes dos cantores
regionais” (Jornal Agora,  25 de setembro a 1º de outubro de 1999, p.
12). A programação cultural a que se refere o jornal consta da apresen-
tação de corais, grupos folclóricos, peças teatrais. O público que fre-
qüenta a praça neste tipo de programação é bem diversificado. Crianças
que correm e brincam num espaço seguro, à vista de seus pais. Jovens
que passeiam, encontram seus amigos e paqueras para um descontraído
bate-papo. Os veteranos, pessoas que viram a cidade se formar, fugir da
praça, expandir-se para outros espaços, e agora, maduras, voltam para
reviver o passado, arrepiar-se com as lembranças boas, outras não tão
boas assim, compartilhar com as novas gerações a nova história e reno-
vada função da praça. Com relação a este projeto, as pessoas mais ve-
lhas ficaram muito sensibilizadas e recordaram com amor e saudade seu
passado nesta praça. Para uns, é uma oportunidade de conhecer a histó-
ria da cidade, de relembrar os velhos tempos “..também conhecer o
jardim que é um dos principais da cidade e conhecer um pouco da his-
tória de Itabuna”... “a oportunidade de conhecer os valores da própria
terra” .... “fez com que a população itabunense voltasse novamente à
praça, que continua bela como antes” ... “acho que deveriam começar
tudo de novo, porque ali as pessoas se reuniam com suas famílias e era
uma verdadeira maravilha” .... “tudo isso ordena a confluência popular
em torno dessa realização e relembra o passado”. Para outros, é uma
opção importante de lazer “feito para as pessoas que necessitam de
uma variedade na sua vida, uma diversão, algo que mude a monotonia
da vida”. Para outros, ainda, a oportunidade de valorizar e revelar os ta-
lentos regionais “é também a oportunidade de conhecer, de apreciar, de
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Foto 30 - Praça Olinto Leone - 1940 (Coletânea em homenagem ao
cinqüentenário  de Itabuna, s. d.).

Foto 31 - Praça Olinto Leone - 2000
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aplaudir os novos valores da própria terra” ... “uma boa iniciativa para
divulgar os talentos e a boa música regional”. É intenção dos diretores da
rádio FM Sul e TV Santa Cruz tornar o evento parte do calendário de
suas atividades, todos os anos, no período entre setembro e dezembro.

Complementando a percepção sobre a praça Olinto Leone, a estu-
dante Rebeca Ferraz Rego, de oito anos, escreveu em sua redação, no
livrinho feito artesanalmente em sala de aula, Itabuna em uma versão infan-
til, organização da professora municipal Lindiana N. Gomes: “A praça
Leone é uma das praças mais bonitas, tem bancos para sentar, tem árvo-
re bonita. A praça Leone é uma praça tão bonita igual Itabuna. A praça
Leone também é boa para namorar. (....) quanto mais essas pessoas não
sujam a praça Leone ela fica mais bonita”. Esta criança, além de obser-
var o que na praça traz prazer (árvores bonitas, bancos para sentar, na-
morar), também tem a consciência de que, se conservada limpa pelos
seus usuários, mais aprazível se tornará.

As pessoas gostam de freqüentar esta praça, principalmente quan-
do há eventos programados e, também, pela oportunidade de rever pes-
soas, de ouvir boa música, enfim, pela oportunidade do encontro. En-
contro com o presente, encontro com o passado. Em 2002, a praça foi
totalmente reurbanizada, sendo seus jardins plantados com espécies da
flora regional. “Foram colocadas, também, placas de grama para valorizar

Foto 32 - Praça Olinto Leone - Toque Brasileiro
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a estrutura física da praça e as árvores de maior porte (...)” Jornal Agora,
13 a 19 de abril, p. 7 (ano XX nº 987)

4.3.5.3 Praça Adami

O espaço ocupado hoje por esta praça, em sua parte mais baixa, já
foi uma lagoa. Os comerciantes, em suas imediações, tinham problemas
com jacarés e cobras, devido à densa vegetação e água. Solicitaram, en-
tão, ao coronel Henrique Alves, chefe político da situação, que a entu-
lhasse. O coronel, com a autorização da Intendência de Ilhéus, mandou
roçar a área e entulhar a lagoa, pois pretendia fazer dela “a maior praça
pública do interior da Bahia” (Shopping News, 6 de fevereiro de 1978, p.
8). Assim, após os trabalhos concluídos e o calçamento pronto, “no dia
5 de janeiro de 1905 em meio a foguetório ensurdecedor, o coronel
Domingos Adami, acompanhado de Henrique Alves e uma grande
multidão inaugurou a praça com o seu nome” (ibidem).

A praça Adami foi um dos espaços mais retratados, quer através da
fotografia, quer através das telas de Walter Moreira e também pelos
mapas mentais dos entrevistados. Nas imagens da praça, sempre apare-
cem elementos considerados importantes para o cotidiano de seus usu-
ários através do tempo como, por exemplo, charretes, carroças e carros,
relógio, camelôs e quiosques.

Atualmente, a praça é composta de três espaços, subdivididos por
três praças, que formam um único conjunto. A área em frente ao Banco
Itaú é a praça Getúlio Vargas, antes chamada de praça Arlindo Leone,
onde, na década de 1920, funcionava uma feira livre. Nessa feira, os
coronéis do cacau da época exibiam sua riqueza desfilando com seus
automóveis, os primeiros de Itabuna. Hoje esta praça é ocupada por
homens que ali ficam o dia todo, realizando diversos tipos de negócios.
Compram e vendem carros, casas, objetos de todo tipo, sem que estes
artigos estejam expostos, como ocorre numa feira livre. É o espaço dos
corretores, também chamado de Ilha do Rato. Em frente ao Banco Real,
localiza-se a praça Siqueira Campos. O restante do espaço, até a avenida
Cinqüentenário, é a praça Adami.

O conjunto recebeu o nome de praça Otaciana Pinto, em
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homenagem à professora e parteira que, por seus feitos, recebeu o títu-
lo de Cidadã Itabunenese em 1960. “Professora Otaciana Pinto, induzi-
da pelo nobre sentimento de servir mais que ser servida, dedicou-se à
profissão de parteira e nesse sacerdócio tem assistido a milhares de par-
turientes (....) e ela tem criado centenas de crianças órfãs ou de pais pau-
pérrimos, atingindo já a cifra de 260 crianças” (Gonçalves, 1960, p. 157;
Jornal Diário de Itabuna, 10 de maio de 1960, p. 11). No entanto, todos

Foto 33 - Praça Adami Em 1924 (Tela a óleo de Walter Moreira).
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Foto 34 - Praça Adami no início do século XX (Coletânea em homenagem
ao cinqüentenário de Itabuna).



137

continuam a denominar o conjunto de praça Adami, talvez, porque, o
nome de um político seja mais fácil de lembrar do que o de uma partei-
ra, apesar de, segundo muitas pessoas dizem, “o trabalho dela ter sido
muito mais importante”.

Na tela de Walter Moreira (foto 33), a praça é vista a partir das proxi-
midades do Banco do Brasil (hoje Juizado de Pequenas Causas), em direção
à rua da Lama (hoje avenida Cinqüentenário). O telhado ao fundo, junto à
palmeira, era o edifício do Itabuna Clube, no local onde hoje se encontra o
Banco do Brasil, na rua Paulino Vieira, junto à praça Olinto Leone.
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Foto 35 - Praça Adami Em 2000
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Foto 36 - Praça Adami em finais de semana e feriados
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Nas décadas de 1970 e 1980, havia, no centro da parte alta da pra-
ça, um relógio sobre uma estrutura de cimento, indicando aos passantes
a hora. Em função disso, até hoje muitas pessoas chamam a praça de
“Praça do Relógio”, pois ele era considerado um ponto marcante em
sua paisagem, destacando-se dos demais elementos e servindo como
ponto de referência. É possível que, por muito tempo ainda, a praça seja
também conhecida por este nome, até que a força do ícone vá  desapa-
recendo, já que o objeto que o representa não mais existe.

Até a década de 1980 todo o espaço ocupado pela praça se trans-
formava num grande salão para os carnavalescos, num palanque de shows
artísticos e políticos nas festas em comemoração ao dia da cidade, na
semana da pátria, e outros eventos que permitissem o ajuntamento ou o
encontro das pessoas em geral.

