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3.3 UM ÊXODO: QUEM PRECISA DO CENTRO DA CIDADE? 

Declínio e desvalorização do centro de Aracaju 

 

 

3.3.1 Caracterização do centro principal e das novas centralidades 

As próximas páginas tratam das transformações urbanas recentes de Aracaju, um período 

histórico de aproximadamente 20 anos que pode ser sintetizado, basicamente, pela noção de 

êxodo do centro da cidade. Embutido nesta expressão estão implícitos, a grosso modo, dois 

processos concomitantes: por um lado, uma intensa expansão urbana como resultado de um 

crescimento populacional acelerado e, por outro lado, um “abandono” das áreas centrais por 

parte das elites, traduzido por uma refuncionalização e, especialmente, uma resignificação do 

centro. 

Este processo não é específico de Aracaju. Como vimos no capítulo anterior, as cidades 

brasileiras apresentaram, nestas últimas décadas, uma dinâmica urbana e um desenho de 

centralidade que se ancoraram em movimentos de saída do centro da cidade, decorrentes de 

uma forte reestruturação das atividades terciárias e da relocalização de funções 

administrativas fora das áreas centrais; ao contrário, por exemplo, do movimento de regresso 

ao centro mostrado no estudo de caso de Leipzig (ainda que conduzida por uma lógica do 

consumo). 

As décadas de 80 e 90 marcam, portanto, uma nova fase na história recente de Aracaju. Uma 

gama variada de projetos e empreendimentos públicos e privados neste período conforma aos 

poucos uma cidade consideravelmente diferente em termos de estrutura urbana e relações 

funcionais, apresentando, por exemplo, uma malha urbana mais extensa e espalhada e um 

intenso processo de verticalização em determinados bairros fora da área central. 

Atualmente, Aracaju apresenta uma população de 544.039 habitantes que, somados à 

população dos municípios vizinhos de N. Sra. do Socorro (155.334 hab.), São Cristóvão 

(75.104 hab.) e Barra dos Coqueiros (19.998 hab.), resulta em uma mancha urbana com 

794.475 habitantes111. Além de capital, é a maior cidade de Sergipe112, tendo apresentado um 

crescimento populacional bastante acelerado até a década de 1980 (tabela 3). Grandes 

                                                
111 Dados do IBGE – Estimativa da População 2009.  
112 Sergipe é um estado territorialmente pequeno (21.910 km²), o menor do Brasil, onde o município mais 

distante da capital está localizado a cerca de 200 km. A sua população totaliza 2.019.679 hab., o que significa 
que a Grande Aracaju concentra 39% da população do estado. 
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conjuntos habitacionais construídos nos municípios vizinhos, a partir do final dos anos 80, 

contribuíram para uma rápida expansão da malha urbana metropolitana e uma forte 

segregação espacial. A partir desta década se acentuam também as diferenças sócio-espaciais 

intra-urbanas como, por exemplo, entre os bairros em direção ao sul, onde se concentram as 

populações de maior poder aquisitivo, e as regiões norte e oeste, com as populações mais 

pobres (figura 39). 

 

Tabela 3:Taxas geométricas de crescimento da população de Aracaju 

ANOS TAXA DE 
CRESCIMENTO 
ANUAL (%) 

POPULAÇÃO 
URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

1970 - 179.276 4.394 183.670 

1980 4.79 287.900 5.200 293.100 

1991 2.92 402.341 - 402.341 

1996 1.25 428.194 - 428.194 

2000 1.86 460.898 - 461.898 

Fonte: Censo 1996 / Contagem da População - IBGE e Dados Preliminares do censo 2000. In: 
www.aracaju.se.gov.br. 
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Figura 39: Bairros de Aracaju (amostra) de acordo com renda média salarial. Fonte: IBGE – Censo 
Demográfico 2000. In: Relatório de Desenvolvimento Econômico, Anuário Estatístico, PMA/SEPLAN, 2005. 

 
 

Conforme França (1999, p. 165), a esta concentração da população corresponde uma 

concentração de funções e de renda na região da Grande Aracaju, provocando fluxos intensos 

de todo o Estado de Sergipe para usufruir do comércio e de serviços como saúde, educação e 

lazer. A “feição metropolitana” de Aracaju, segundo a autora, se evidencia na presença destas 

funções que pressupõem um conjunto maior de população e de renda, do que a cidade 

realmente tem. 

Ao longo deste processo, a configuração urbana de Aracaju se modifica radicalmente. Para 
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1- São José – R$ 1.808,00 
2- 13 de julho – R$ 3.000,00 
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Costa (2006, p. 147), seu crescimento nas últimas duas décadas não é resultado apenas de 

políticas públicas urbanas, mas igualmente “em função do próprio crescimento exponencial 

da urbanização brasileira, hipertrofiada pelo setor terciário informal, da formação de uma 

massa de pobres e da violenta inserção do capital imobiliário que, praticamente, esgarçaria o 

tecido sóciourbano de acordo com seus interesses de valorização”. 

Modifica-se também radicalmente a condição do seu centro tradicional113: a cidade que até 

então havia passado por processos de crescimento de sua malha urbana através de, 

basicamente, movimentos de expansão com continuidade espacial, sem muitas lacunas na 

ocupação do solo, vai passar a ser, a partir dos anos 80, uma cidade cada vez mais 

fragmentada espacialmente, com um novo tipo de estruturação intra-urbana contendo grandes 

vazios urbanos. Ou seja, ao invés de um “crescimento urbano por extensão”, temos um 

“crescimento por fragmentação”, com saltos espaciais (Fernandes, 2007), em decorrência da 

ação do Estado e do capital privado. 

Apesar desta expansão espacial fragmentada, não se pode afirmar que em Aracaju, como uma 

cidade de porte médio, novas centralidades urbanas tenham se estabelecidos tão claramente na 

paisagem urbana, em oposição ao centro principal, ainda que a intensificação recente do 

consumo das classes médias tenha produzido, visivelmente, uma expansão das atividades 

comerciais e uma especialização funcional. Observamos em Aracaju o que Fernandes (2007) 

denominou “de subtração de centralidade por asfixia”, conforme vimos em capítulo anterior: 

as áreas centrais, apesar de densamente ocupadas, tornam-se “vazios construídos e vazios 

políticos” ao se esvaziam de atividades como habitação, trabalho e lazer. 

Costa (2006, p. 150-157) identifica a existência de dois principais sub-centros comerciais e de 

serviços em Aracaju: um no bairro Siqueira Campos e outro, mais recentemente, na região em 

torno do bairro 13 de Julho, que inclui o São José, Salgado Filho, Grageru e Jardins. Ambos 

são bairros de uso misto, com comércio e residências, mas, como se observa na figura 39, o 

primeiro é constituído por uma população de menor poder aquisitivo do que o segundo.  

O Siqueira Campos é o mais antigo sub-centro da cidade e, historicamente, se consolidou a 

partir da antiga estação ferroviária. Com o fortalecimento do transporte rodoviário, 

posteriormente, o bairro se manteve fortalecido economicamente por se situar na porta de 

entrada da cidade, no acesso às rodovias, oferecendo uma diversidade grande de comércio e 

                                                
113 Semelhante a Villar (2002), utilizamos as expressões “centro” ou “centro tradicional” como sinônimos de 

centro comercial ou centro principal. Bairros centrais ou áreas centrais aqui serão utilizados para significar os 
espaços mais envelhecidos da cidade, que incluem partes dos bairros vizinhos ao centro, como Santo 
Antonio, Industrial, Cirurgia e São José. 
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serviços (destacando-se o ramo automotivo), não apenas para a população do bairro e 

adjacentes, mas também para a cidade e municípios vizinhos (op. cit., p. 153). Em função 

desta localização estratégica, o comércio do bairro se concentra ao longo das principais vias 

de tráfego, como o binário das ruas Mariano Salmeron e Santa Catarina, que conduz às BRs 

235 e 101 (figura 40). 

 

 

Figura 40: Sub-centro do bairro Siqueira Campos e as ruas Santa Catarina e Mariano Salmeron. No canto direito 
da foto, o centro da cidade. Fonte: Google Earth, 2004, imagem reformada pelo autor. 

 

Para Costa (op. cit., p. 152), em função esgotamento comercial ao longo destes eixos centrais, 

o bairro atinge um certo nível de exaustão terciária, ao tempo em que ocorre uma renovação e 

expansão em outras áreas do bairro através da especialização funcional e coesão de lojas, 

como na Av. Desembargador Maynard, com um comércio de móveis sofisticados (para uma 

clientela de fora do bairro), e pneumáticos, assim como na Rua Bahia, onde se concentram 

atividades de laboratórios para exames e consultas médicas, em torno do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Nas porções ao sul do centro da cidade, desenvolveram-se bairros residenciais para 

populações de maior poder aquisitivo, de início o São José e, a partir das décadas de 70/80, os 

bairros 13 de Julho, Salgado Filho e Grageru (figura 41). É a partir da década de 90 que 

começa a se formar nesta região uma polarização de atividades terciárias com maior 

sofisticação de produtos e serviços, constituindo o sub-centro de maior valor agregado ao solo 
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urbano. Outra característica deste sub-centro é a “forma espacial mais moderna e 

descentralizada do comércio e serviços”, ao longo de eixos viários como as avenidas 

Francisco Porto, Acrísio Cruz, Hermes Fontes e Augusto Maynard, mas também dispersa em 

áreas secundárias e, especialmente, nos espaços modernos dos shopping centers Jardins e 

Riomar.  Nestes bairros elitizados se desencadeou um “brutal processo de verticalização e 

encarecimento dos imóveis”, a partir do qual as famílias representantes da velha burguesia 

estatal-agrária, proprietárias das unidades imobiliárias, extraem renda fundiária urbana (op. 

cit., p. 153-154).  

Podemos destacar algumas áreas e eixos deste sub-centro.  No São José, em torno do maior 

hospital privado da cidade, desenvolveu-se uma “coesão médico-hospitalar de ultra 

especialização”, concentrando diversas clínicas, consultórios e laboratórios médicos. Esta é 

uma especialização funcional análoga ao descrito no Siqueira Campos, mas voltados para 

classes sociais de maior poder aquisitivo. Na 13 de Julho, ao longo do eixo da avenida 

Francisco Porto e em seu segmento próximo à Av. Beira Mar, estão dispostas as atividades 

terciárias de maior envergadura, como agências bancárias de maior porte e o segundo maior 

hipermercado da cidade. Nas imediações, localizam-se diversas galerias de lojas (figuras 44 e 

45) de vestuários, calçados e utensílios pessoais destinados, em geral, a um público feminino 

das classes mais altas (op. cit., p. 155). E, finalmente, os dois únicos shopping centers da 

cidade demarcam simbolicamente este sub-centro, muito embora não estejam 

urbanisticamente integrados ao bairro (como, aliás, é de praxe nestes empreendimentos 

fechados).  

A propósito, em função da estruturação descentralizada das atividades terciárias, não 

observamos neste sub-centro a existência de uma rede de espaços públicos que integram os 

estabelecimentos comerciais entre si, mesmo onde há uma certa concentração espacial das 

lojas. De modo geral, por exemplo, a clientela costuma realizar movimentos de acesso direto 

às lojas e clínicas quase que exclusivamente por automóvel, sem uma fruição e apropriação, 

como pedestre, dos espaços do bairro ou da rua. 

Contrapondo a esta pobreza na oferta de espaços públicos qualificados, existe no bairro o 

chamado “calçadão da 13 de Julho” (figura 43), um segmento de orla fluvial, na Av. Beira 

Mar, que margeia uma área de preservação ambiental (mangue), com diversos equipamentos 

de lazer. Este calçadão é um espaço público bastante utilizado por moradores do bairro e 

adjacências para caminhadas, cooper e prática de esportes, assim como também funciona 

como espaço de sociabilidade ao ar livre.  
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Figura 41: Sub-centro em torno do bairro 13 de Julho. Fonte: Google Earth, 2004, imagem reformado pelo 
autor. 

 

A verticalização e supervalorização imobiliária desta região se expandem para outros bairros 

mais ao sul da cidade, como a Farolândia (com o campus da Universidade Tiradentes, 

instituição privada) e Atalaia, onde promotores imobiliários privados atuam no segmento de 

condomínios fechados horizontais e verticais, até a chamada Zona de Expansão (região pouco 

ocupada após a Atalaia, ambientalmente bastante frágil e com características ainda rurais, mas 

que sofre da voracidade do capital imobiliário desde o início da década de 2000). 

Podemos afirmar que em torno desta nova centralidade (região da 13 de Julho, shoppings 

Jardins e Riomar) ocorreram processos de estruturação urbana que, direta ou indiretamente, 

resultaram na “asfixia” do centralidade principal de Aracaju.  

