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RESUMO:  

Este artigo busca contribuir para compreensão da evolução urbana da área 
comercial na região central da cidade de Itabuna-BA, mais precisamente da 
Rua Adolfo Leite, popularmente conhecida como Beco do Fuxico. Atualmente, 
o Beco do Fuxico é o único local na cidade que possui um manifesto cultural 
permanente, a festa da “Lavagem do Beco”, que acontece anualmente, 
marcando o período do carnaval. À medida que a cidade foi se desenvolvendo 
e seu território foi sendo expandido, ocorreram modificações na estrutura 
urbana, como também no uso e na forma de apropriação da população para 
com a mesma. Nota-se que, no decorrer desse processo, a dinâmica social da 
Rua Adolfo Leite sofreu alterações de uso que refletiram no seu cotidiano, 
passando por uma inversão no uso e na tipologia de suas edificações. O trecho 
possuía uma intensa vida noturna e algumas edificações comerciais, e 
transformou-se em uma rua com intensa presença de comércio, ausência das 
agitações noturnas e poucas residências. Entendendo a importância dessa 
área para a estruturação física, social e cultural da cidade, o objetivo central da 
pesquisa é reconstruir a história da evolução urbana da Rua Adolfo Leite, de 
1940 aos dias atuais, utilizando fotografias, alguns documentos recuperados e 
memória oral. Devido à falta de dados sistematizados, que possibilite a 
manipulação de informações que gerem documentos necessários para tal 
estudo, houve a necessidade de realizar minucioso levantamento de dados 
para o desenvolvimento das atividades. O trabalho desenvolvido é parte de um 
projeto maior que visa construir uma base de dados urbanos para o 
desenvolvimento de uma proposta de intervenção para a área comercial na 
região central o município de Itabuna. O resultado esperado foi parcialmente 
alcançado através dos dados que foram gerados, de forma a desvendar os 
efeitos da evolução dessa rua sobre a estruturação do espaço urbano do 
município. 
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