Na década de 1990, parte de sua área central foi destinada a ser
estacionamento de veículos controlado pela Prefeitura através da “zona
azul”, espaço pago para estacionar carros por um determinado período.
Hoje, além desta função, parte da praça é destinada ao camelódromo,
cujos comerciantes informais foram retirados da avenida Cinqüentená-
rio e para ali transferidos. Os camelôs desta praça estão organizados em
uma associação, cujo presidente tem a função de impedir “que um quei-
ra tomar o espaço do outro, aumentando sua barraca”, solicitar à prefei-
tura que permita sua continuidade na praça, impedir que novos camelôs
queiram ocupar o espaço dos que já se encontram ali. Sua organização
difere da que existe na praça Otávio Mangabeira, onde a associação tem
tarefas mais amplas, como se verá quando se tratar desta praça. A prin-
cipal reclamação dos camelôs desta praça é a falta de infra-estrutura.
Suas barracas são pequenas, cobertas de lona em sua maioria, e seus
donos ficam expostos ao sol, à chuva e ao vento, pois, no espaço que
ocupam, não há árvores nem uma amenidade que lhes traga um pouco
de conforto.

A parte mais baixa da praça, na desembocadura para a avenida
Cinqüentenário, é ocupada periodicamente por quiosques que abrigam
exposição de carros para sorteio, de material de divulgação das obras da
prefeitura, palanque de comícios políticos, quiosques de grupos que se
instalam ali para captar futuros usuários de cartões de crédito, de car-
tões de supermercados, entre outros.
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Os espaços dessa praça são bem nítidos quanto à ocupação por
esses diferentes eventos, ficando dividida, portanto, da seguinte forma:
parte mais alta ocupada pelo estacionamento, parte central pelos camelôs,
e a parte mais baixa, pelos diversos eventos sociais, comerciais e políticos.

O que se pode também destacar desta praça é que ela não é uma
área com equipamentos para serem utilizados pelos passantes, nem um
espaço onde se possa flanar. Não há jardins, a não ser no trecho onde se
localiza a praça Getúlio Vargas, mas, assim mesmo, esta é ocupada para
negócios, por corretores, e não para descanso ou bate-papo e, muito
menos, por famílias, crianças ou jovens. É uma praça de passagem, de
estacionamento, de negócios. Tanto é que, à noite, a partir das 18 horas,
nos finais de semana e feriados, a praça se torna um grande espaço
vazio (foto 25), sem os carros, sem as barracas dos camelôs, sem os
homens de negócios, não lembrando em nada a azáfama que aí se veri-
fica durante a semana, no período diurno.

Esta praça aparece muitas vezes nos jornais, desde o início, quando
ainda abrigava uma feira. Entre os moradores mais antigos, 16,6% a
citaram como sendo um marco importante no centro da cidade. Um
deles disse que “o centro da cidade, para mim, é a praça Adami, porque
é tradicional, é conhecida, ali era o lugar da feira”. Para outro, a praça é
importante porque “ali tem uma convergência para vários lugares. E ali
toda vida foi o centro comercial de grande atividade, de onde começou
a se expandir o comércio de Itabuna”. Outro ainda lembrou que “tinha
um relógio de acrílico, que tinha a frase ‘dá de si antes de pensar em si’,
e muita gente se orientava na cidade por este relógio.” Um outro afir-
mou ser a praça Adami o “coração da cidade”, mencionando ainda o
“cine teatro Itabuna que deixou muita saudade, e hoje é a Igreja Uni-
versal do Reino de Deus.” Para outro morador, esta praça era onde
“tudo funcionava ali: o banco Econômico, as casas comerciais, ali fun-
cionou uma feira e, onde hoje tem o Fórum das Pequenas Causas era
o cemitério”.

Entre os estudantes da UESC, 10% citaram a praça Adami, porém
os estudantes dos colégios não a citaram. Como a praça está situada
num espaço essencialmente comercial, talvez por isso tenha mais signi-
ficado para os adultos que para os jovens, já que a praça não oferece
atrativos de lazer.
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4.3.5.4 Jardim do Ó

A praça do Jardim do Ó foi construída em 1962. Nela tem início a
principal artéria do centro da cidade, a avenida Cinqüentenário, que se
estende no sentido sudoeste/nordeste. É arborizada, de agradável as-
pecto, preferida pelas pessoas mais idosas de sua vizinhança para, nos
finais de tarde, tomar uma fresca, bater papo com velhos amigos, ou, a
sós, pensar na vida. Há também casais jovens, mas são mais raros. Con-
tudo, de maneira geral, está vazia. Não é muito freqüentada pelas pesso-
as, principalmente porque se localiza numa área onde nascem e morrem
ruas que dão acesso aos bairros do São Caetano, Zildolândia, Mangabi-
nha, à rodoviária e ao centro da cidade, com movimentação intensa  de
carros e ônibus, dificultando a circulação de pedestres. Próximo a esta
praça, na área hoje ocupada pelo Centro de Cultura Adonias Filho, fun-
cionava o estádio da Desportiva Itabunense, transferido para o bairro
São Caetano no, hoje, Estádio Municipal, construído na administração
de Félix de Almeida Mendonça, inaugurado em 1972, próximo à Vila
Olímpica.

A principal função desta praça é ser um espaço de ajuntamento de
pessoas, de concentração de manifestantes, que daí partem para desfilar
suas reivindicações sociais, políticas, culturais ao longo da avenida Cin-
qüentenário. A maior movimentação nesta praça se dá em períodos elei-
torais. As caminhadas partem dela em direção à praça Adami, onde são
realizados os comícios. É deste local que partem, também, os desfiles
cívicos. Durante toda a semana, seu movimento é pequeno, excetuan-
do-se, como já se disse, quando parte daí alguma manifestação. À noite
e nos finais de semana é, também, tranqüila, com pouca ou quase ne-
nhuma movimentação. Acredita-se que, em função disso, apenas 1%
dos entrevistados em geral e 5% dos estudantes da UESC (tabela 7)
mencionaram o Jardim do Ó como elemento importante da cidade. Nos
mapas mentais, no entanto, esta praça aparece, no total, com uma fre-
qüência de 27% (tabela 8).

Há, nesta praça, um monumento que representa uma colher. Se-
gundo depoimento de pessoas entrevistadas, quando José de Almeida
Alcântara se candidatou a prefeito, seu mote de campanha era: “Essa
vai ser de colher!”, querendo dizer que seria muito fácil ganhar as eleições



141

para prefeito. Essa expressão era muito utilizada pelo povo em geral, ao
se referir a algo que seria feito sem muita dificuldade. Como o candida-
to foi eleito usando esse dito popular, que se tornou símbolo de sua
campanha, o monumento, representando uma colher, foi colocado na
praça onde mais fez seus discursos.

Na gestão de Geraldo Simões, em 1994, a praça foi reurbanizada e
entregue à população em 28 de julho, no 84.º aniversário da cidade. O
antigo símbolo foi substituído por  um designer mais moderno, mais esti-
lizado. Mas, para alguns entrevistados, “parece uma fechadura, fugiu à
tradição da colher”. A maioria das pessoas não sabe qual o significado
do monumento, nem porque está nesta praça e só percebe que é uma
colher se lhe for dito. Para os que sabem seu significado, ao olhar para
ela, reportam-se às campanhas de José Alcântara. É um elemento da
paisagem considerado por muitos como apenas um “enfeite”. Em 2002,
na segunda gestão do prefeito Geraldo Simões, a praça recebeu cantei-
ros floridos, melhorando assim sua feição paisagística.