É possível verificar, já nos anos 80, a emergência e fortalecimento de novas “idealizações de 

cidade” com implicações sobre o centro tradicional. Estas idealizações remetem a formas de 

vida urbana contemporânea estabelecidas em torno da idéia de segregação sócio-espacial, que 

13 de Julho 

Salgado Filho 

São José 

Shopping 
Jardins 

Av. Francisco Porto 
Av. Beira Mar 
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embora não seja nova, se fortalece e se torna possível, por exemplo, com o enclausuramento 

residencial de uma elite econômica em bairros novos, mais valorizados, ou em condomínios 

verticalizados. Em muitas cidades do mundo, a cultura do medo tem se alastrado e produzido 

novas formas de organização urbana. De modo geral, as classes mais altas “têm usado o medo 

da violência e do crime para justificar tanto novas tecnologias de exclusão social quanto sua 

retirada dos bairros tradicionais”, produzindo “enclaves fortificados para sua residência, 

trabalho, lazer e consumo” (Caldeira, 2000, p. 9). 

 

 

Figura 42: Av. Francisco Porto, bairro 13 de Julho. 
Foto do autor, 2009. 

 

 

Figura 43: Calçadão da 13 de julho. Fonte: 
www.skyscraper.com 

 

 

Figura 44: Galeria comercial na 13 de Julho. Foto 
do autor, 2009. 

 
Figura 45: Galeria comercial na 13 de Julho. Foto 
do autor, 2009. 
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Assim sendo, manifestam-se, neste momento, novos interesses hegemônicos, inclusive 

imobiliários, que capitaneiam uma diversidade de empreendimentos privados e políticas 

públicas de intervenção no espaço urbano que, aos poucos, tiram os holofotes do centro da 

cidade. Como investimento público, por exemplo, temos a urbanização da orla da Atalaia, a 

partir da década de 80, e a construção de um campus da Universidade Federal. O capital 

privado vai atuar, dentre outros, no ramo dos shopping centers e na produção de novas áreas 

de moradia de alto padrão, em bairros como 13 de Julho e Jardins, ao longo da década de 90. 

É fato que as funções comerciais de Aracaju continuavam ainda muito fortes114 na década de 

80, tendo se especializado em suas funções e se expandido espacialmente a partir daí. Mas, 

“aliado à ampliação, houve um empobrecimento do centro, que hoje está mais voltado para o 

comércio de produtos destinados às classes populares” (França, 1999, p. 169-170). 

Apesar disso, ainda podemos caracterizar funcionalmente o atual centro de Aracaju a partir de 

seu “caráter polivalente e de síntese (comércio, serviços e administração pública)” e por ser o 

foco do transporte público, “em que pese os processos recentes de descentralização terciária, 

inclusive administrativa”, conforme Villar (2002, p. 92). Este processo de descentralização 

terciária tem como implicação, dentro outras, a substituição de estabelecimentos comerciais e 

de serviços destinados às classes mais altas, que são atraídos por novas localizações, por 

outros voltados às classes mais populares. No entanto, o êxodo de outras atividades, como 

moradia, lazer, representações do poder etc., pode acarretar um esvaziamento de fato, pois 

elas não são “repostas” e praticamente desaparecem do centro tradicional. É este conceito de 

esvaziamento e a conseqüente perda da diversidade (em todos os sentidos, especialmente a 

social) que tratamos aqui. 

Segundo documento elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

(SEPLAN)115, em 2006, um dos principais problemas da área é o esvaziamento populacional, 

não apenas do bairro Centro propriamente dito, em decorrência da própria expansão das 

atividades terciárias, mas também de bairros adjacentes. Entre 1996 e 2000, a redução no 

Centro foi de 1109 moradores, correspondendo a uma perda de 11,98% (conforme tabela 

abaixo). Ao mesmo tempo, especialmente nos bairros Centro e São José, se constata um 

envelhecimento da população residente, pois os mais jovens emigram para outros bairros e os 

mais idosos permanecem. Como vimos anteriormente na tabela 39, a renda média salarial das 
                                                
114 Especialmente quando comparamos com as cidades do interior, reforçando a polaridade da capital em 

relação a todo o Estado, como anteriormente mencionado. Diniz (1987, p. 14), através de dados de 1984, 
constata a existência de “92 funções com uma extrema concentração do equipamento comercial da capital, os 
maiores centros interioranos só atingem metade das funções presentes em Aracaju”. 

115 Diagnóstico das Condições Urbanas do Centro Histórico de Aracaju, Etapa II (Caracterização do Centro), 
por Sarah Lúcia Alves França. In: Projeto Novo Centro, PMA/SEPLAN, maio de 2006. 



 191 

famílias moradoras no bairro Centro é de R$ 850,00, um valor baixo, mas situado em um 

patamar mediano no contexto da cidade, cuja desigualdade na distribuição de renda pode ser 

ilustrada pelos dois bairros vizinhos ao centro: o São José, imediatamente ao sul, com média 

salarial de R$ 1.808,00, e o Industrial, ao norte, com média de R$ 270,00. 

 

Tabela 4: Bairros centrais de Aracaju. Variação de população, 1996-2000. 

Bairros População 

1996 

População 

2000 

Variação 

Absoluta 

Variação 

Relativa 

Centro 9.255 8.146 - 1.109 -11,98 

Cirurgia 6.092 6.071 - 021 -0,34 

Industrial 15.145 16.239 1.094 7,22. 

Getulio Vargas 7.270 7.050 -220 -3,02 

Santo Antonio 12.177 12.193 16 0,13 

São José 7.420 6.438 -982 -13,23 

Total 57.359 56.137 -1.222 -2,13 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico e Contagem da População. In: Projeto Novo Centro, 2006.  

 

Considerando ser o centro a região de ocupação mais antiga da cidade, os seus níveis de 

ocupação dos lotes são intensos, apresentando poucas áreas vazias. São 17.948 lotes no total, 

sendo que destes 93,72% estão construídos, enquanto 1,72% são baldios e 2,34% estão em 

fase de obras. Os terrenos vagos têm sido utilizados, geralmente, como estacionamentos 

rotativos (França, 2006, p. 40, a partir de dados da Secretaria de Finanças/PMA). Ao mesmo 

tempo, porém, observa-se uma grande quantidade de imóveis residenciais e comerciais 

subutilizados ou sem utilização. Em especial, podem ser citadas diversas edificações de porte, 

como o Palácio Olimpio Campos, antiga sede do governo estadual, na Praça Fausto Cardoso; 

os edifícios do Hotel Palace e da antiga Alfândega, ambos na Praça General Valadão; do 

antigo Colégio Atheneu, na avenida Ivo do Prado, e Hotel Trópicos (op. cit., p. 42). A 

verticalização na área central foi dificultada pela forma de parcelamento dos terrenos, 

normalmente com testada estreita e lote profundo. 

A figura 46 abaixo nos apresenta a predominância das atividades de comércio e de serviços no 

núcleo do bairro Centro, basicamente entre o conjunto das praças cívicas (Praça Fausto 

Cardoso e Olimpio Campos) e a região dos mercados municipais, enquanto o uso residencial 

se espalha nas partes mais periféricas. Segundo França (op. cit., p. 43),  

“o crescimento das atividades econômicas tem empurrado esse uso [habitacional] 
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para o oeste. De fato, desde os anos oitenta que as funções econômicas têm se 

expandido em todas as direções, contribuindo para a saída daquela população de 

renda mais elevada que se sentiu prejudicada pela intensidade dos fluxos, pela 

poluição sonora e do ar, assim como pela pressão da mudança de uso e, logo no 

início, pela valorização do solo”. 

 

 

Figura 46: Mapa de uso do solo do centro de Aracaju. In: Projeto Novo Centro, 2006. 
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Ao longo das principais avenidas, em função dos contínuos fluxos do transporte coletivo, o 

uso residencial foi sendo paulatinamente substituído por atividades comerciais e os serviços. 

Apesar da “popularização” do comércio do centro, ou seja, da predominância da oferta de 

produtos e serviços para um público consumidor de menor poder aquisitivo, ainda é possível 

observar alguns níveis de segregação sócio-espacial das funções terciárias no centro, como 

resquícios de um passado recente:  

“Na área próxima aos Mercados [porção norte], nas ruas José do Prado Franco, 

Santa Rosa, Carlos Firpo, Praça João XXII [praça onde se localiza a Rodoviária 

Velha, um dos espaços públicos fortes tratados em capítulo anterior], as lojas 

destinam-se às categorias de menor estrato de renda. No calçadão das ruas João 

Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão [porção sul] as lojas já oferecem produtos para 

outro nível de consumidores, elitizando-se a proporção que ocupa as ruas de 

Pacatuba e Itabaiana” (op. cit., p. 45). 

A partir desta situação, Vilar (2006, p. 58) define o centro principal de Aracaju como um 

espaço ambivalente, que se expressa através da “dualidade espacial das funções econômicas”, 

no que ele vai denominar de centro moderno e centro pobre. Assim, observa o autor que a 

porção sul apresenta “traços de uma centralidade histórica, associados ao tecido moderno do 

terciário e suas diferenças internas”, enquanto ao norte, na zona do mercado, percebe-se o 

“forte impacto paisagístico do setor informal, em que pese as recentes obras de reabilitação 

arquitetônica e paisagística”. Em termos morfológicos, há, no primeiro, uma melhor qualidade 

paisagística das edificações e uma paisagem mais verticalizada, além de ruas mais retilíneas e 

quadras mais uniformes; no centro pobre, verifica-se o caráter basicamente horizontal das 

edificações, um maior número de ruas oblíquas e quadras com formas geométricas mais 

variadas (op. cit., p. 60). 

De modo geral, os empreendimentos do empresariado local tem tido cada vez mais 

dificuldades para se manter, em face da concorrência de lojas de capital nacional e mesmo 

internacional que se instalam nas ruas centrais, em especial nos calçadões (ou seja, no centro 

dito moderno), como C&A, Riachuelo, Americanas, Esplanada, Diny’s, Insinuante, Couro 

Belo, Óticas Santana, entre outras. Para a França (op. cit., p. 47), a existência destas lojas é 

uma “demonstração que os fluxos do centro não vêm apresentando redução e que a 

reprodução do capital continua ocorrendo de forma cada vez mais intensa a partir de um 

maior volume de pessoas, mesmo que detentoras de salários mais baixos”. 

De fato, esta é uma questão central: o centro da cidade é um espaço econômico dinâmico que 
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atrai um grande número de pessoas e que, por isso, contraria a imagem no senso comum de 

esvaziamento do comércio. Mas, por outro lado, estas atividades comerciais se voltam, de 

modo geral, para um público consumidor de menor poder aquisitivo (em oposição aos espaços 

comerciais mais elitizados dos shopping centers e do subcentro da 13 de Julho), ao contrário 

do que se verificava até a década de 1980, aproximadamente. Esta segmentação econômica 

significa uma segregação sócio-espacial com conseqüências políticas, em um sentido mais 

amplo. Não havendo sobreposição de grupos sócio-econômicos diferentes no uso e 

apropriação dos espaços públicos do centro, não acontecem o atrito e o confronto de 

diferentes modos de ser e de compreender a sociedade. 

Dentre as atividades de prestação de serviços, há ainda uma grande concentração deles no 

centro, em que pese as perdas recentes. Serviços públicos institucionais (municipal, estadual e 

federal), situando-se nesta parte “moderna” do centro, sobretudo no entorno da Praça Fausto 

Cardoso, com Assembléia Legislativa, Tribunal de Justiça, Arquivo Público e delegacia da 

Receita Federal. Na Praça Olimpio Campos, a Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, 

esta última transferida para o bairro Ponto Novo, em 2005, como veremos adiante. Na Rua 

Lagarto está a sede da Polícia Federal e a FAPESE116 (op. cit., p. 48). 

Há também diversos estabelecimentos bancários e educacionais, dentre estas a Universidade 

Tiradentes, que ainda mantém um campus próximo à Rodoviária Velha, e as Faculdades 

Integradas PIO X, que são acompanhadas por bares, lanchonetes, pizzarias, papelarias, 

serviços de copiadoras, entre outras. Os serviços de hotelaria perderam força, havendo ainda 

pequenos hotéis (Brasília, Jangadeiro, Amado, Norte Sul,), pousadas e alguns pensionatos (op. 

cit., p. 50). A proximidade com a praia contribuiu para que os hotéis de mais alto padrão, a 

partir dos anos 80, passassem a se localizar na Atalaia. A dimensão desta decadência é 

mostrada pelo destino do Hotel Palace, o principal da cidade e ponto de encontro de políticos 

e intelectuais até 1994, quando é desativado. 

As edificações destinadas à cultura, “que no passado se concentravam no Centro, como os 

cinemas”, restringem-se a poucas opções como, por exemplo, a Galeria Álvaro Santos, o 

Museu do Homem Sergipano (da Universidade Federal de Sergipe), o Centro de Artesanato, 

na Praça Olimpio Campos e o Instituto Histórico e Geográfico, na Rua de Itabaianinha (op. 

cit., p. 50). 

 

 
                                                
116 Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Sergipe. 
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3.3.2 Esvaziamento funcional do centro 

Como vimos, muitas funções importantes, que tradicionalmente se localizam em áreas 

centrais das cidades, foram transferidas para outras localizações fora do centro da cidade, em 

especial as atividades terciárias (comércio, serviços e administrativas). Apresentamos, a 

seguir, um panorama do êxodo das principais destas atividades.  

Como ponto de partida, temos o mapa da figura abaixo, onde podemos visualizar a 

localização de alguns dos primeiros marcos importantes neste processo, como novos 

equipamentos urbanos de porte, desde o novo Terminal Rodoviário, construído já em 1979, 

até o primeiro shopping center da cidade dez anos depois.  

 

 

Figura 47: Localização de novos equipamentos urbanos implantados em Aracaju nos anos 70/80, em relação ao 
(1) centro da cidade: 

2- Nova Estação Rodoviária (1979) 
3- Centro Administrativo estadual (ao longo dos anos 80) 
4- Campus da Universidade Federal de Sergipe/UFS (1981) 
5- Shopping Riomar (1989) 
Fonte: Google Earth, 2004, imagem reformada pelo autor. 

 
 
A Estação Rodoviária é o primeiro dos grandes equipamentos urbanos de porte a serem 

deslocados para fora do centro. A Rodoviária Gov. Luis Garcia (figura 48) funcionou como 

até 1979 como a única na cidade, quando foi então substituída por uma nova e mais ampla na 

1 

2 
3 

4 

5 
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periferia da cidade, o Terminal Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite. A mudança provocou 

um grande impacto no cotidiano do centro, haja vista que em torno da agora antiga 

Rodoviária, na Praça João XXIII117, um espaço público forte havia se constituído, como já 

vimos no capítulo anterior. Um grande número de pessoas circulava nesta região, motivadas 

não apenas pelo Terminal Rodoviário, mas também pela aglomeração de estabelecimentos 

comerciais e de serviço que havia se consolidado em suas redondezas, desde a inauguração 

em 1962. Desativado de sua função original, o edifício torna-se, então, um terminal 

metropolitano para ônibus dos municípios mais próximos da capital. 

 
Figura 48: Rodoviária Velha no centro da cidade, atualmente destinado a linhas de ônibus metropolitanas. À sua 
esquerda, vê-se o terminal urbano de integração. Foto: José Rodrigues, 2007. 
 
A transferência deveu-se a uma política urbana nacional de cunho rodoviarista, aplicada nas 

últimas décadas também em muitas outras cidades brasileiras, mesmo as de médio e pequeno 

porte, que consistia em retirar as estações rodoviárias das regiões centrais das cidades, onde 

agravavam os problemas de tráfego em áreas já congestionadas, e localizá-las na “entrada da 

cidade”, próximas às rodovias nacionais e regionais. 

                                                
117 Ainda que com esta denominação, a João XXIII não possui características morfológicas de praça urbana, 

mas se trata de um grande espaço aberto que abriga desde ônibus em espera até quiosques de lanches, mas 
com o objetivo principal de ressaltar urbanisticamente a edificação da Rodoviária. Nos anos 80, foi 
construído em um dos lados da praça um terminal de integração de ônibus urbano. 
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Figura 49: Terminal Rodoviário Gov. Rollemberg 
Leite (Rodoviária Nova), construído em 1979. 
Fonte: Google Earth, 2003. 
 

 
Figura 50: Saguão central da Rodoviária Nova, 
vista para o exterior. Aqui se pode perceber a sua 
problemática relação urbanística com o entorno. 
Foto do autor, 2009. 

 

A chamada “Rodoviária Nova” de Aracaju foi implantada na Av. Tancredo Neves, próximo à 

confluência com as rodovias BR-235 e BR-101 (como podemos ver nas figuras 47 e 49), em 

um bairro predominantemente residencial e de baixa renda, o bairro América. Assim, ao 

chegar na cidade e descer de um ônibus, o viajante não se depara com uma multidão de 

pessoas e com o burburinho típico de uma centralidade, não se mistura a outras pessoas que 

chegam e partem, pois ele não está no centro da cidade. Além disso, a atual Rodoviária é um 

elemento urbano fechado em si mesmo, introvertido, sem integração urbanística com o 

entorno, pois separado do bairro América por uma via arterial de alta velocidade dá acesso ao 

terminal118. 

As estações rodoviárias (ou ferroviárias) são pontos de transição entre as diversas escalas de 

região, com suas correspondentes redes de fluxos de ônibus (ou trens), e a escala do urbano e 

os seus fluxos de pedestres. E é esta última a dimensão dos espaços públicos fortes. A forma 

de implantação do novo terminal (negando seu entorno urbano e próximo a vias expressas e 

rodovias) é pensada apenas para a escala dos veículos motorizados, sem consideração com a 

escala urbana. Desta maneira, dificilmente surgiria uma situação de centralidade urbana na 

escala do pedestre, ou seja, de um espaço público forte. A transição da região para o urbano se 
                                                
118 Para isso contribui também sua implantação em um nível abaixo da avenida Tancredo Neves e do bairro 

América, numa situação de fundo de vale. Distanciada, a Rodoviária não tem apelo algum como espaço 
comercial para os moradores da região, as diversas lojas comerciais fecharam gradativamente e os poucos 
pontos comerciais ainda hoje existentes se resumem a lanchonetes que atendem unicamente aos viajantes. 
Por fim, contribui para o isolamento a péssima localização do terminal de ônibus urbano (o terminal de 
integração Zona Oeste) que atende à Rodoviária, distante e sem acesso direto. 
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dá na periferia, não no centro da cidade. 

Também sob o ponto de vista funcional, a localização periférica da nova Rodoviária mostrou-

se, desde o início, inadequada para muitos passageiros vindos do interior, pois o destino da 

maioria deles é ainda o centro da cidade. Esta inadequação é demonstrada pelo fato de que 

atualmente diversas linhas do transporte regular de “vans” e microônibus interurbanos trazem 

os seus passageiros basicamente para a Rodoviária Velha no centro, ou seja, para “dentro da 

cidade”, tendo a Rodoviária Nova apenas como ponto de passagem. Um conflito se instaurou 

no início da década de 2000 a partir da proliferação do transporte clandestino de passageiros, 

que desembarcava as pessoas direto no terminal do centro, obrigando as empresas de ônibus a 

fazerem o mesmo119. Em matéria no Correio de Sergipe120, em 2006, a empresa 

administradora da Rodoviária Nova acusava uma pequena procura por boxes comerciais no 

terminal, em função da baixa freqüência de passageiros. Dos 28 boxes, apenas cinco estavam 

alugados. Segundo a notícia, “o movimento no local é pequeno porque grande parte dos 

passageiros embarca na Rodoviária Luiz Garcia, no centro da cidade, conhecida como 

Rodoviária Velha”. O administrador detalha: “O movimento de passageiros interestaduais é 

pequeno. São cerca de 25 mil passageiros ao mês. Já os intermunicipais somente 40% 

embarcam aqui, os 60% embarcam no Luiz Garcia"121. 

Atualmente, além destas linhas intermunicipais regulares e irregulares, a chamada Rodoviária 

Velha é oficialmente um terminal para linhas metropolitanas, provenientes de municípios 

próximos a Aracaju, tendo como vizinho um terminal de integração urbano. Desta forma, por 

manter o seu caráter de ponto nodal para os usuários do centro da cidade, por ser ainda um 

espaço onde há grande concentração de pessoas e atividades urbanas, a antiga Rodoviária 

continua sendo um espaço público forte, ainda que um pouco enfraquecido. 

 

Dentre as edificações do poder e da administração pública, o primeiro movimento que 

afeta o centro da cidade foi a construção do Centro Administrativo do Estado de Sergipe, 

iniciada na década de 80 em uma área localizada atrás da nova Rodoviária (recém-inaugurada 

em 1979), próximo a grandes avenidas e a rodovias de acesso à cidade (figuras 47 e 51). 

Como em muitas outras cidades brasileiras, o objetivo foi reunir em um único espaço as 

                                                
119 Com a permissão do governo estadual, através do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). 
120 Almeida, Raquel. “Pequeno movimento de passageiros inviabiliza comércio”. Correio de Sergipe, 

02/02/2006. 
121 Mais recentemente, o governo estadual implantou na Rodoviária Nova um CEAC (Centro de Atendimento 

ao Cidadão), que oferece diversos serviços públicos em um mesmo lugar, semelhante ao Poupa Tempo, em 
São Paulo, e SAC, na Bahia. O único CEAC até então se localizava no Shopping Riomar. 



 199 

diversas edificações relativas ao funcionamento da máquina administrativa estadual, antes 

dispersas nas áreas centrais da cidade. A lógica seguia a de um campus universitário122 e, em 

ambos os casos, a localização afastada da malha urbana, em situação de isolamento, é 

condizente com os preceitos do urbanismo modernista de zoneamento e segregação de 

funções. 

 

 
Figura 51: Centro Administrativo de Sergipe (em amarelo). Fonte: Google Earth, 2003, imagem reformada pelo 
autor. 
 

 
Figura 52: Paisagem inóspita do Centro Administrativo Estadual. Foto do autor, 2008. 
 
                                                
122 O campus universitário da UFS foi inaugurado na mesma época, em 1984, como veremos a seguir (ver 

também figura 47) 

Nova Rodoviária 

Hospital João 
Alves Filho 

BR-235 



 200 

Sua ocupação por secretarias e outros órgãos públicos estaduais foi bastante lenta, e ainda 

hoje existem muitos lotes vazios, o que faz com que o Centro Administrativo se configure 

hoje em um ambiente desolado e inóspito, onde terrenos vazios se intercalam a edificações 

(em implantação isolada) que abrigam, entre outros, a Secretaria da Fazenda, Fórum de 

Justiça do TRE, Centro de Referência da Mulher (vinculado à Secretaria de Estado da Saúde), 

além de instituições federais, como o Tribunal de Contas de União e o CREA (Conselho 

Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura), ou mesmo de caráter privado (Casa da 

Indústria). Também nos anos 80 foi construído nas cercanias o maior hospital regional de 

Sergipe, o Hospital João Alves Filho. Sua localização próxima à rodovia BR-235 (ver figura 

51) visava facilitar o acesso a pacientes e usuários do interior do estado, principalmente em 

ambulâncias de prefeituras municipais. 

Em função de uma ocupação insuficiente e incompleta, a proposta de um Centro 

Administrativo de Sergipe não produziu um forte impacto na cidade (especificamente em seu 

centro), como foi o caso do Centro Administrativo da Bahia (CAB) em Salvador, edificado 

nos anos 70 na avenida Paralela, um dos principais eixos de expansão imobiliária da cidade. A 

implantação do CAB tem como parâmetro a linguagem arquitetônica modernista, com 

edifícios dispostos no meio do verde, entremeado por um sistema de vias para automóveis. 

Uma forma urbana completamente distinta da encontrada nas áreas centrais, onde a densidade 

construtiva é maior. 

Um caso mais recente é o da Praça de Liberdade, em Belo Horizonte, de onde o Governo do 

Estado de Minas Gerais pretende retirar a sede do governo, no Palácio da Liberdade, e 

diversas secretarias para um novo centro administrativo, atualmente em construção às 

margens de uma via expressa que conecta a cidade com o Aeroporto Internacional de Confins. 

A Praça da Liberdade deverá deixar de ser uma praça cívica, perdendo a importância 

simbólica de espaço de poder, para se tornar um espaço cultural, pois os edifícios históricos 

serão ocupados por centros culturais, como a sede da Orquestra Sinfônica, Centro Cultural 

Banco do Brasil, Planeta TIM UFMG, entre outros já existentes, como o Arquivo Público 

Mineiro e a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. 

“O Circuito Cultural Praça da Liberdade está sendo implantado pelo Governo de 

Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, para oferecer à população novos 

espaços de conhecimento, arte, cultura, ciência e entretenimento. O Circuito, 

desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e com entidade pública, restaura e 

dá novos usos aos prédios públicos que circundam a Praça da Liberdade, 
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transformando-os em um riquíssimo conjunto de cultura e informação, composto de 

acervos históricos, artísticos e temáticos; centros culturais interativos; biblioteca e 

espaços para oficinas, cursos e ateliês abertos; além de planetário, cafeterias, 

restaurantes e lojas”123. 