Foto 37 - Jardim do Ó: vista geral
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Foto 39 - Jardim do Ó: monumento da colher em
homenagem ao prefeito José de Almeida Alcântara

Foto 38 - Jardim do Ó: em manifestação popular
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4.3.5.5  Praça José Bastos

O local onde hoje se encontra esta praça, à época chamada pelo povo
de “praça da Estação”, e o prédio onde funcionou a Prefeitura Municipal
até 1999, era ocupado por uma estação de trem (Jornal Oficial do Município de
Itabuna, 02 de novembro de 1963). A ferrovia que existia ligava Itabuna a
Ilhéus, porém o projeto era para ser de Ilhéus até Vitória da Conquista. “(...)
o município também é servido pela estrada de ferro Ilhéus-Conquista, que
estacionou seus trilhos na cidade de Itabuna” (Jornal A Época, 21 de agosto
de 1943, p. 3). Em 1958, a ferrovia já estava extinta, ficando apenas um
trecho que ligava Ilhéus a Sambaituba e Rio do Braço. Em 1968, foi defini-
tivamente extinta por não ter o que transportar e, além disso, a rodovia
Ilhéus-Itabuna já estava asfaltada, facilitando a comunicação entre as duas
cidades. A estação de trem foi  demolida para dar lugar a uma grande feira
que funcionava às sextas-feiras e sábados. Era uma feira típica de interior,
num local sem nenhum saneamento, muita lama, com animais à sua volta.
Para esta feira, pessoas vinham da roça trazendo seus produtos e, com o
dinheiro do que vendiam ou com o conseguido pela semana de trabalho na
roça de cacau, compravam as coisas da cidade.

Parte do local da antiga feira transformou-se em praça em 1911,
inaugurada por Olinto Batista Leone e se chamou Gameleira em função
de uma grande árvore do mesmo nome aí localizada. Em 1945 passou a
se chamar João Pessoa pois, em 1958, José Bastos, conforme consta  da
Lei de n. 464 de 08/06/60, art. 1º: “Fica denominada de Praça José
Bastos a atual Praça João Pessoa, nesta cidade” (Jornal Oficial do Município
de Itabuna, 11 junho de 1960, p. 1).

A feira, que ainda continuava em frente à praça, foi definitivamen-
te extinta em dezembro de 1972, a qual passaria a funcionar no Centro
Comercial, próximo à rodoviária, no Jardim Grapiúna (Jornal Oficial do
Município de Itabuna, 16 de dezembro de 1972, p. 1).

A localização da praça é bastante privilegiada. Está entre as ruas
Adolfo Maron, Osvaldo Cruz, São Vicente de Paula e avenida Tosta
Filho. Na Adolfo Maron, situa-se o Fórum Rui Barbosa, inaugurado em
1966, no local ocupado anteriormente por um morro, que foi removi-
do. Neste espaço, ficavam amarrados os animais que traziam as pessoas
para a feira, ou os animais que seriam comercializados. Na avenida
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Tosta Filho, está o edifício que serviu de Centro Administrativo Muni-
cipal até 1999. Hoje o prédio abriga uma faculdade particular, a FTC
(Faculdade de Tecnologia e Ciências). Na rua São Vicente de Paula, está
um dos colégios mais antigos e tradicionais, o Divina Providência, por
cujos bancos escolares passaram muitas figuras importantes da comuni-
dade local, e o edifício da Associação Comercial, fundado em 1930,
hoje reformado. Onde hoje se encontra a Rádio Clube, funcionou a pri-
meira agência de veículos e peças automotivas, de propriedade do Sr. José
Oduque Teixeira, que foi prefeito da cidade no período de 1973 a 1976.

A praça José Bastos foi citada por apenas 1% dos entrevistados, mas
é uma praça importante, devido a sua multifuncionalidade. Durante a
semana, de segunda a segunda, têm nela seu espaço garantido um comér-
cio de flores, barracas com uma infinidade de bugigangas, lanche, exposi-
ção eventual de artesanato, comércio de artigos produzidos por hippies,
transbordo para diversos bairros da cidade e para municípios vizinhos,
propaganda das vantagens do uso de certas ervas, plantas e objetos, apre-
goados por milagreiros que reúnem ao seu redor uma pequena multidão.

No que se refere ao comércio efetuado nesta praça, há o fixo e o
eventual. O espaço na parte alta da praça que dá para a rua Osvaldo Cruz,
em frente ao prédio do extinto ICB e o espaço em frente à rua Ruffo Gal-
vão, é ocupado por três comerciantes de flores, cada um com um trecho,
considerado de sua propriedade. Um deles já se apropriou deste espaço
público há dez anos, e, segundo depoimento de um dos proprietários das
flores, “ninguém se atreve a invadir o meu pedaço”, completando um outro
que  “este pedaço é meu, ninguém me tira daqui. Nós somos três concor-
rentes, e cada um tem seu pedaço e ninguém mexe com o outro”.

A apropriação por parte dos comerciantes de flores se deu em fun-
ção de haver, na praça, uma feira de flores uma vez por mês, promovida
pela prefeitura. Alguns deles foram ficando, mesmo fora do período da
feira e, aos poucos, foram se afirmando e sentindo que aquele espaço se
tornou o seu lugar, pois ele representava o sustento da família, um meio
de sobrevivência. Para estas pessoas, esta praça, especialmente aquele
pedaço, é um signo que se transformou num símbolo que representa
dinheiro e, portanto, um meio de ganhar a vida.

Aos domingos, a partir das 16 horas, todo o espaço da parte alta da
praça se transforma, ao mesmo tempo, numa grande sala de visitas e
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num templo religioso, pois o encontro serve para um alegre convívio
social e práticas religiosas principalmente para um grupo chamado Igreja
do Senhor. Estes religiosos dizem não ser uma religião de placa, queren-
do dizer que não precisam de um ambiente fechado para suas práticas
religiosas, pois, segundo eles, “Jesus não criou uma Igreja material”. Os
integrantes deste grupo religioso chegam à praça acompanhados de seus
familiares, inclusive crianças das mais diversas idades. O objetivo deste
encontro dominical, conforme testemunho deles, é “se relacionar, falar
sobre o Senhor”. Ocupam a praça até por volta das 22 horas, numa
convivência alegre, calma, descontraída. Uma vez por mês, reúnem-se
neste mesmo local grupos de vários bairros, formando um fórum a céu
aberto, onde os presbíteros apregoam a Palavra do Senhor para seus
fiéis e para quem ali passar e tiver interesse em ouvir, pois, conforme
acreditam, “o Senhor disse para pregar em praça pública, e é o que
fazemos, obedecendo às suas ordens”.

Durante a semana, de segunda a sábado, observa-se que esta não é
uma praça tranqüila e as pessoas utilizam para descansar, para conver-
sar, para esperar o tempo passar. É, sim, uma praça voltada mais para o
comércio informal, com uma movimentação intensa, lembrando um

Foto 40 - Praça José Bastos em 1927 estação de trem (Coletânea em
homenagem ao cinqüentenário de Itabuna, s. d.).
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Foto 41 - Praça José Bastos: década de 1960 (Cedida por Elizabeth Moreira)

mercado, apresentando uma grande azáfama de pessoas indo, vindo,
comprando, lanchando, esperando ônibus, ouvindo propagandas. É bem
nítida sua diferença com a função da praça Olinto Leone, por exemplo,
destinada principalmente ao descanso e ao lazer.

Foto 42 - Praça José Bastos: 2000
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4.3.5.6 Praça Otávio Mangabeira

O local onde hoje se localiza esta praça, inaugurada em 1963, foi,
nos primórdios da cidade, um espaço utilizado por uma feira de ani-
mais. Chamava-se, então, praça Camacan, nome pelo qual até hoje é
conhecida. O nome Otávio Mangabeira foi em homenagem a um
político e intelectual baiano. Na memória das pessoas, porém, o nome
que ficou foi o de Camacan. Não foi encontrado nenhum registro a
respeito, mas diz a tradição oral que o nome veio devido às barracas que
eram montadas na praça, na época em que ali ficavam os animais para a
feira, pois elas se pareciam com as casas dos índios Camacan (Kamakã),
muito comuns nesta região, juntamente com os índios Pataxó. Para ou-
tros, teria sido em função de um grupo dos Camacan ter acampado
neste local. Tanto os índios Camacan quanto os Pataxó, além de outras
tribos que  habitavam as terras grapiúnas, foram expulsos ou morreram
nos constantes conflitos com brancos que ocuparam estas terras.