Há, entretanto, diversas vozes críticas que abordam principalmente a perda simbólica da praça 

como lugar do poder, integrada à centralidade urbana. A praça não deveria virar museu, pois 

“não há como negar a importância cívica do espaço da Praça da Liberdade nos 

momentos decisivos da vida nacional. (...) Sua importância simbólica enquanto 

espaço do Poder Estadual, construída ao longo dos últimos cem anos, deixou de ser 

importante para a identidade mineira? (...) A dimensão simbólica de seus ícones (de 

Minas Gerais) há que serem reforçados, requalificados, nunca abandonados ou 

descaracterizados”124. 

Se, em Aracaju, o Centro Administrativo não obteve plena realização do ponto de vista da 

implantação, uma outra intervenção estatal produziu um impacto maior no centro. Mais 

recentemente, em 1997, em virtude da realização de reformas no Palácio Olimpio Campos, no 

centro, a sede do governo estadual foi transferida provisoriamente para um edifício 

administrativo na Avenida Adélia Franco, no bairro Grageru (figura 53). Em 1999, o Governo 

do Estado decidiu-se pela permanência definitiva neste edifício, alegando inadequação do 

antigo Palácio para ser sede de governo. 

Este edifício, que passou a ser chamado de Palácio de Despachos, abrigava anteriormente um 

dos órgãos públicos estaduais e foi adaptado ao novo uso. Sua forma arquitetônica não 

apresenta nenhuma característica significativa que o identifique como sede de governo, não 

sendo, portanto, capaz de cumprir com a função simbólica de representar e identificar o poder 

político instituído. A própria utilização da palavra “despacho” na denominação do edifício já 

remete às suas funções burocráticas e administrativas, deixando de lado a função 

representativa. A rigor, não existe mais (simbolicamente) a sede do governo, pois ao sair do 

centro da cidade ele perde sua visibilidade pública e se distancia física e visualmente da 

concentração de pessoas, típica dos espaços centrais. 

No âmbito do município a decisão de sair do centro também aconteceu, mas apenas 

recentemente. A motivação principal foi basicamente a mesma: inadequação do Palácio Inácio 

                                                
123 Apresentação do Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade, do Governo de Estado de Minas Gerais, em 

http://www.circuitoculturalliberdade.mg.gov.br/projeto-conheca.php, acesso em 08/11/2009. 
124 Vilela, Jorge F. “Liberdade não deveria virar museu”.  
In: www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc109/mc109.asp, 2004, acesso em 08/11/2009. 
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Barbosa, na Praça Olimpio Campos, para atender às demandas do gabinete do prefeito, em 

termos de infra-estrutura física e funcional (inclusive carência de estacionamento). Além 

disso, diversas secretarias funcionavam em diversos prédios alugados no centro, o que gerava 

um alto custo de manutenção. Em 2005 é inaugurado o Centro Administrativo Prefeito Aloísio 

Campos, em uma rua secundária do bairro Ponto Novo. Neste caso, as instalações são bem 

mais modestas, pois se trata de apenas uma única edificação, antes pertencente ao Banco do 

Brasil, que foi adquirida pela Prefeitura e reformada a partir de 2002. Nele funcionam o 

Gabinete do Prefeito, as secretarias de Governo, Administração, Assistência Social, 

Planejamento Urbano e Comunicação, onde trabalham 600 funcionários e são oferecidas 100 

vagas de estacionamento. A Secretaria de Participação Popular também está provisoriamente 

no Centro Administrativo, mas irá retornar para o centro após a reforma do antigo Palácio de 

Governo125. As demais secretarias municipais ainda se localizam de forma dispersa na cidade, 

a maioria no centro. 

 
Figura 53: Palácio de Despachos, na av. Adélia Franco, sede do governo estadual desde 1997. Foto do autor, 
2007. 

 

O mesmo raciocínio feito para a sede de governo estadual se coloca aqui: não é apenas a 

operacionalidade das funções administrativas que está em questão, mas a dimensão política. 

Especificamente, o que está em jogo é a relação entre as instituições de poder, 

democraticamente instituídas, e os cidadãos no cotidiano da cidade. Ao se instalar a sede de 
                                                
125 Informações prestadas em entrevista por Juan Cordovez, técnico da SEPLAN, em 31/08/2009. 
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governo em um lugar qualquer e em um edifício qualquer da cidade (cuja arquitetura não é 

reconhecida pelo cidadão comum como representativa do poder público), se perde a 

simbologia que está atrelada à representação política. Assim, atos públicos organizados, como 

manifestações de greve ou protesto, passam despercebidos da população de modo geral 

quando acontecem em frente a estes edifícios administrativos. E se, por outro lado, as 

manifestações ocorrem em alguma praça central com o objetivo de buscar maior visibilidade 

na sociedade, deixe de existir uma proximidade ou acessibilidade, ainda que simbólica, ao 

chefe de governo126. 

Entretanto, algumas instituições políticas do campo legislativo ou judiciário continuam no 

centro: a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Justiça, na Praça Fausto Cardoso, e a Câmara 

de Vereadores, na Praça Olimpio Campos. 

 

As universidades são instituições sociais importantes para a vida pública urbana, mas em boa 

parte das cidades brasileiras elas também se despedem do centro da cidade. Em boa parte já a 

partir dos anos 60 e 70, as principais universidades públicas brasileiras passaram a construir 

seus campi universitários fora do centro, em regiões muitas vezes periféricas.  

Em Aracaju não foi diferente: a Universidade Federal de Sergipe (UFS), até então a única 

universidade em Sergipe, inaugurou em 1981 seu novo campus universitário nas 

proximidades dos limites municipais com São Cristóvão, reunindo ali todas as suas unidades, 

antes dispersas nas áreas centrais. Atualmente, apenas o Hospital Universitário ainda está 

localizado na malha urbana de Aracaju. 

A relação entre cidade e universidade é historicamente bastante estreita127. Devido à 

aglomeração de pessoas, a cidade é um fenômeno cultural que dá condições para a criação e 

disseminação de conhecimentos e idéias. E a universidade, inserida neste contexto urbano, 

define-se em uma dimensão política como produtora de reflexão independente e autônoma. 

No contexto brasileiro, a partir dos anos 60 e 70, em meio do turbulento momento político de 

resistência à ditadura militar, a criação de campi universitários em áreas isoladas nas cidades 

brasileiras atendeu, sobretudo, a um projeto político de afastar a universidade da cidade, ou 

seja, de seu centro. A efervescência do ambiente urbano do centro de uma cidade sempre se 

                                                
126 A relação entre os espaços de poder no centro da cidade e as manifestações públicas será retomada mais 

adiante, ao analisarmos as notícias de jornal deste período. 
127 As universidades desempenharam importante papel no desenvolvimento da sociedade urbana ocidental 

desde a Idade Média, como atestam as universidades de Bolonha (fundada em 1100), Paris (1150) e 
Salamanca (1243), entre outras, e especialmente na modernidade, com o desenvolvimento científico. 
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constituiu em matéria-prima para a universidade, principalmente em assuntos sociais e 

políticos. À parte as premissas de cunho funcionalista, datadas do modernismo, o isolamento 

das universidades buscava neutralizar o poder de mobilização política dos estudantes 

universitários, afastando-os da vida urbana cotidiana e do contato mais próximo com a 

sociedade civil, e de uma conseqüente “contaminação” da sociedade. 

 

 

Figura 54: Representação esquemática do Campus Universitário da UFS. Para sua localização na cidade, ver 
figura 47. Fonte: mapa de orientação institucional em www.ufs.br. 
 
 

Após esta fase mais politizada, outros fatores vão concorrer para a constituição de campus 

fora dos centros urbanos, como o solo urbano mais barato em áreas menos centrais, como 

observamos no caso das novas universidades particulares, a partir da década de 90. Além 

disso, um campus um pouco mais distante possibilita, a princípio, uma melhor acessibilidade 

por automóvel particular do que as áreas centrais consolidadas, inclusive possibilitando 

grandes áreas para estacionamento. A opção por um modelo que privilegia o automóvel, em 

detrimento do transporte público, é determinada por uma elite que tem o poder de definir 

políticas públicas e investimentos privados: a localização da universidade no centro da cidade 

é entendida como incômoda e inviável – de fato, apenas não o seria se houvesse a opção pelo 

transporte público, pois o centro é o bairro com melhor infra-estrutura urbana. 
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É neste contexto que surge, em 1995, uma universidade privada em Aracaju, a Universidade 

Tiradentes (UNIT). Iniciou-se, então, a construção de um moderno campus no bairro da 

Farolândia (figura 57, adiante), próximo à praia de Atalaia, deixando em segundo plano 

alguns de seus prédios no centro, da época em que funcionava como faculdade isolada, que se 

localizam nas proximidades da Rodoviária Velha (e que hoje abrigam ainda alguns cursos, 

inclusive o de Arquitetura e Urbanismo). No caso da UNIT, a motivo principal para a 

construção de um novo campus distante do centro foi, além da carência de espaço físico para 

os novos cursos recém-criados, o baixo preço da terra na Farolândia, por ser uma região, à 

época, ainda em processo de valorização imobiliária, processo este que foi então 

impulsionado com a própria construção da universidade. 

Da mesma maneira, uma outra instituição de ensino superior, a Faculdade Pio Décimo (com o 

objetivo de se transformar futuramente em uma universidade), também migra para fora do 

centro com a construção de novas instalações na Avenida Tancredo Neves, próximo à Estação 

Rodoviária (a “nova”), que substitui as acanhadas instalações no centro da cidade. 

Apesar da crescente mercantilização do sistema de ensino superior brasileiro128 nesta etapa do 

capitalismo informacional e globalizado (em que a universidade tem reforçada sua 

importância para o bom desempenho do sistema produtivo), podemos afirmar que a 

universidade, seja pública ou privada, tem ainda um importante papel político na sociedade 

que deve ser preservado, e que não se dissocia do urbano. 

Nesta fuga para áreas urbanas mais periféricas ou em processo de expansão imobiliária, a 

instituição universidade perde a oportunidade de, com sua presença, dinamizar o centro da 

cidade ao trazer novas atividades e novos freqüentadores, especialmente à noite, e, 

principalmente, de estar politicamente presente no cotidiano da vida pública da cidade. No 

centro estão os estudantes universitários em contato mais intenso com a cidade e seus 

habitantes, com seus espaços de discussão e encontros, como bibliotecas, auditórios, espaços 

culturais e livrarias. Longe do centro, os estudantes estão “apenas” em sala de aula. 

 

Um dos fenômenos mais importantes neste processo de esvaziamento dos centros das cidades 

brasileiras é a proliferação de shopping centers. No caso do centro de Aracaju, certamente é 

possível falar que a inauguração do primeiro shopping center da cidade, o Riomar, em 1989, 

foi indutor de grandes transformações. É verdade que uma década antes, como vimos 

                                                
128 A década de 1990 assistiu à criação de diversas universidades e faculdades privadas no Brasil, ao mesmo 

tempo em que se deterioravam as condições de funcionamento das instituições públicas de ensino superior. 
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anteriormente, já registramos alguns empreendimentos que poderiam ter sido o estopim de 

mudanças, como a construção da nova Estação Rodoviária e a implantação de um Centro 

Administrativo do governo estadual. Mas, naquele momento, estes primeiros movimentos não 

produziram grandes mudanças na vida cotidiana do centro tradicional, não obstante tenham 

lhe retirado funções urbanas significativas. 

 

Figura 55: Foto aérea atual do Shopping Riomar, com o bairro 13 de julho ao fundo.  
Fonte: www.skyscraper.com. 
 

 

Figura 56: Foto aérea com localização dos shopping centers e entorno (com parte dos bairros Jardins, 13 de 
julho e Coroa do Meio). Fonte: Google Earth, 2004, imagem reformada pelo autor. 
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Assim, podemos afirmar que apenas com a inauguração do Shopping Riomar que o centro 

sofre um maior impacto, não apenas no sentido de que as atividades de comércio e de serviços 

centrais começam aos poucos a ser afetadas por este empreendimento comercial “inovador”, 

como se dizia à época, mas, principalmente, porque surge um novo espaço de lazer e de 

sociabilidade, ainda que fosse uma sociabilidade segmentada, ou seja, direcionada e 

apropriada por grupos sociais de maior poder aquisitivo. 

A construção, em 1997, do segundo empreendimento de porte para a cidade, o Shopping 

Jardins, provoca um impacto talvez maior no próprio Riomar enquanto concorrência, do que 

no comércio do centro da cidade. Como veremos mais adiante na cronologia das notícias de 

jornais (1989-2004), o Jardins já encontra um ambiente propício para o funcionamento de um 

shopping center, pois este modelo de espaço comercial, de lazer e, especialmente, de 

sociabilidade, está consolidado no cotidiano da cidade. 

É importante entender que a tipologia shopping center não apenas conjuga diversas atividades 

em um único lugar fechado, mas, mais importante ainda, simboliza e remete a um novo modo 

de vida urbano. Como ressalta Padilha (2006), o significado do shopping center para as 

sociedades capitalistas está no fato de que, sendo “um espaço privado que se traveste de 

público”, o empreendimento procura dar a ilusão de que é “uma ‘nova cidade’, mais bonita, 

mais limpa e mais segura que a ‘cidade real’, que pertence ao mundo de fora”. Mais ainda: ele 

pretende fabricar um “novo homem”, adaptado à obsessão capitalista pelo consumo, o que 

“custa muito caro à cultura, à cidadania, à urbanidade, ao lazer e à subjetividade humana” (op. 

cit., p. 23). 

O shopping center é uma tipologia arquitetônica comercial que surge no período do pós-

guerra nos Estados Unidos, como resultado do processo de transformação do capitalismo 

industrial e tecnológico e com antecedentes nas galerias comerciais européias do século XIX. 

Nas cidades contemporâneas, tornou-se talvez a principal tradução urbana da sociedade de 

consumo. Além de ser um lugar de circulação de mercadorias, lembra Padilha (op. cit., p. 24) 

que o shopping converteu-se no lugar: 

“a) de busca da realização pessoal pela felicidade do consumo; b) de identificação – 

ou não – com os grupos sociais; c) de segregação mascarada pelo imperativo da 

segurança; d) de enfraquecimento da atuação de seres sociais e de fortalecimento da 

atuação de consumidores; e) de materialização dos sentimentos; f) da manipulação 

das consciências; g) de homogeneização dos gestos, dos pensamentos e dos desejos, e 

o mais grave; h) de ocupação quase integral do tempo livre das pessoas (a televisão 
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parece ser a concorrente mais forte)”. 

Em Aracaju, o surgimento do shopping center Riomar está diretamente relacionado com o 

projeto Coroa do Meio. A pós-ocupação deste bairro, como vimos em capítulo anterior, é 

motivo de preocupação para a municipalidade até hoje, e não apenas pelos efeitos ambientais 

nefastos que o aterro do mangue legou à cidade. A crescente desvalorização imobiliária e sua 

conseqüente ocupação “fracassada” fizeram com que, nos anos 80, o poder público municipal 

resolvesse participar diretamente da construção de um shopping center na área, em busca de 

uma alternativa para o bairro. Desta maneira, foi feita uma parceria com a Construtora Góes-

Cohabita Construções S.A., de Salvador, que consistia na cessão do terreno público por 90 

anos, renovável pelo mesmo período, em troca de 17% das receitas dos aluguéis das lojas. 

“a localização e construção do Riomar Shopping Center na Coroa do Meio tem algo 

também sui generis em relação aos demais existentes no Brasil. Comum deste tipo de 

iniciativa é o setor privado decidir a localização do empreendimento, e assumi-lo tal 

como propriedade privada em todo processo. No caso de Aracaju, sua origem já o 

torna um pouco diferente, porque uma empresa pública municipal (a EMURB), com 

total apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, articulou a idéia e, com a empresa 

interessada, agilizou os meios e canais de negociações necessários inicialmente junto 

ao agente financeiro (a CEF) e à comunidade em geral. O controle administrativo 

ficou a cargo do grupo privado interessado que, através de outras empresas 

especializadas, realizou o planejamento e divulgação nacional do empreendimento” 

(França, 1999, p. 171). 

Se, para a autora, “as mudanças e perdas foram bem absorvidas (pelo centro), pois se tratava 

de um empreendimento destinado a uma classe social que, dia a dia, já se afastava dele” (op. 

cit., p. 172), parece-nos que para o centro tradicional este empreendimento foi um golpe quase 

fatal, embora talvez já previsível, em termos de constituição de formas segregadas de 

sociabilidade. 

Os colunistas sociais, que tradicionalmente escrevem para as elites, comentam a novidade. No 

dia anterior à abertura do centro comercial, lemos que “Aracaju vai mudar seu dia-a-dia, os 

hábitos, a paquera, as compras, o charme, com a inauguração do primeiro shopping center”129. 

E dois dias depois, um outro colunista social descreve: “Como era de se esperar, a moda 

quentíssima do momento é circular e comprar no Shopping Riomar: um chopp ali, um papo 

incrementado acolá, reencontro com amigos e a glória de acontecer no requinte do nosso 

                                                
129  Jornal da Cidade, caderno Thais Bezerra, 07/05/1989, p. 5. 
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primeiro shopping...”130. Na solenidade de inauguração, alguns discursos de autoridades nos 

dão uma idéia do que “a sociedade” espera e deseja do novo empreendimento. O presidente 

da Federação do Comercio, Raimundo Santos, prevê uma “nova vida em Aracaju”, pois o 

shopping se tornará “um espaço prioritário e pratico para o lazer e desenvolvimento 

cultural”131.  

E sobre o centro da cidade, o que se pensa dele? No mesmo discurso, Raimundo dos Santos 

entende que “o centro da cidade (é) um shopping a céu aberto, (...) falta apenas maiores 

cuidados porque o local é acessível à população e também é muito bonito” (grifo nosso). Mal 

recém-chegado à cidade, o moderno centro de compras já se torna a referência para o centro, 

aqui tratado como um “shopping a céu aberto”. Pode-se concluir que o “modelo shopping 

center” já fosse conhecido por todos e era imensamente esperado e desejado, pois não 

precisou de muito tempo para que transferisse sua imagem ao centro tradicional, como 

observamos na referida fala. 

Que valores são estes? O discurso do então prefeito, Wellington Paixão, é elucidativo: “O Rio 

Mar Shopping irá transformar os vícios do nosso comércio e amanhã a nossa cidade, como 

uma menina vaidosa, quando se acordar irá se olhar no espelho e então verá que está com uma 

nova maquiagem, um novo empreendimento”132 (grifos nossos). O novo elemento estaria, ao 

que se deduz, impregnando a cidade de modernidade, de progresso, ajudando-a a combater 

seus “vícios” e dando-lhe uma feição contemporânea. 

Como explicado anteriormente, as camadas de alta renda aracajuanas estão instaladas em 

regiões ao sul do centro da cidade, em direção à orla oceânica da Atalaia, principalmente em 

bairros como São José, 13 de Julho e Salgado Filho (ver mapas nas figuras 39 e 41). Um dos 

mais recentes é o bairro Jardins, cuja ocupação é fruto de um empreendimento comandado por 

fortes setores do mercado imobiliário, tendo o já mencionado Shopping Jardins como âncora 

do projeto, inaugurado em 1997. Este segundo empreendimento é, atualmente, o maior da 

cidade, desbancando o Riomar e cimentando definitivamente o hábito de freqüentar os 

shopping centers nas populações de maior poder aquisitivo, e que por isto não mais 

freqüentam o centro tradicional. 

                                                
130  Jornal da Cidade, coluna João de Barros, 09/05/1989, p. 10. 
131  Jornal da Cidade, ”Aracaju inaugura seu primeiro shopping”, 09/05/1989, p. 9. 
132  Idem, 09/05/1989, p. 9. 
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Figura 57: Empreendimentos significativos de cultura, educação e lazer, construídos no sul da cidade nos anos 
1990. 

1- Shopping Riomar, com cinco salas de cinema 
2- Shopping Jardins, com nove salas de cinema 
3- Teatro Tobias Barreto (estadual) 
4- Universidade Tiradentes (UNIT), Campus Farolândia 
Fonte: Google Earth, 2004, imagem reformada pelo autor. 

  

A vida cultural no centro de Aracaju, a partir principalmente dos cinemas e teatros, se 

esvaziou sensivelmente na década de 90. De fato, há muito tempo não havia mais sala de 

teatro no centro, desde que o tradicional Cine-Teatro Rio Branco, na Rua João Pessoa, passou 

a funcionar exclusivamente como cinema a partir do início dos anos 80, para depois sucumbir 

aos filmes pornográficos e, mais tarde, ser demolido em 2004, dando lugar a uma loja de 

confecções. No capítulo anterior, vimos como a Rua João Pessoa, por muitos anos, operava 

como espaço público forte na medida em que interligava diversos lugares ligados à cena 

cultural e política. O Rio Branco era um destes espaços da intelectualidade, assim como a 

Livraria Regina, por exemplo. Entre eles estava o espaço da rua, lugar de passagem e de 

permanência ao mesmo tempo. 

De certa forma havia o Teatro Atheneu, que também estava “na rua”. A escala também era a 

do pedestre, no bairro São José, bastante próximo ao centro. Inaugurado em 1954, funcionou 

por décadas como o principal espaço cênico e de música na cidade. O mesmo não se pode 

4 

3 

2 
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dizer do Teatro Tobias Barreto, que a partir de 2002 substitui o Atheneu como o principal 

espaço cênico da cidade. Ao invés de uma rua, está localizado em um cruzamento de duas 

avenidas de alta velocidade, onde a escala não é do pedestre, mas do automóvel (figura 58). 

Não há como fazer surgir em seu entorno um espaço público forte, principalmente porque não 

existe, por exemplo, nenhum estabelecimento cultural ou gastronômico que se relacione 

espacialmente com o teatro. A paisagem urbana é típica de uma strip à Las Vegas, composta 

por galpões de um distrito industrial, um grande supermercado, um centro de convenções, um 

condomínio vertical fechado com muros altos e, mais recentemente, um viaduto. O Teatro 

Tobias Barreto é um grande empreendimento público na área cultural, considerado um dos 

mais completos da região nordeste, com aproximadamente 1300 lugares, mas cuja arquitetura 

trabalha muito mais com a idéia da imponência do que com o diálogo com o espaço urbano e 

com a cidade (figura 59). 

 

 

Figura 58: Vista aérea do Teatro Tobias Barreto e 
entorno. Fonte: Google Earth, 2004, imagem 
reformada pelo autor. 
 
 

 

Figura 59: Teatro Tobias Barreto. Foto do autor, 
2007. 
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A relação com a rua também se perde no caso dos cinemas. Como em outras cidades 

brasileiras, o advento do shopping center e, posteriormente, suas modernas salas de cinema 

multiplex, trouxeram o último suspiro para os cinemas do centro. Até a década de 80, Aracaju 

possuía quatro cinemas no centro, mas o último deles (Cine Palace) foi fechado poucos anos 

após a inauguração de duas salas133 no Shopping Riomar em 1989. Posteriormente, a 

inauguração em 1997 de nove salas no Shopping Jardins consolidou de vez nos hábitos da 

população de Aracaju o que podemos chamar de “cinema de shopping”, associado 

especialmente a serviços como estacionamento, segurança e gastronomia (praça de 

alimentação), sepultando por ora uma eventual e remota possibilidade de retorno de algum 

“cinema de rua” na cidade. 

 
Para sintetizar, apresentamos no quadro 3, a seguir, um panorama geral dos vários 

movimentos de saída do centro de atividades tradicionalmente centrais, tanto como resultado 

de políticas públicas como de investimentos privados. Além do que já foi mencionado, estão 

na lista alguns outros casos que serão tratados detalhadamente mais adiante, como os projetos 

da Rua 24 Horas, a polêmica instaurada em meados da década de 90 sobre se os mercados 

municipais deveriam ser transferidos para uma região periférica da cidade ou se seriam 

restaurados e ampliados (prevalecendo esta última alternativa), além de eventos e festas de 

grandes dimensões que passam a ser realizar na grande praça central destes mercados 

revitalizados, como o Forrócaju e o Pré-Caju (este último, entretanto, aconteceu no centro por 

apenas dois anos). O projeto Rua da Cultura, promovido semanalmente por iniciativa privada 

através de um grupo teatral, é outro evento cultural que também se instala no mercado, mas 

com dimensões bem menores e um caráter alternativo. Acontece todas as noites de segunda-

feira com uma programação variada de música, teatro e outras manifestações artísticas, mas 

que, por suas características, não produziu um impacto maior na vida noturna do lugar. 

 

                                                
133 As duas salas foram substituídas no início da década de 2000 por um complexo multiplex com cinco salas. 



 213 

Quadro 3: Eventos ou equipamentos urbanos surgidos a partir da década de 80. Em negrito, o que 
aconteceu no centro; os demais se localizam ou acontecem fora da área central. 
 