Esta praça ocupa um ponto estratégico do centro da cidade. Pode-
se dizer que ela está no coração do centro, ou, no centro do centro. Em
frente à praça, voltada para a avenida Cinqüentenário, encontra-se o
Centro Comercial Benjamim de Andrade, um edifício de escritórios de
advocacia, comerciais, consultórios médicos e odontológicos, agência
de viagens, farmácia e lojas dos mais variados artigos.  No lado que dá
para a rua Professor Alício de Queiroz, está localizada a Caixa Econô-
mica Federal e um edifício de lojas, o Marabá Center. É também nesse
lado que se encontra um ponto de ônibus que leva para praticamente
todos os bairros. Por trás do parque infantil passa a Avenida Fernando
Cordier (Beira Rio), artéria de grande tráfego, pois liga o centro da cida-
de, através das pontes César Borges e Miguel Calmon,  ao outro lado do
rio, onde se encontram o shopping, o prédio do Centro de Cultura Josué
Brandão (onde funcionam a Câmara Municipal, o Arquivo Público e a
Biblioteca Municipal), o Centro Administrativo Municipal Firmino Al-
ves, os bairros Jardim Vitória, Banco Raso,  São Caetano, Conceição,
Góes Calmon, entre outros.

  Há vários espaços nesta praça. Uma parte dela é ocupada por um
parque infantil. Outra, por um bar, o Caçuá com um grande espaço para
mesas. Na parte baixa da praça, voltada para a avenida Cinqüentenário,
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funciona um camelódromo, num movimento frenético de pessoas pas-
sando no meio das barracas, música alta para chamar a atenção de pos-
síveis compradores dos produtos do Paraguai, bares improvisados para
quem quiser “molhar a palavra”. Neste camelódromo, foram colocados
os comerciantes informais que atuavam nas calçadas da avenida Cin-
qüentenário. Estes camelôs estão organizados em uma associação que
através do Banco do Nordeste, construiu barracas melhores para cada
associado. O empréstimo feito ao banco está sendo pago à razão de R$
80,00 mensais, durante dois anos. Muitos nem abriram as portas, outros
já as fecharam, pois não conseguiram saldar os compromissos assumidos.
Para administrar o espaço, mantê-lo limpo e organizado, cada associado
paga R$ 1,00 (um real) por mês, contudo, segundo o presidente, a mai-
oria não paga. Entre o camelódromo e a avenida Cinqüentenário, há um
ponto de táxi, com bom movimento. Há, ainda, nesta praça, um espaço
livre, com bancos entre as árvores, um espaço de circulação livre e um
monumento bíblico, em forma de mão, com uma frase do Novo Testa-
mento, incitando os passantes à meditação.

Com relação ao movimento junto da praça Camacan, das pessoas
que passam, solitárias e solidárias com o corre-corre da vida, diz a poeta
Zélia Possidônio: “É no ponto de ônibus / Da praça Camacã / Que as
coisas acontecem / Passando gente  / De todos os jeitos / Mostrando
trejeitos / Que o itabunense tem / Gente que passa / Ora cuspindo /
Ora chutando  / Os palitos de picolé / Que estão no chão (Possidônio,
s. d. p. 109).

Como se percebe, a praça Otávio Mangabeira, mais conhecida por
praça Camacan, é um espaço que pode ser considerado um nó, pois se
encontra no centro, onde ocorrem os principais serviços urbanos:
comércio, bancos, clínicas médicas, transbordo etc. É um espaço que
necessita com urgência de ser revitalizado, visto ser uma área onde cir-
culam muitas pessoas que poderão utilizá-la para descanso, encontros,
negócios e o lazer, principalmente para as crianças, que poderão utilizar
de forma plena o parque ali existente.

Em linhas gerais, as funções das praças do centro da cidade de
Itabuna, consideradas mais importantes pelos sujeitos entrevistados,
podem ser sintetizadas conforme aparecem no quadro 8.
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Quadro 8 - Funções das praças do centro de Itabuna - 2000

Fonte: Pesquisa de campo. BERTOL, L. 2000.

Foto 43 - Praça Otávio Mangabeira (Camacan): vista geral - 2000
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4.4 NOVOS SIGNOS

4.4.1 Avenida Beira Rio

São denominadas de avenida Beira Rio as ruas situadas às margens
esquerda e direita do rio Cachoeira, entre a ponte César Borges e o Espa-
ço Cultural Josué Brandão. À margem esquerda, fica a avenida Fernando
Cordier, assim chamada a partir da lei de número 877, quando estabele-
ceu que “fica denominada de avenida Fernando Cordier, a atual rua Joa-
quim Nabuco, nessa cidade” (Jornal Oficial do Município de Itabuna, 27 de
dezembro de 1969). À margem direita, localiza-se a avenida Aziz Maron,
inaugurada em 28 de julho de 1985, e a Mário Padre.

A avenida Aziz Maron constituiu-se num marco dos 75 anos da
cidade. Seu objetivo principal foi o de redirecionar o fluxo da área cen-
tral, atraindo novos investimentos e facilitando o acesso, já que interliga
diversos bairros. Esta avenida desafogou o intenso tráfego da avenida
Cinqüentenário.

Na avenida Beira Rio (margem direita), há duas rótulas que orientam
o trânsito: a primeira, em frente à ponte César Borges, onde fica a efígie
de Tancredo Neves, e, a segunda, próximo à ponte Marabá, com um mo-
numento alusivo aos 75 anos da cidade e ao deputado Aziz Maron (Jornal
Agora, 28 de julho de 1985. Caderno especial, p. 6).
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Foto 44 - Praça Otávio Mangabeira: camelódromo - 2000
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Na área compreendida entre a praça Olinto Leone e a avenida Fer-
nando Cordier, (margem esquerda), o espaço é conhecido como Alame-
da da Juventude. É um conjunto formado de jardim, bancos de concreto,
pista de patinação e skate, que poderia completar satisfatoriamente uma
área pública de lazer. Nesta alameda, na placa de inauguração aí instalada
em fevereiro de 1996, no governo do prefeito Geraldo Simões, está a
inscrição: “Alameda da Juventude – obra realizada em homenagem à ju-
ventude grapiúna no governo por uma cidade mais feliz”.  Contudo, está
abandonada, cheia de lixo, com a estrutura danificada pela ação do tempo
e falta de conservação. As telas da grade de proteção ao longo do rio estão
enferrujadas e servem “de arma para os bandidos....Eles arrancam as telas
e partem para cima dos transeuntes... A prefeitura não deveria deixar aban-
donado um importante espaço de lazer como este” (Jornal A Região, 28 de
maio de 2000, p. 10). À noite, é ocupada por mendigos e usuários de
drogas que dela se apropriaram sem que sejam molestados.

Apesar de ser a Alameda da Juventude um espaço potencialmente rico
e diversificado para o lazer dos jovens que não podem freqüentar clubes,
além do lixo acumulado e a falta de limpeza pública, “ainda existe a falta de
segurança no local” (ibidem p. 10). Tanto é que,  este espaço, que é quase a
continuação da praça Olinto Leone, não é considerado pelos entrevistados
como sendo um espaço importante, tendo sido mencionado por apenas
três dos entrevistados. A Alameda foi totalmente revitalizada em 2002, tor-
nando-se um espaço bastante utilizado pelos amantes das caminhadas.
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Foto 45 -  Alameda da Juventude: seu espaço



152

As calçadas da avenida, circundando o rio e ligadas pelas pontes
César Borges e Marabá, são intensamente utilizadas pelas pessoas que
fazem caminhadas pela manhã (mais adultos) e à tarde (mais jovens).
Foi citada como um signo por 34,3% dos estudantes dos colégios e por
2,5% dos estudantes da UESC. Os entrevistados no centro da cidade e
os moradores mais antigos não a citaram (tabela 6). Nos mapas mentais
(tabela 7), os estudantes continuam apontando a avenida como impor-
tante e os adultos também a citam (16,5%). No cômputo geral, esta
avenida desponta como um signo importante para as três categorias de
entrevistados nesta pesquisa: aparece em 17,5% nos questionários e em
20,7% nos mapas mentais.

4.4.2 Shopping Jequitibá: novo espaço de consumo e de lazer

Shopping, para muitas pessoas, significa beleza, luxo, lazer, seguran-
ça, praça de alimentação, cinema, compras. É o espaço do consumo por
excelência, senão do consumo, do desejo de consumir. É um equipa-
mento que surgiu para concentrar espaços dos mais variados estilos e
tipos, pessoas, lojas, lazer, mas é também um espaço da auto-exclusão,
pois, apesar de ser aberto a todos, algumas categorias sociais sentem-se

Foto 46 - Alameda da Juventude: seu abandono
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fora do alcance aos bens expostos/oferecidos pelas lojas, mercados, ci-
nemas, praça de alimentação, área de lazer. Pode-se afirmar que o shop-
ping serve algumas categorias sociais mais abastadas. Enquanto para uns
é um signo do acesso, para outros, é o da exclusão.