Ano Projetos e ações do poder público Projetos e ações de 
iniciativa privada 

1979 Nova Rodoviária  
1981  UFS – novo campus universitário   
anos 80 Centro Administrativo do Estado – 

início da implantação 
 

1988 Centro de Interesse Comunitário 
(CIC), atual Centro de Convenções 

 

1989  Shopping Rio Mar 
1993  Pré-Caju – pré-carnaval na 

Atalaia, depois no bairro 13 de 
julho 

1994 Rua 24 horas  
1995 Polêmica: recuperação do 

mercado central x construção de 
novo mercado periférico 

 

1995  UNIT – novo campus na 
Farolândia 

1997  Shopping Jardins 
1997 Palácio do Governo – saída do 

centro 
 

1999 - Revitalização dos Mercados 
Municipais; 
- Projeto de Revitalização do 
Centro 

 

2001 - CEAC (Centro de Atendimento 
ao Cidadão) no Shopping Riomar; 
- Forrócaju nos mercados 
centrais 

 

2002 Teatro Tobias Barreto  
2003  Rua da Cultura 
2004 Reforma dos calçadões centrais  
2004/2005  Pré-Caju acontece nos 

mercados centrais 
2005 Centro Administrativo Municipal  
2006  Retorno do Pré-Caju à 13 de 

julho 
Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

Neste sentido, após termos analisado basicamente estes movimentos de saída para novas 

localizações, vamos olhar um pouco mais de perto o que acontece no dia-a-dia do centro da 

cidade neste meio tempo. Quais os fatos significativos e cotidianos ocorrem ao longo dos 

últimos 20 anos e como se modifica, ao longo do tempo, a percepção do centro por 

determinados setores da sociedade? Ainda que parcialmente, um pouco destas mudanças 

podem ser apreendidas a partir de uma metodologia que consistiu na leitura e análise de 

notícias de jornal sobre o centro da cidade, a ser detalhado a seguir. 
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Capítulo 4 

 

 

A CIDADE E O JORNAL – UMA CRONOLOGIA DO CENTRO DE 

ARACAJU
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4.1 METODOLOGIA 

 

“O jornal diário 

Um senhor toma o bonde depois de comprar o jornal e o por debaixo do braço. Meia 

hora mais tarde desce com o mesmo jornal debaixo do braço. Mas já não é o mesmo 

jornal, agora é um monte de folhas impressas que o senhor abandona em um banco da 

praça. Apenas fica só no banco, o monte de folhas impressas se converte outra vez em 

um jornal, até que um rapaz o vê, o lê e o deixa converter-se em um monte de folhas 

impressas.  Apenas fica só no banco, o monte de folhas impressas se converte outra 

vez em jornal, até que uma anciã o encontra, o lê e o deixa converter-se em um monte 

de folhas impressas. Logo o leva para casa e no caminho o usa para empacotar meio 

quilo de acelgas, que é para que servem os jornais depois destas excitantes 

metamorfoses”134. 

Para Silva Jr. (2008, p. 138), são muito ricas as possibilidades de investigação a cerca das 

intersecções entre jornalismo e cidade, apesar de ser um campo de pesquisa ainda pouco 

estudado. A relação é simbiótica, pois as dinâmicas da urbanidade alimentam, mas também 

delimitam, o fluxo de notícias e a própria ação do jornal, ao tempo em que a representação 

noticiosa sustenta uma imagem da cidade enquanto território em constante mutação e “auxilia 

na formação da idéia de pertencimento e de consciência pública” (op. cit., p. 150). A partir 

desta interdependência, há um diálogo que reforça o jornal como “forma simbólica da 

atualidade, do tempo presente, da revelação pública dos eventos em edições periódicas e 

regulares” (Franciscato, 2005135, apud Silva Jr., p. 140). Para o autor, não há como desfazer a 

costura entre cidade e jornalismo, mesmo com as novas configurações urbanas condicionadas 

pelo avanço tecnológico: “o jornal é uma mídia das ruas, dos espaços urbanos. (...) Muda a 

urbanidade, muda a forma como a urbanidade se apresenta no jornal” (op. cit., p. 148). 

A partir disso, percebemos que a leitura de jornais de Aracaju poderia nos fornecer um olhar 

diferenciado para a compreensão das transformações processadas no centro da cidade, a partir 

do final da década de 1980. O acompanhamento de parte dos acontecimentos e do cotidiano 

desta parte da cidade, ao longo deste período mencionado, foi possível através do 

levantamento de fontes primárias em um periódico diário de Aracaju, o Jornal da Cidade, de 

cujas edições pesquisadas foram anotadas e registradas todas as referências encontradas sobre 
                                                
134 Manual de cronopios, de Julio Cortazar, apud Silva Jr., 2008, p. 137. 
135 Franciscato, C. E. A fabricação do presente: como o jornalismo reformulou a experiência do tempo nas 

sociedades ocidentais. Aracaju: Editora da UFS, 2005. 
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o centro da cidade. 

A mídia impressa é uma, dentre muitas possibilidades existentes, para expressão de opiniões e 

interpretações sobre a vida pública, ainda que, de fato, nas sociedades capitalistas esta seja 

uma possibilidade restritiva, desde que o acesso aos meios de comunicação, neste caso a um 

jornal diário, tanto para obtenção de informação como para produção e disseminação de 

informação e opinião, é desigual e seletivo, restringindo-se, normalmente, a uma elite 

econômica e cultural. Desta maneira, sabemos que o levantamento de notícias publicadas 

sobre o centro da cidade em um jornal diário de Aracaju nos fornecerá um desenho parcial, 

mas, ainda assim, bastante rico sobre o cotidiano da cidade. Podemos assim, de alguma forma, 

constituir de um quadro interpretativo de determinadas vozes desta sociedade específica e de 

sua época. 

Este viés de investigação – a relação entre jornal e cidade – permite ainda um aprofundamento 

posterior e diversos outros olhares que não se esgota no âmbito desta tese de doutorado. Em 

síntese, o que apresentaremos a seguir é apenas uma forma de apreensão, dentre muitas outras 

possíveis, do rico material disponível sobre a cidade em páginas de jornal. 

No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. Neste método de coleta e análise de notícias, 

faz-se necessário atentar para o porquê e como o jornal publica um fato, e não apenas para o 

acontecimento propriamente dito. Não acreditamos em uma suposta neutralidade jornalística 

na publicação dos fatos e eventos, pois no processo de produção e circulação de 

notícias/informações em meios de comunicação que se inserem em uma esfera pública, estão 

sempre em jogo diversas relações de poder. Chauí (2006, p. 11) chama a atenção para o lugar 

dos meios de comunicação de massa no mundo contemporâneo, relacionando-o ao 

totalitarismo descrito por George Orwell em 1984. “Os procedimentos orwellianos são usados 

cotidianamente”, mesmo nas sociedades democráticas, quando o jornalista no rádio, na 

televisão e na imprensa escrita, enquanto “formador de opinião”, emite opinião, descreve e 

narra fatos ou acontecimentos a partir “de um lugar outro, o lugar do saber como lugar do 

poder”. Para a autora, na era dos meios de comunicação de massa, as categorias de verdade e 

falsidade são substituídas pelas noções de credibilidade e confiabilidade: “para que algo seja 

aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível, ou como oferecido por alguém 

confiável” (op. cit., p. 8) 136. 

Chauí aborda a questão do exercício do poder pelos meios de comunicação sob dois aspectos 

                                                
136 Chauí coloca o apelo à vida privada e à intimidade como base de apoio da credibilidade e da confiabilidade 

no mundo contemporâneo: “Os códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos pelos códigos 
da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço privado” (Chauí, 2006, p. 9). 
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principais: o econômico e o ideológico (op. cit., p. 72). Mesmo que sejam concessões estatais, 

os meios de comunicação no Brasil são majoritariamente propriedade privada de indivíduos 

ou oligopólios, que os utilizam para expressar seus interesses particulares. Estas empresas são 

parte de uma indústria cultural que são regidas pelos imperativos do capital. Através deste 

poder econômico privado, os meios de comunicação instituem o espaço e tempo públicos, 

mas ele não é exercido pelos seus proprietários. O próprio capital é o sujeito do poder: o 

poder midiático é um “mecanismo de tomada de decisões que permite ao modo de produção 

capitalista, transubstanciado em espetáculo, sua reprodução automática”137. Os proprietários 

dos meios de comunicação seriam apenas suportes do capital. 

Este raciocínio perpassa, de alguma forma, a noção foucaultiana de poder difuso que atravessa 

as relações sociais. Para Foucault (1979), não se detém o poder, pois ele é exercido nas ações 

e só nelas existe. Dentro de cada sociedade há um combate pelo poder (como um 

desdobramento das relações de força), ou seja, por aquilo que se entende como verdade, que 

nada mais é que algo produzido pelos homens, a partir dos enunciados próprios de cada 

sociedade, em cada momento histórico. 

Assim, a relação dos meios de comunicação com o poder vai além dos aspectos econômicos, 

como frisa Chauí (2006, p. 74). Sob o ponto de vista ideológico, a autora recorre a Lefort138 e 

seu conceito de ideologia invisível, segundo o qual “a ideologia contemporânea não parece 

construída nem proferida por um agente determinado, convertendo-se em um discurso 

anônimo e impessoal, que parece brotar espontaneamente da sociedade” (op. cit., p. 75). O 

discurso veiculado pelos meios de comunicação é eficiente se contém uma aura de 

“generalidade suficiente para homogeneizar a sociedade como um todo”, generalidade esta 

contida nos relatos da mídia sobre o cotidiano ou assuntos especializados, construindo a 

“representação imaginária de uma democracia perfeita, na qual a palavra circula sem 

obstáculos”139. 

O exercício do poder ideológico só se torna possível através do que a autora denomina de 

“ideologia da competência”, sob a forma do discurso do conhecimento, que, por sua vez, é 

fundamentado na crença da racionalidade técnico-científica. A ideologia da competência pode 

ser assim resumida: “não é qualquer um que pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião 

dizer qualquer coisa a qualquer outro” (op. cit., p. 76). Apenas os “detentores de um saber” o 

podem fazer, aqui incluindo o sujeito da comunicação (jornalista, o repórter, o entrevistador 
                                                
137 Kehl, Maria Rita e Bucci, Eugenio. Videologia. São Paulo: Boitempo, 2005, apud Chauí, 2006, p. 74.  
138 Lefort, Claude. Esboço de uma gênese de ideologia nas sociedades modernas. In: As formas da história. São 

Paulo: Brasiliense, 1982, apud Chauí, 2006, p. 74. 
139 Lefort (1982), apud Chauí, 2006, p. 76. 



 218 

etc.). 

Assim, retomamos às questões que envolvem o porquê (quais as motivações ou qual a causa 

específica) de um fato ou acontecimento ser divulgado pelo jornal, e como o jornal faz esta 

divulgação. A metodologia adotada consistiu no registro de todas as notícias sobre o centro da 

cidade, mas também foram anotadas as formas de publicação: se em primeira página ou com 

foto em destaque, assim como se se tratava de um relato (a principio, neutro) sobre algum fato 

na forma de notícia ou um comentário opinativo, não-assinado, em algumas das colunas do 

jornal140. Este detalhamento mais apurado está contido nas análises de cada eixo temático, 

como veremos mais adiante, enquanto a compreensão mais geral e abrangente sobre os 

acontecimentos urbanos propriamente ditos, como objeto do jornalismo, estão nas tabelas 

estatísticas que informam, por exemplo, a quantidade de notícias sobre cada tema. 

O panorama da mídia em Sergipe – em particular na capital Aracaju, onde estão sediados 

praticamente todos os meios de comunicação impressos do estado – reflete a concentração do 

poder econômico na sociedade local. De modo geral, há uma dependência dos veículos de 

imprensa sergipanos de famílias economicamente influentes e de grupos políticos. O Jornal da 

Cidade foi fundado em 1971 e desde 1976 é propriedade de um grupo familiar, os Franco, 

ligado à política partidária141. Atualmente o Jornal da Cidade tem uma tiragem média de 5.000 

exemplares durante a semana e de quase 12.000 na edição de domingo142. 

 

Para este trabalho, optamos pelo Jornal da Cidade pelo seu lugar de destaque no panorama da 

mídia escrita local e por ser o de maior tiragem diária na cidade. Quanto ao universo amostral, 

a metodologia desenvolvida consistiu em eleger quatro períodos de um ano de duração cada, 

com espaçamento de cinco anos entre eles. Assim, foram levantados os anos de 1989, 1994, 

1999 e 2004. De modo a possibilitar um procedimento de coleta de dados mais célere, em 

cada um destes períodos (de janeiro a dezembro) foram pesquisadas apenas as edições de 

terça-feira e sexta-feira, pois partimos do pressuposto de que muitos fatos ou 

acontecimentos repercutem ao longo da semana e poderiam, assim, ser publicados em algum 

                                                
140 Algumas das colunas do Jornal da Cidade são de responsabilidade de não-jornalistas, a exemplo das colunas 

sociais (João de Barros, por exemplo) ou as de política e variedades, como a Notas e Comentários, por 
Jurandyr Cavalcanti. 

141 Atualmente pertence a Oswaldo Leite Franco e Marcos Leite Franco Sobrinho (Souza, 2006). Dois dos mais 
destacados membros da família são Augusto Franco, que já exerceu os cargos de deputado federal (1967-
1971), senador (1971-1979) e governador do Estado no período entre 1979 e 1982; e seu filho Albano 
Franco, que já foi deputado estadual (1967-1971), senador (1983-1994) e governou o Estado por dois 
mandatos consecutivos: 1995-1999 e 1999-2003. 

142 Pacheco, Márcia. JC completa 38 anos de história. 27/02/2009. In: 
http://www.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=27053. Acesso em 12/12/2009. 
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destes dois dias na semana.  

O levantamento das notícias foi feito também nas edições de um outro diário local, o Jornal de 

Sergipe, mas apenas no período de julho a dezembro de 1989. A coleta do material neste 

jornal ao longo do mesmo período dos demais anos, como inicialmente previsto, não foi 

possível em virtude do periódico não estar mais em circulação. Desta maneira, utilizou-se o 

Jornal da Cidade como fonte de notícias em todo o período, de janeiro e dezembro, dos 

demais três universos amostrais, os anos de 1994, 1999 e 2004. 

O registro das notícias foi feito em fichas de pesquisa, como no modelo representado abaixo. 

Além de informações como data da publicação, página, título (e subtítulo, se for o caso) e 

conteúdo da notícia, foi assinalado também se se travava da matéria noticiosa (e se estava em 

destaque na primeira página ou não) ou opinativa, como as pequenas notas em uma das 

colunas do jornal (em parte não-assinadas). O conteúdo poderia ser transcrito literalmente ou 

de forma resumida, eventualmente com algumas citações literais. Em anexo podem ser 

visualizadas algumas fichas preenchidas, a título de ilustração. 

 

2004 JORNAL DA CIDADE DATA PG. 

interna 
Noticia 1a pág. 

coluna 
 
autor 

 TEMA 

TÍTULO 

CONTEÚDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: Modelo reduzido da ficha de registro das notícias de jornal. Fonte: Elaboração do autor. 

 

A partir da leitura e registro do noticiário sobre fatos, eventos ou situações referentes ao 

centro da cidade, publicadas por articulistas e jornalistas (e raramente por cartas de leitores), 

foi possível montar um quadro representativo da vida pública no centro da cidade, seu 

cotidiano, suas imagens e representações públicas. 

O quadro abaixo mostra os eixos temáticos de análise (anotados no campo “tema” da ficha 

acima) que nortearam a coleta das notícias do Jornal da Cidade. Como se pode observar, os 
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eixos de análise foram pensados de tal forma que pudessem abarcar a totalidade das notícias 

registradas e agrupá-las em um número razoável de grupos temáticos. Buscamos registrar 

desde notícias sobre eventos políticos e culturais organizados que aconteciam nos espaços 

públicos, como greves e manifestações públicas, assim como também tudo aquilo que 

indicasse formas de apropriação informal do espaço na vida cotidiana (camelôs, moradores de 

rua etc.), passando por notícias sobre edificações significativas para a cidade (mercado 

central, principal hotel, Palácio de Governo etc.), até o noticiário sobre as atividades 

econômicas terciárias e sobre projetos e intervenções no centro da cidade. 

Complementarmente, buscamos registrar também, separadamente, as notícias sobre o que 

ocorresse fora do centro e que tivesse, a nosso ver, reflexos diretos e/ou indiretos para este. 

No caso, optamos pelo noticiário sobre os shopping centers, em função do impacto 

significativo que este equipamento urbano produziu na cidade de Aracaju. 
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Quadro 4: Eixos temáticos utilizados para a classificação e análise das notícias coletadas em jornais 
de Aracaju. 

1 Atos e manifestações políticas no espaço público 
Protestos, comícios, passeatas, greve etc. 

2 Eventos culturais no espaço público 

Música, teatro, Carnaval, São João etc. 

3 Cotidiano: organização e regulação do espaço público, formas de uso e apropriação 
Manutenção do espaço por serviços públicos, como limpeza e varrição; organização do 
trânsito, estacionamento; comércio informal etc. 

4 Calçadão da Rua João Pessoa 
Sociabilidade na principal rua de pedestres, com troca de idéias e informações de cunho 
político etc. 

5 Edificações do poder 

Sedes do poder público nos âmbitos municipal e estadual, executivo e legislativo etc. 

6 Hotel Palace 

7 Mercado Municipal 

8 Equipamentos culturais 

Teatro, cinema, galeria de arte etc. 

9 Outras edificações significativas 
Patrimônio histórico, edificações de acesso público etc. 

10 Projetos e intervenções arquitetônicas e urbanísticas 

Ações e projetos do poder público e da iniciativa privada no centro da cidade 

11 Atividades terciárias 
Comércio varejista e de serviços, atividades econômicas ligadas ao centro da cidade 

12 Shopping Center 

Tratado separadamente, pois fora do centro da cidade; assume algumas atividades 
urbanas ligadas ao comércio, lazer e sociabilidade 
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4.2. O QUE DIZEM AS NOTÍCIAS SOBRE O CENTRO DE ARACAJU 

 

Nas tabelas 5 e 6, a seguir, estão apresentados os resultados, em números absolutos e 

percentuais, deste levantamento no universo amostral já mencionado (ou seja, edições de 

terças-feiras e sextas-feiras ao longo dos respectivos anos), resultados estes que se constituem 

nos cruzamentos dos eixos temáticos de análise (linhas horizontais) com os recortes temporais 

(linhas verticais) estabelecidos na metodologia. 

Deste modo, foi possível revelar fragmentos da vida pública de Aracaju ao longo da década de 

90 e início dos anos 2000, uma fase significativa na história recente da cidade, quando 

pudemos identificar fatores que provocaram uma gradual mudança na estrutura urbana e na 

vida social, induzindo a novas formas de produção da cidade e, especificamente, ao 

surgimento de novas centralidades e a transformações do centro tradicional. 

A cronologia deste período recente da cidade de Aracaju é apresentada a seguir. Inicialmente, 

temos uma contextualização de cada ano pesquisado (colunas verticais), para então, mais 

adiante, promovermos uma análise minuciosa de cada eixo temático (linhas horizontais). 

 

 



 223 

Tabela 5: Resultados finais do levantamento de notícias sobre o centro da cidade de Aracaju (em 
números absolutos). 

 EIXOS DE ANÁLISE 1989 1994 1999 2004 TOTAL 

1 Atos e manifestações políticas no 

espaço público 

18 10 20 5 53 

2 Eventos culturais no espaço público 13 15 4 14 46 

3 Cotidiano: organização do espaço 

público, uso e apropriação 

11 12 7 12 42 

4 Calçadão 18 18 3 0 39 

5 Edificações do poder 8 1 1 0 10 

6 Hotel Palace 11 6 3 3 23 

7 Mercado 4 3 0 28 35 

8 Equipamentos culturais 6 5 2 0 13 

9 Outras edificações significativas 3 2 2 12 19 

10 Projetos e intervenções 2 23 32 21 78 

11 Atividades terciárias 2 9 8 24 43 

 TOTAL A* 96 104 82 119 401 

12 Shopping Center 
(fora do centro da cidade) 

15 3 10 38 56 

 TOTAL B* 111 107 92 157 467 
Fonte: Levantamento do autor nas edições de terças-feiras e sextas-feiras do Jornal da Cidade (Aracaju) dos 
respectivos anos. 

* O total A refere-se à contabilização final de todos os eixos de análise sobre o centro da cidade, enquanto o total 
B inclui o eixo shopping center, que é tratado separadamente, pois não faz referência direta ao centro (nenhum 
dos dois shopping centers de Aracaju está localizado na área central). 
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Tabela 6: Resultados finais do levantamento de notícias sobre o centro da cidade de Aracaju (em 
números percentuais). 

 EIXOS DE ANÁLISE 1989 1994 1999 2004 

1 Atos e manifestações políticas no 

espaço público 

18,7% 9,6% 24,3% 4,2% 

2 Eventos culturais no espaço público 13,5% 14,4% 4,8% 11,7% 

3 Cotidiano: organização do espaço 

público, uso e apropriação 

11,4% 11,5% 8,5% 10,0% 

4 Calçadão 18,7% 17,3% 3,6% 0,0% 

5 Edificações do poder 8,3% 0,9% 1,2% 0,0% 

6 Hotel Palace 11,4% 5,7% 3,6% 2,5% 

7 Mercado 4,1% 2,8% 0,0% 23,5% 

8 Equipamentos culturais 6,2% 4,8% 2,4% 0,0% 

9 Outras edificações significativas 3,1% 1,9% 2,4% 10,0% 

10 Projetos e intervenções urbanísticas 2,0% 22,1% 39,0% 17,6% 

11 Atividades terciárias 2,0% 8,6% 9,7% 20,1% 

 TOTAL A* 100% 100% 100% 100% 

12 Shopping Center 
(fora do centro da cidade) 

13,5% 2,8% 110,8% 24,2% 

 TOTAL B* 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Levantamento do autor nas edições de terças-feiras e sextas-feiras do Jornal da Cidade (Aracaju) dos 
respectivos anos. 

* Da mesma maneira como feito na tabela de números absolutos, o total A refere-se à contabilização final de 
todos os eixos de análise sobre o centro da cidade, enquanto o total B inclui as notícias do eixo shopping center. 
Desta forma, os percentuais deste último eixo estão relacionados a uma totalização absoluta maior (que perfaz 
naturalmente 100% também), no caso, o total B. 

 

 

4.2.1 Eixos temporais 

O ano de 1989 foi escolhido para ser o ponto de partida deste levantamento por dois motivos 

principais: em maio acontece a inauguração do primeiro shopping center de Aracaju, o 

Riomar, enquanto em outubro/novembro as ruas do centro estavam em ebulição com as  

primeiras eleições diretas presidenciais no país, após o regime militar.  
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A chegada do Shopping Riomar vai promover algumas mudanças expressivas e graduais na 

cidade, não apenas na estrutura e organização do comércio dito tradicional do centro 

principal, como também no cotidiano de parte da população. Verificamos, através dos relatos 

jornalísticos, como se instaurou na cidade um clima otimista e ufanista com relação à 

participação da cidade no contexto de modernização da vida urbana, o que pode ser ilustrados 

por algumas falas pronunciadas e/ou publicadas nos jornais pesquisados. Um dos discursos 

oficiais proferidos na solenidade anunciava: “este moderno centro de compras eleva a cidade 

de Aracaju e o estado de Sergipe ao que existe de mais moderno em matéria de comércio 

varejista em todo o mundo“143. Surge na paisagem urbana de Aracaju um novo espaço para 

compras e lazer, mas especialmente surge um espaço conectado com formas do viver urbano 

pretensamente mais cosmopolitas, onde se assentam novas práticas de sociabilidade do 

cotidiano, mesmo que segmentada.  

O outro fato significativo de 1989 diz respeito aos espaços públicos do centro da cidade. A 

movimentação de militantes e cidadãos foi muito intensa em torno das eleições diretas, afinal 

este era um fato novo após quase vinte anos sem que os brasileiros pudessem eleger 

diretamente seus representantes. Muitas notícias se referiam a comícios, passeatas, 

distribuição de panfletos e estandes de campanha no centro da cidade, principalmente nos 

calçadões da João Pessoa e Laranjeiras e na Praça Fausto Cardoso. 

À parte as eleições, diversos grupos de trabalhadores e sindicatos, por exemplo, tomam 

partido da localização central dos edifícios de poder para realizarem em suas imediações 

diversas manifestações públicas de cunho político, como veremos. Ao mesmo tempo em que 

se dirigem aos governantes, estes atos públicos dão visibilidade às suas demandas para os 

usuários das ruas e praças do centro da cidade. 

O calçadão da João Pessoa e o Hotel Palace são elementos significativos do centro até o início 

da década de 90, como veremos na quantidade e no teor das notícias relatadas aqui sobre estes 

espaços. Ambos respondem por quase um terço, ou seja, 30,2% do total de 96 notícias 

levantadas sobre o centro da cidade (18,7% sobre o calçadão e 11,4% sobre o Hotel Palace, 

respectivamente). 

O grupo de eixos de análise sobre apropriação dos espaços públicos (eixos 1 a 4) 

correspondem à maioria absoluta (62,5%) das notícias de 1989. Dentre as edificações 

significativas, destaca-se o mencionado Hotel Palace, cuja espacialidade está intimamente 

relacionada à Rua João Pessoa e, indiretamente, aos edifícios do poder no outro extremo do 

                                                
143 “Aracaju inaugura seu primeiro shopping”. Jornal da Cidade, 09/05/1989, p. 9. 
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calçadão: as sedes de governo nas praças cívicas. 