Itabuna, após 90 anos como cidade, não poderia ficar alheia à nova
organização espacial do comércio dos grandes centros. A partir de maio
de 2000, um moderno shopping passou a fazer parte de sua paisagem: o
Jequitibá Plaza Shopping. Um nome fantasia pomposo, visto ser o jequi-
tibá uma árvore nobre, imponente, de vida longa, de raízes fortes e
profundas. É uma árvore que inspira fortaleza, orgulho, intrepidez, be-
leza. Além disso, já foi uma árvore muito comum na região. Seria por
isso o empréstimo do nome da árvore para o primeiro shopping da
cidade, primeiro, não só de Itabuna, mas da microrregião Ilhéus-Itabu-
na, primeiro do sul da Bahia? Certamente o signo jequitibá simboliza
que o novo equipamento veio para fincar raízes profundas e ter vida
longa e profícua.

O shopping veio num momento em que a crise do cacau recru-
desceu e o comércio começou a dar mostras de enfraquecimento.
Para o grupo Chaves, criado por Manoel Chaves e hoje tendo à fren-
te o filho Helenilson Chaves, um dos mais importantes grupos de
negócios da região e responsável pela construção deste moderno
equipamento, o shopping “realizou o sonho de consumo de milhares
de habitantes de Itabuna e cidades vizinhas” (Jornal Agora, 28 de
julho de 2000, p. 10).

O comércio tradicional de Itabuna, em linhas gerais, mostrou-se
favorável à implantação do shopping, pois, segundo o grupo Chaves, tra-
ta-se de um investimento que traz desafio aos demais empresários, inci-
tando-os a modernizarem seus estabelecimentos comerciais, adequan-
do-os a uma nova realidade, a um público bem mais exigente. Para o
CDL (Clube dos diretores lojistas) “o shopping é a âncora de Itabuna”
(ibidem, p. 11). Na percepção dos investidores do shopping, o empreen-
dimento é resultante de uma luta árdua, da qual eles se orgulham e espe-
ram “que seja também um orgulho para Itabuna” (ibidem).

Além do aspecto de revitalização do comércio da cidade, o shopping
poderá se constituir num importante espaço de lazer para os residentes
não só de Itabuna, mas de todo sul do Estado, já que, na cidade, há
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poucos espaços com essa função. A praça de alimentação do shopping se
transformou num significativo centro de lazer, de encontros, com mo-
vimentação muito superior ao previsto. Pelo que se observa até o mo-
mento, esta praça parece estar chamando para si alguns eventos que
eram realizados nas praças tradicionais do centro da cidade, como a
Olinto Leone, por exemplo, como ponto de encontro, de shows e de
lazer de maneira geral. Principalmente aos sábados à tarde e aos domin-
gos, os espaços do shopping destinados à recreação, cultura e arte ficam
lotados. Pessoas vêm de todos os lados e de várias maneiras: a pé, de
carro, de ônibus, em caravanas, principalmente jovens e crianças. “Tudo
ali tende a crescer, a população assimilou o sentido mais moderno de
comércio, lazer, cultura e arte. A direção não pára, a criação não sai das
pranchetas dos técnicos, os eventos se sucedem, as datas são colocadas
no calendário no sentido de interação com a cidade” (Jornal Agora, Ban-
da B, 19 a 25 de agosto de 2000, p. 6). para atender à demanda do
movimento de pessoas e veículos, “até o traçado urbano modificou-se
com o novo desenho das avenidas [Aziz Maron] mais bem traçado e
contornos ampliados” (ibidem, p. 6). A partir da inauguração do shop-
ping, o percurso de praticamente todos os ônibus urbanos foi alterado,
levando-os a circular pela avenida que passa em frente ao novo equi-
pamento. Esta avenida, a Aziz Maron (também chamada de Beira Rio),
foi alargada para dar lugar às paradas dos ônibus. Bancos de cimento
foram instalados ao longo da calçada que margeia o rio, de frente para
o shopping. Surgiram alamedas com plantas e flores, dando um aspecto
de espaço aberto, limpo, alegre e que leva as pessoas a se sentirem
atraídas para freqüentar este local de consumo e de lazer, protegidos
das intempéries e seguros contra a possível violência das ruas sem teto
e sem paredes. “O Shopping Plaza é a nossa maior realidade social”
(ibidem p. 6).

A implantação de um shopping, em Itabuna, constituiu-se no maior
empreendimento comercial na história da região sul da Bahia até o
momento, principalmente pelo fato de poder fortalecer a vocação co-
mercial e de serviços desta cidade, podendo possibilitar, desta forma, o
alargamento do espaço geográfico de atração de consumidores. Para
que o comércio tradicional não reflua e possa contribuir na consolida-
ção da vocação comercial, é mister que se modernize, se torne mais
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Foto 47 - Jequitibá Plaza Shopping - 2000
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competitivo e, juntamente com o shopping, seja um pólo de atração
regional cada vez mais fortalecido.

Nos mapas mentais elaborados pelos entrevistados e nas respostas
aos questionários não aparece o shopping, porque os instrumentos de
pesquisa foram aplicados em 1999, quando este equipamento urbano
ainda estava no início de sua construção. No entanto, a  Sócio-Estatísti-
ca, um órgão de pesquisa de opinião pública, fez uma pesquisa com
residentes de cidades da região, como Itapetinga e Eunápolis, sobre sua
disposição em freqüentar o shopping de Itabuna. Dos entrevistados de Ita-
petinga, 22,5% se mostraram motivados a freqüentar o shopping. Com
relação a Eunápolis, dos entrevistados, 5% já visitaram o shopping e 66%
afirmam que têm pretensões de visitá-lo. Por estes dois exemplos, pode-
se inferir que o shopping Jequitibá será uma referência importante para os
moradores das cidades regionais. Se o shopping  conseguir projetar uma
imagem regional positiva, será muito importante para colocar os cidadãos
destas zonas urbanas na rota de Itabuna (GASPARETTO, 2000). Já antes
da inauguração, o setor comercial apostava no sucesso, prevendo que “seja
atraído um público consumidor de aproximadamente 600 mil pessoas.
Os empresários acreditam que, por atrair um grande número de pessoas
para o município, o volume de vendas também seja maior nas lojas do
centro da cidade” (Jornal Agora, 26 de março de 2000, p. 13).
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Em setembro de 2000, a pedido da autora, a mesma empresa
(Sócio-Estatística), de propriedade de um professor da UESC, Age-
nor Gasparetto, aplicou um questionário a 724 pessoas da cidade de
Itabuna, quatro meses após a inauguração do shopping, a fim de verifi-
car se este equipamento já se apresentava com o status de um signo e
que significados tinha para essas pessoas. Segundo a pesquisa deste
órgão, para 12,4% dos entrevistados, o shopping Jequitibá é o lugar mais
importante da cidade, e para 5%, é o lugar onde costumam fazer com-
pras. Nessa pesquisa, os entrevistados apontam a avenida Cinqüente-
nário como sendo o local mais importante da cidade (28,6%), porém
é significativa a importância do shopping para a comunidade, sugerindo
que já é um equipamento que faz parte do cotidiano de muitas pesso-
as. A freqüência da ida das pessoas ao Shopping já demonstra este fato,
como se observa na tabela 9, onde 14,1% das pessoas entrevistadas já
freqüentam-no uma vez por semana e 7,2% mais de uma vez por
semana.

Tabela 9 - Freqüência das pessoas ao shopping

Fonte: Pesquisa de campo. SÓCIO-ESTATÍSTICA, 2000.

No shopping, as pessoas apontaram os lugares que consideram
mais importantes, como se pode verificar pelos dados da tabela 10.



157

Tabela 10 - Locais mais importantes dentro do shopping Jequitibá

Fonte: Pesquisa de campo. SÓCIO-ESTATÍSTICA, 2000.

Como se depreende da tabela 10, a maior porcentagem está relaci-
onada a compras no supermercado que ali se encontra (25,2%), vindo
em seguida a Praça de Alimentação (16,8%). A procura por lazer no
shopping é menos significativa (4,4%). Isto se explica, acredita-se, pela
falta dos cinemas (serão dois), ainda não concluídos. Às quartas-feiras à
noite, porém, quando a Rádio FM Sul apresenta, na praça de alimenta-
ção, um happy hour, com artistas locais, as pessoas lotam a praça. Quan-
do há eventos programados, como exposições as mais diversas, shows
infantis, programas sociais como doação de sangue, a comunidade acorre
ao local em bom número, significando que o lazer ou a atividade social
são opções importantes, quando oferecidas.

Apesar de, na tabela 10, os dados indicarem o lazer como menos
significativo, na tabela 11 observa-se que as pessoas freqüentam o shop-
ping mais com o intuito de passeio (27,7%), mas se confirma também a
preferência por compras (27%).

O que se pode inferir da análise do resultado das entrevistas sobre
o shopping Jequitibá é que, por enquanto, não substituiu a preferência
dos habitantes de Itabuna pelo comércio tradicional no centro da cida-
de, mais especificamente, na avenida Cinqüentenário, que continua sen-
do o signo mais forte. Este fato se verifica, talvez, por ser ainda o centro
o local da concentração de muitos tipos de comércio, negócios, bancos.
O centro continua sendo o local mais freqüentado e mais presente na
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mente das pessoas como o lugar onde “quase tudo acontece”. De qual-
quer forma, o shopping já é uma realidade no roteiro de compras e lazer
do itabunense, fazendo parte de seu espaço vivido e se constituirá, cer-
tamente, num elemento significativo em seu mapa mental.

4.5 SIGNOS DO CENTRO DE ITABUNA ATRAVÉS DE MAPAS MENTAIS

Para reforçar a existência de percepções diferentes do mesmo fe-
nômeno por pessoas diferentes, usou-se o recurso do registro de mapas
mentais pelos entrevistados. Alguns desses mapas foram escolhidos para
complementar a análise dos signos e significados do centro da cidade, o
que veio confirmar, em linhas gerais, o que já havia sido levantado atra-
vés dos questionários e das entrevistas. O centro da cidade, nesses ma-
pas, foi representado por eles com detalhes, alguns não mencionados
nas questões escritas e gravadas.

Para esta análise, foram selecionados 13 mapas mentais. Desses,
apenas dois não incluíram a avenida Cinqüentenário como um elemen-
to importante ou, pelo menos, de destaque, do centro da cidade. Para
alguns o centro da cidade se resume a uma praça ou a uma rua. Para
outros, o centro é um conjunto de praças, avenidas, ruas, com seus

Tabela 11 - O que costuma fazer no  shopping

Fonte: Pesquisa de campo. SÓCIO-ESTATÍSTICA, 2000.
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elementos, como prédios, antenas parabólicas, semáforos, árvores, jar-
dins, veículos, pessoas. Todos representaram elementos do centro que
coincidem com a área definida neste trabalho como o centro da cidade.

Um dos mapas mais detalhados, representando o centro da cidade na
década de 1930, foi o elaborado pela professora Maria Ritta de Almeida
Fontes, de 81 anos, a “Tia Ritta” para os itabunenses. Em sua memória, está
bem presente a organização espacial daquela época, quando Itabuna enga-
tinhava pelas estradas do progresso. A riqueza de detalhes mostra que “Tia
Ritta” cresceu junto com a cidade. Em sua tela mental, a cidade daquela
época está nítida, com ruas, praças, fazendas que circundavam o centro,
com o nome dos proprietários. No mapa mental de “Tia Ritta”, aparece o
espaço ocupado pelo centro da cidade hoje, destacando a área ocupada em
1930. O rio Cachoeira aparece no alto do desenho, com a ilha do Jegue
no centro. Na parte de baixo e à esquerda, representou o canal Lavapés,
à época córrego Lavapés, como a localização dos pontilhões (em letras
vermelho), construídos depois, como ela mesma escreve sobre cada um.
Os retângulos tracejados em vermelho indicam áreas não ocupadas em 1930.
Onde está localizado o cemitério, hoje se encontra a Catedral de São José e
a praça Tiradentes, na avenida Nações Unidas.

O mapa mental de Tia Ritta e as telas do artista plástico Walter
Moreira permitem um retorno no tempo, passear por um espaço hoje
ocupado de forma diferente, em função das necessidades urbanas que
foram surgindo, à medida que o centro da cidade se dilatava. É possível
vislumbrar, nesses dois tipos de imagens, uma profunda topofilia de
amor, de integração com o espaço, representados nas cores, no cuidado
com os traços, na organização dos elementos da paisagem. Fica patente
a geografia do espaço ocupado pela cidade nos albores do século XX.
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Os mapas mentais de 2 a 13 referem-se à percepção do centro da
cidade de Itabuna de hoje. Nos mapas de 2 a 11, a avenida Cinqüente-
nário está presente. Em alguns casos, como elemento significativo ab-
soluto, em outros, fazendo parte de um conjunto de elementos. Já nos
mapas mentais 12 e 13, a avenida Cinqüentenário não aparece como
elemento significativo do centro da cidade.

No mapa mental 2, um entrevistado do centro da cidade, de 35
anos, situa a avenida com alguns elementos que se destacam ao longo
de sua extensão, como a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco Bra-
desco, as praças Camacan (Camelô) e Adami. Na centro da praça Adami,
ainda representou algumas barracas, indicando a presença dos camelôs.
Além disso, indica o sentido do fluxo do trânsito da avenida e de ruas
que nela desembocam. Ao pé do mapa, encontra-se a justificativa da re-
presentação desta avenida: “é a única rua comercial que se destaca”.

Mapa mental 2 - Avenida Cinqüentenário – única rua comercial de
destaque

Elaboração: Entrevistado no centro da cidade, 35 anos, 1999.

No mapa mental 3, a Cinqüentenário aparece desde o seu início,
no Jardim do Ó, e como se o comércio só estivesse em um dos lados. É
interessante observar que foi representado o lado que à tarde faz som-
bra e é onde as pessoas mais circulam, para se proteger do sol forte.
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No desenho dos mapas mentais 4, 5 e 6, a avenida Cinqüentená-
rio aparece absoluta, como a única via importante no centro da cida-
de. No caso dos mapas 4 e 5, os detalhes são ricos. Em um deles
(mapa mental 4), além dos prédios, há outros elementos como semá-
foro, nome das lojas, barraca de camelô, movimento de carros na ave-
nida. No mapa 5, a avenida está ladeada por prédios colados um no
outro, dando a impressão de um muro de diferentes alturas. Aqui tam-
bém aparecem detalhes como semáforo, antenas parabólicas e pára-
raios no alto dos prédios.

Mapa mental 3 - Avenida Cinqüentenário e Jardim do Ó

Elaboração: Estudante da UESC, 25 anos, 1999.

Mapa mental 4 - Avenida Cinqüentenário: comércio e movimento

Elaboração: Aluno do Divina Providência, 16 anos, 1999.
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Mapa mental 5 - Avenida Cinqüentenário: edifícios, comunicação, ordem

Elaboração: Aluno do CIOMF, 17 anos, 1999.

Já um estudante de 14 anos, do colégio Eficaz, representou a ave-
nida Cinqüentenário  a partir de seu início, o Jardim do Ó (mapa mental
6), sem detalhes, como indicando que este espaço é importante por si
só, sem necessidade dos elementos que o compõe.

Mapa mental 6 - Avenida Cinqüentenário: seu início

Elaboração: Estudante do colégio Eficaz, 14 anos, 1999.

No mapa mental 7, o estudante identificou a avenida Beira Rio, o
rio Cachoeira e duas pontes que ligam as duas partes da cidade (ponte
César Borges, junto ao Jardim do Ó, e a ponte Miguel Calmon, junto à
praça Camacan). Nesta figura, o estudante identificou os dois extremos
da avenida: o Jardim do Ó e o canal Lavapés.
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Mapa mental 7 - Avenida Cinqüentenário: sua extensão

Elaboração: Estudante da UESC, 23 anos, 1999.

No mapa mental 8, o estudante de 16 anos, aluno do colégio Efi-
caz, encontrou em sua mente, quatro elementos importantes no centro
da cidade, para ele, complementos da avenida Cinqüentenário: rua Pau-
lino Vieira e as praças Olinto Leone, Adami e Jardim do Ó. Aqui tam-
bém não há muitos detalhes, ele apenas circunscreveu os espaços consi-
derados importantes.

Mapa mental 8 - Avenida Cinqüentenário e elementos que a completam

Elaboração: Aluno do colégio Eficaz, 16 anos, 1999.

A avenida Cinqüentenário, no mapa mental 9, aparece em seu
início (Jardim do Ó) e com elementos que estão no centro, mas não
necessariamente junto à avenida, como é o caso dos restaurantes Pizza-
rella e Sabore D’Itália e da Igreja, situados na avenida Nações Unidas.
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Aparecem também em seu mapa mental uma praça que registrou como
“praça me esqueci o nome” (Camacan), a Alameda da Juventude, iden-
tificada devido a presença do ônibus que serve de sorveteria (Danú-
bio Azul). Também neste mapa são importantes no centro, o rio Ca-
choeira e a avenida Beira-Rio, aparecendo uma das pontes (Miguel
Calmon).

Mapa mental 9 - Avenida Cinqüentenário e demais elementos do centro

Elaboração: Aluno do Colégio Eficaz, 16 anos, 1999.

Dos dois mapas que não registraram a avenida Cinqüentenário
como o elemento mais importante do centro da cidade, um registrou
o relógio da praça Adami, observando que “trazia uma boa imagem
da cidade” (mapa mental 11) e o outro também registra a praça Adami
(mapa mental 10) e, em segundo plano, as avenidas Cinqüentenário e
Beira-Rio, as ruas Ruffo Galvão e a Paulino Vieira, com destaque para
a localização do Banco do Brasil nesta rua. A praça Adami, neste mapa,
aparece com a divisão de seu espaço e dando destaque a alguns ele-
mentos ali localizados, como o edifício do Sindicato, o Banco Itaú e
casas comerciais.
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Mapa Mental 10 - Praça Adami como centro da cidade

Elaboração: Entrevistado no centro da cidade, 60 anos, 1999

Mapa mental 11 - O relógio  "uma boa imagem da cidade" (Praça Adami)

Elaboração: Entrevistado no centro da cidade, 48 anos, 1999.

Dos mapas mentais selecionados, dois, em nenhum momento, re-
gistraram a avenida Cinqüentenário como elemento importante no cen-
tro da cidade. No mapa mental 12, de um estudante de 17 anos do
Colégio Divina Providência, aparecem vários detalhes do rio Cachoeira
e da avenida Beira Rio, margem direita. No rio destacam-se a Ilha do
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Jegue com o bambuzal plantado pelo GRAMA (Grupo de Resistência
às Agressões ao Meio-Ambiente) e um pescador. Na avenida, obser-
vam-se árvores, carros, bicicletas e o edifício de clínicas médicas e odon-
tológicas, o Artumiro Fontes. Observa-se ainda o muro de contenção
(cais) entre a margem do rio e a avenida. No comentário que o estudan-
te escreveu no rodapé do mapa, disse ser este “a única beleza que o
centro tem”.

Mapa mental 12 - Rio Cachoeira: avenida Beira-rio (margem direita)

Elaboração: Aluno do Colégio Divina Providência, 17 anos, 1999.

Para o estudante de 14 anos, do colégio CIOMF, o centro da cida-
de se resume à praça Olinto Leone, caracterizada com detalhes de árvo-
res, jardim e bancos (mapa mental 13). Para este estudante a praça está
delimitada, sozinha, sem ligação com nenhum outro espaço da cidade,
como se, para ele,  só a praça é o ponto focal da cidade, o elemento por
excelência mais importante.

Estes mapas mentais deixam claro que cada indivíduo constrói sua
própria imagem dos lugares, tendo em vista suas percepções individu-
ais. O que os indivíduos da pesquisa representaram, em seus mapas
mentais, é o que sabem de seu espaço. O conhecimento que têm deste
espaço eles o adquiriram a partir do que viram e do que perceberam em
seu cotidiano, em seu mundo vivido (life-world). A mesma rua, a mes-
ma praça, o mesmo rio, as mesmas avenidas foram vistos por ângulos
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diferentes, por aspectos diferentes, embora estivessem representando
os mesmos elementos do espaço localizados no centro da cidade. Ape-
sar de fisicamente ser o mesmo espaço representado pelo grupo, cada
um o viu a sua maneira, de acordo com a gama de informações, de
lembranças que acumulou e de acordo com a capacidade de decodificar
informações sobre as localizações e atributos do fenômeno. No caso
em questão, o centro da cidade de Itabuna.

Mapa mental 13 - Praça Olinto Leone: absoluta no centro

Elaboração: Aluno do CIOMF, 14 anos, 1999.
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5 CONCLUSÃO

A ciência, através de sua visão do mundo, passou a tratar os fatos
do mundo-vivido como abstrações. Para a ciência, indivíduos e pessoas
passaram a ser exemplos de categorias; os lugares, meras localizações;
as mercadorias, objetos a serem adquiridos por seu valor de troca, por
seu lugar na moda e não por seu valor-em-si. Em síntese, os significados
primeiros do mundo-vivido foram obscurecidos por conceitos científi-
cos ou pelas convenções sociais. No entanto, não se pode esquecer que
os fatos, indivíduos, pessoas, objetos, estão inseridos nos mundos-vivi-
dos natural, social/cultural e geográfico.

Este trabalho incursionou pelo mundo-vivido geográfico, qual seja,
um conjunto de experiências tanto do mundo natural (mundo pré-de-
terminado: mundo que se vê, se sente, porém, no qual se está apenas
inserido) e do mundo construído pelo homem (social/cultural). No mun-
do-vivido-geográfico a relação do homem com a Terra se dá nos luga-
res onde vive, através do manejo dos campos, dos rios, no curso de sua
vida e no movimento de coisas e pessoas; na construção das cidades, na
leitura do mundo e de seu mundo através de seus monumentos, seus
teatros, seus cinemas, seus museus, seu cotidiano. Ou seja, esta leitura é
feita através dos signos, que são livros abertos à espera de leitores e
intérpretes.

Um signo, para ter significação para uma pessoa, deve ter um laço
forte de emoção que o ligue a quem ele se dirige. Um signo só diz
alguma coisa para alguém se este alguém projeta nele determinados ti-
pos de sentimentos, sejam eles agradáveis ou não. Também um signo só
diz alguma coisa para alguém se tem sua história, sua gênese conhecida
por quem assim o considera. Um signo é um símbolo, se uma cultura
lhe deu tal posição, de forma arbitrária, em função de um acordo tácito
entre uma cultura, um povo, um grupo humano, um indivíduo.

O objetivo deste trabalho foi geograficizar a alma itabunense atra-
vés da análise dos signos e significados do centro da cidade de Itabuna,
consultando moradores mais novos e mais antigos, seus mapas mentais,
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as imagens da cidade retratadas em telas, poesias e prosa de seus artistas,
fotografias antigas e atuais. Uma cidade reflete a filosofia, os gostos, os
ânimos, a vontade de crescer e se desenvolver ou a não vontade, o que-
rer superar problemas ou o seu não querer resolvê-los, preferindo som-
bra e água fresca. O palacete ou o barraco, a avenida conservada e bem
iluminada ou a rua “queijo suíço”; o comércio luxuoso para servir aos
bem-dotados de fortuna ou o armazém que tem de tudo, secos e mo-
lhados, mal iluminado e calorento; os jovens em seus uniformes esco-
lares muito bem passados e limpos ou os jovens com seus uniformes
de tecido barato e amarrotados; a civilidade ou a falta dela; a lumino-
sidade do saber ou as trevas da ignorância; a violência nas ruas e pra-
ças desprotegidas ou a pseudo segurança nos condomínios de luxo ou
não tão luxuosos assim. Tudo isso reflete a alma de uma cidade, sua
formação e deformação. A alma da cidade está representada em seus
signos e significados.

Em Itabuna, percebe-se a divisão dos signos em três tipos. Primei-
ramente, por uma questão de cronologia, os signos que ficaram na lem-
brança constituem-se dos que não têm mais sua presença material, mas
estão na memória, devido à importância que tiveram no imaginário das
pessoas, como foi o caso do Teatrinho ABC, dos cinemas, do casteli-
nho, do relógio da praça Adami, hoje, sob uma lápide invisível, sem
flores nem legenda.

Em segundo lugar, os que marcaram o passado e continuam pre-
sentes em sua forma física, abertos a serem aceitos ou rejeitados, num
processo de topofilia e topofobia e, em alguns casos, num processo
adiantado de topocídio, como o museu Casa Verde, plantado no mes-
mo lugar, fechado por falta de quem lhe abra as portas para receber
novamente os que querem passear pela história de seus personagens.
Da morte lenta do rio Cachoeira, que causava prazer pela vista, pelo
cartão postal, pela beleza das cheias, mas que, ao mesmo tempo, causa
tristeza e apreensão quando, na estiagem, apresenta águas escuras, mal-
cheirosas e sem oxigênio, deixando, à mostra, sua lenta agonia.

Causa espécie o abandono da praça Santo Antônio, marco zero da
cidade, disputada por causa da efígie do fundador da cidade, pelos co-
merciantes que fazem dela uma extensão de sua casa comercial e pelos
taxistas que nela esperam seus passageiros e descansam, enquanto eles
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não vêm. Estão ainda na categoria de signos do passado e que continu-
am no presente, a avenida Cinqüentenário que, para alguns é um espaço
para negócios, compras, ver as vitrines, palco de manifestações políticas
e sociais; para outros, é uma avenida desordenada, com camelôs pelas
calçadas, lojas mal vestidas e sem maquiagem; as praças, espaços essen-
ciais para o lazer, a passagem, o descanso, a manifestação religiosa, po-
lítica, social, a espera, o negócio, o fazer nada.

No terceiro caso, estão os signos que têm uma história recente,
mas já se constituem em elementos importantes no cotidiano do itabu-
nense. É o caso do shopping Jequitibá, que se constitui num espaço que
proporciona bem-estar, prazer, a sensação de se estar numa grande e
luxuosa cidade; da avenida Beira Rio, trepidante, alegre, sempre com
pressa, tanto para escoar o trânsito quanto para acolher e sentir os pas-
sos de seus caminhantes do início das manhãs e dos finais de tarde, os
quais, através do suor que escorre pelos seus corpos, se esforçam para
espantar seus problemas, seu cansaço, suas angústias.

O que ficou mais evidente nesta pesquisa, foi o amor e o saudosis-
mo com que pessoas mais idosas, moradores antigos da cidade, nasci-
dos neste chão, ou moradores não tão antigos, lembram de alguns des-
tes signos. Estas pessoas mencionaram principalmente o Teatrinho ABC,
o Castelinho, os cinemas, o museu Casa Verde; citaram também o rio
Cachoeira em seu esplendor/terror das cheias do passado, suas águas
limpas, leves e soltas dos tempos em que ele era considerado um ami-
go/vizinho/companheiro que colaborava com os areeiros, com os car-
regadores de “água-de-gasto”, com as lavadeiras que lavavam a sujeira
do cotidiano nas pedras pretas de seu leito à mostra. Essas imagens
foram registradas pela prosa, pela poesia, pela crônica, pelos pincéis e
tintas de homens e mulheres afeitos à literatura e à arte, em suas páginas
e telas que se espalharam pelo lugar, pela região, pelo país, pelo mundo.

Os estudantes demonstraram, de maneira geral, que não têm co-
nhecimento dos marcos que contam a história da cidade. Grande parte
deles não conhece, sequer, a planta da cidade que fica sob o busto do
fundador de Itabuna, Firmino Alves, na praça Santo Antônio. Nem tão
pouco conhecem o significado do santuário Santo Antônio, do mural
no edifício Comendador Firmino Alves, do monumento no Jardim do
Ó, entre outros. Portanto, não conhecem os elementos que fazem parte
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da paisagem história da cidade, ou, sabem pouco a seu respeito, ou,
ainda, mostram descaso.  No entanto, conhecem bem e localizam facil-
mente as avenidas Cinqüentenário, Beira Rio (Aziz Maron e Fernando
Cordier), a praça Adami, a praça Olinto Leone, a praça Camacan, entre
outras, pois, esses espaços são utilizados com freqüência por eles. A
hipótese, então, de que “a percepção dos signos, por parte dos habitantes
da cidade, diferencia-se nos seus significados, em função do conhecimen-
to das origens e do valor atribuído a esses signos”, fica confirmada.

Ficou evidente, nesta pesquisa, o descaso do poder público e da
população em geral, pela conservação dos monumentos/signos de um
passado de glória, lutas, avanços, retrocessos. Verifica-se tal situação no
desleixo e abandono em que se encontram monumentos, praças, ruas,
prédios históricos. A ocupação das praças e calçadas por parte de co-
merciantes informais, e, mesmo, pelos produtos de lojistas, transfor-
mam o centro da cidade num local de fealdade ímpar. Os monumentos
como que se escondem no meio de roupas, brinquedos, artesanato, flo-
res, raízes medicinais. O centro toma ares de uma desordem generaliza-
da. Flores nos jardins das praças, não as há. Apenas alguns humildes pés
de capim, esforçando-se para emprestar um pouco de verde às praças.
Assim mesmo, maltratados pelo pisar dos apressados que cortam os
canteiros para chegarem  mais depressa a algum lugar.

Constatou-se, também, neste trabalho, a forma diversa de ocupa-
ção dos espaços do centro da cidade de Itabuna, principalmente no que
diz respeito às praças. Umas são eminentemente locais de passagem,
transbordo e comércio informal (José Bastos e Camacan); outras são
utilizadas para lazer, descanso, passatempo (Olinto Leone); há o caso da
praça que se destina a ser o ponto de encontro de pessoas que aí se
agrupam e se organizam e daí partem desfilando suas reivindicações e
protestos (Jardim do Ó); a praça Santo Antônio, que deveria ser um
local de visitação e leitura da história que representa, por ser o “marco
zero”, é, na realidade, um ponto que se encontra no meio do caminho
entre duas calçadas da avenida Cinqüentenário, um ponto de táxi e de
exposição de mercadorias em promoção no período das festas natali-
nas; a praça Otaciana Pinto (Adami) poderia ser considerada um largo,
pois boa parte de seu espaço é utilizada para estacionamento de veícu-
los, enquanto outra é ocupada por camelôs e stands com propaganda
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dos feitos da Prefeitura, além de exposição de prêmios para quem com-
pra em épocas especiais, tornando-se um possível ganhador no final da
promoção. A não ser pela praça Getúlio Vargas, em frente ao banco
Itaú, que é uma de suas divisões, a praça Adami não se destina ao passa-
tempo, ao descanso ou ao lazer, pois fica totalmente vazia à noite, nos
finais de semana e feriados.

Ficou evidente a flexibilidade territorial quanto ao uso dos espaços
urbanos do centro da cidade de Itabuna, constantes da presente pesqui-
sa, no horário diurno dos dias úteis, feriados e finais de semana. A tem-
poralidade é bem definida nesses espaços, como se pode observar, por
exemplo, no caso da ocupação dos logradouros pelos camelôs (praças
Camacan, Adami e avenida Cinqüentenário); pelo comércio de flores,
quinquilharias hippies (praça José Bastos); pelos movimentos reivindica-
tórios, sociais, políticos, cívicos (Jardim do Ó), entre outros.

A cidade se constitui no lugar de cada um.  Se é o lugar, significa
afeto, gostar de estar, preservar, cuidar (topofilia). O centro da cidade é
a sala de visitas desse lugar. E a sala de visitas é, ou pelo menos deveria
ser, o lugar mais bonito da casa. Apesar de os moradores de Itabuna
sentirem amor pela sua cidade, sua sala de visitas precisa urgentemente
ser recuperada, precisam ser revitalizados seus espaços/lugares/signos:
monumentos, praças, ruas. Reconstruir. Senão, como fazer a leitura da
história/geografia, da memória da cidade, se os registros que lhe deve-
riam dar acesso encontram-se maltratados pelo descaso/desconheci-
mento de seus moradores? Transformar-se-á, por certo, numa cidade
sem alma. Uma cidade sem alma é fantasma. Urge, portanto, reavivar a
alma da cidade de Itabuna. Isto é tarefa do poder público, do poder
privado, da comunidade; enfim, de todos. É mister que cada um cuide
de sua casa, de sua rua, de seu pedaço, de seu lugar.
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