Assim, podemos afirmar que o levantamento de notícias nos jornais da cidade confirma que 

estas praças cívicas e o calçadão da Rua João Pessoa ainda se apresentam, neste momento, 

como espaços públicos fortes, conforme descrito no final do capitulo 2. 

Como a metodologia da pesquisa previa apenas a coleta de notícias sobre o centro da cidade, 

com exceção dos shopping centers, não foi possível detectar a emergência de novos espaços 

fora da área central. Mas, a partir de algumas notícias registradas à parte, pudemos ter uma 

idéia superficial de que isto já começava a acontecer neste fim da década de 80. Nos primeiros 

meses de 1989, especulava-se em torno da construção de um novo teatro na Coroa do Meio e 

de um Museu da Cidade no Parque da Sementeira, ambos nas proximidades do shopping (e 

que não foram concretizados), e em 1988 havia sido concluída a construção de um calçadão 

de lazer no bairro 13 de Julho. Além disso, a Praia de Atalaia recebia, nesta década, diversos 

investimentos públicos e privados para a construção de hotéis e urbanização da orla. 

 

Nas notícias ao longo do ano de 1994, já podemos perceber índicos de consolidação do 

shopping center na vida urbana, assim como algumas expressões de declínio do centro da 

cidade como espaço de consumo e de sociabilidade. Ao mesmo tempo, e como tentativa de 

resposta a estes indícios de declínio, também se intensifica significativamente o percentual de 

notícias do eixo projetos e intervenções. Este eixo absorve 22,1% (23 notícias) do total de 104 

em todo o ano de 1994.  

Neste ano, acontece a inauguração em dezembro da Rua 24 Horas, projeto inspirado no 

modelo de Curitiba e capitaneado pelo poder público, através do Governo do Estado, como 

uma tentativa de dar uma nova dinâmica à área central, já ressentida com a migração de parte 

das classes de maior poder aquisitivo para o shopping Riomar. Das 23 notícias do eixo, 17 

referem-se a este projeto. O restante (6 notícias) aborda a polêmica sobre os destinos do 

degradado mercado municipal, impasse que seria resolvido nos anos seguintes. 

Outro fato importante neste ano foi o fechamento do Hotel Palace, o mais importante hotel da 

cidade até então, em função do surgimento de hotéis na orla da Atalaia, resultado de políticas 

públicas que buscavam consolidar a praia como espaço turístico e de lazer. O encerramento de 

suas atividades produz um forte impacto para o centro, não apenas sob o ponto de vista 

econômico, mas especialmente pelo simbolismo que ele representava. Do percentual de 

11,4% sobre o total do ano, registrado cinco anos antes, verificamos em 1994 que apenas 

5,7% (6 notícias) citam o Palace. E todas elas tratam justamente do processo de encerramento 
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das suas atividades, e não mais sobre a vida pública que ali acontecia, como uma extensão do 

calçadão da João Pessoa.  

Sobe este espaço (o calçadão), observamos ainda a manutenção do percentual de notícias 

(17,3%) em relação a cinco anos antes. De modo geral, ainda em relação a 1989, o grupo de 

eixos sobre apropriação de espaços públicos (eixos 1 a 4) ainda representa mais da metade do 

total do ano: 52,8% (55 notícias), ainda que apresente uma ligeira queda. Um indício de 

declínio do centro está na dinâmica do carnaval de rua, que entra em processo de decadência a 

partir do surgimento, neste ano, da festa privada Pré-caju, nos moldes de uma micareta pré-

carnavalesca. Das 15 notícias do eixo eventos culturais no espaço público, apenas 3 delas 

referem-se ao carnaval no centro. 

As pouco numerosas notícias sobre shopping centers (apenas 2,8%) podem ser explicadas 

pela não existência, em 1994, de um fato de repercussão como havia sido a inauguração do 

Riomar, muito embora uma parte das numerosas notícias sobre a Rua 24 Horas (relacionadas 

no eixo projetos e intervenções) façam referência ao Riomar como um contraponto fora do 

centro tradicional. Afinal, apesar das dimensões menores e das diferenças de partido 

arquitetônico (como a inserção no entorno), a Rua 24 Horas era considerada pelos 

empreendedores (o governo estadual), empresários e a própria mídia, como um shopping 

center. 

 

O ano de 1999 nos apresenta a consolidação dos shopping centers como novas formas 

(incompletas) de centralidade urbana, pois dois anos antes havia sido inaugurado o Shopping 

Jardins, no bairro do mesmo nome. Também em 1997, acontece a transferência da sede do 

governo estadual para o chamado Palácio de Despachos, deixando vazio o Palácio do 

Governo na Praça Fausto Cardoso. 

Constatamos que, em 1999, cai sensivelmente o número de notícias sobre o calçadão da João 

Pessoa (3, correspondendo a 3,6% do total do ano), assim como as poucas notícias sobre o 

antigo Hotel Palace tratam dos problemas estruturais da edificação abandonada e sem 

utilização, e do seu futuro incerto. Com apenas 4 registros (4,8%), outra queda considerável é 

no eixo eventos culturais no espaço público, que antes era alimentado principalmente pelo 

noticiário sobre o carnaval. Em 1999, o Pré-caju (fora do centro da cidade) já está firmado no 

calendário de festas da cidade, esvaziando completamente o carnaval no centro. Entretanto, 

uma exceção é o número de registros sobre manifestações públicas no espaço público que não 

cai, mas até aumenta, apesar da saída do Palácio do Governo do centro. São 20 notícias 
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(24,3% do total de 1999), uma quantidade que pode ser explicada pelo contexto de crise 

econômica em que vivia o país naquele final da década de 90, demandando diversos protestos 

em ruas e praças contra a política econômica do governo federal. Mas, em resumo, continua 

caindo a participação dos eixos 1 a 4, sobre espaços públicos, sobre o total: o percentual cai 

de 52,88% (1994) para 41,4% em 1999. 

Ao mesmo tempo, porém, dois projetos significativos são concluídos em 1999, elevando 

ainda mais a representatividade do eixo 10 (projetos). Como já tratado antes, um deles era o 

projeto de revitalização dos mercados municipais centrais, que consistia no restauro dos dois 

edifícios históricos (mercados Antonio Franco e Thales Ferraz, das décadas de 20 e 40, 

respectivamente) e na construção do novo Mercado Albano Franco; o outro era o Projeto de 

Revitalização do Centro Histórico. Do total de 82 notícias em 1999, quase metade (39%) 

tratava destes projetos de intervenção. Ambos os projetos foram muito bem recebidos pela 

sociedade, pois, naquele momento, parecia claro que o centro da cidade precisava de grandes 

intervenções de impacto para reverter o processo de decadência em que ele, supostamente, se 

encontrava. 

Ao mesmo tempo, vemos surgir na mídia diversos falas de políticos e empresários que 

abordam a questão do turismo e da imagem da cidade, em um contexto de concorrência entre 

cidades, especialmente do litoral nordestino. Se, de certa forma, estas preocupações já 

estavam presentes nos anos 80 quando dos enormes investimentos na orla da Atalaia, em uma 

perspectiva de turismo de praia, agora emergem questões sobre identidade, história e cultura. 

Intrínseco a isto, são cada vez mais freqüentes as grandes produções de eventos e festas 

regionais, como forma de captação de turistas e de “resgate” ou reforço da identidade local. 

Destacam-se o Pré-caju (fora do centro) e o Forrócaju, no São João. Não é por acaso que o 

centro da cidade e o mercado passam a ser objetos de requalificação. 

 

O período abrangido pelo ano de 2004 nos fornece um número bem maior de notícias na soma 

de todos os eixos de análise: são 119 registros sobre o centro da cidade, acrescidos de mais 38 

sobre os shopping centers. 

As mencionadas grandes intervenções físicas na área recolocam o foco da opinião pública de 

volta ao centro da cidade, mas podemos afirmar que, de certa forma, os espaços públicos 

centrais deixaram de ser espaços de sociabilidade e de visibilidade de diferenças. Destacam-se 

notícias sobre grandes eventos e espaços turísticos, como o mercado. As notícias a respeito da 

vida social e do burburinho no calçadão da João Pessoa, por exemplo, tão freqüentes nas 
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edições de 1989 e ainda em 1994, são inexistentes em 2004, e a apropriação do espaço 

público para manifestações políticas correspondem a apenas 4,2%.  

Como espaços públicos fortes, as praças cívicas e religiosas (Fausto Cardoso e Olimpio 

Campos) e o calçadão da João Pessoa já estavam enfraquecidos; apenas o último apresentava 

em 2004 (e ainda apresenta hoje) uma urbanidade mais intensa em função das suas funções 

terciárias que desempenha, mas não mais como espaço de múltiplas sociabilidades. As praças 

centrais se mantinham ainda como espaços protagonistas para a cidade apenas enquanto 

remanescentes simbólicos de um passado recente (como parte do reforço da identidade e 

história da cidade, como se pretendia), cumprindo hoje, enquanto praças arborizadas, muito 

mais as funções de contemplação e promoção de um melhor balanço climático. 

A ênfase no turismo de eventos vai estar patente no aumento do número de notícias do eixo 

eventos culturais em 2004. Das 14 notícias neste eixo, 9 delas se referem ao Pré-caju, que por 

dois anos (2003 e 2004) aconteceu excepcionalmente na região dos mercados, e o Forrócaju, 

também na Praça de Eventos do mercado. 

Mas, por outro lado, paralelamente às festas e eventos, constatamos uma grande quantidade 

de notícias (28, ou seja, 23,5% do total do ano) sobre o mercado que tratam, basicamente, do 

cotidiano naquele espaço revitalizado. Isto nos aponta para uma exceção no processo de 

redução do uso e apropriação dos espaços públicos, como verificado nos demais eixos de 

análise. Ou seja, para além dos grandes eventos e do turismo, o projeto de revitalização 

conseguiu também promover uma renovação do complexo dos mercados municipais enquanto 

um espaço público forte no centro da cidade. É, a princípio, o único dos espaços públicos 

fortes que se revigora. 

 

4.2.2 Eixos temáticos 

Apresentamos nas próximas páginas uma análise minuciosa de cada eixo temático utilizados 

para a classificação das notícias coletadas nos jornais de Aracaju, conforme metodologia já 

explicitada. Naturalmente que esta análise não esgota a riqueza de informações adquiridas 

pela pesquisa. Um dos motivos principais é que estes eixos de análise foram concebidos como 

uma forma, dentre muitas outras possíveis, de classificar o material encontrado na leitura dos 

jornais. Outras maneiras de ordenar estas informações são perfeitamente possíveis, a depender 

do olhar que se tenha sobre elas. Outro motivo é que uma parte do material coletado é de 

difícil classificação em um único eixo de análise, já que o registro jornalístico sobre muitos 

dos fatos ou acontecimentos, por exemplo, podem ser abordados sob diferentes pontos de 
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vista, ou seja, a partir de diferentes eixos de análise. Sabemos das dificuldades e da 

insuficiência deste recurso metodológico (separação das notícias por temas, em “caixinhas”), 

mas procuramos, no decurso da análise, sempre que possível, estabelecer olhares cruzados e 

examinar as inter-relações possíveis dos eixos temáticos entre si. 

Uma das possibilidades de promover as interconexões entre os eixos de análise é não entendê-

los, a priori, como eixos isolados. Assim, o quadro abaixo mostra de forma esquemática 

algumas destas possibilidades de interconexões, o que fica mais evidente nos textos de análise 

apresentados a seguir. 

Quadro 5: Eixos de análise e possibilidades de inter-conexões 

1 Atos e manifestações políticas no espaço 
público 

eventos 

2 Eventos culturais no espaço público 

3 Cotidiano: organização do espaço público, 
formas de uso e apropriação 

Apropriação do espaço público 

cotidiano 

4 Calçadão da Rua João Pessoa 

5 Edificações do poder 

6 Hotel Palace 

cultura e 
poder 

7 Equipamentos culturais 

comércio 8 Mercado Municipal 

Edificações significativas 

história 9 Outras edificações significativas 

Projetos 10 Projetos e intervenções arquitetônicas e 
urbanísticas 

no centro 11 Atividades terciárias  Comércio 

fora do 
centro 

12 Shopping Center 

Fonte: Levantamento do autor. 
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Atos e manifestações políticas no espaço público (eixo de análise 1) 

Aqui estão incluídas as notícias sobre atos e manifestações coletivas de caráter político 

ocorridas nos espaços públicos do centro, como no calçadão da Rua João Pessoa ou na Praça 

Fausto Cardoso, em boa parte em função da proximidade destes espaços com o Palácio do 

Governo. São basicamente notícias sobre protestos públicos (movimentos grevistas, 

reivindicações salariais de trabalhadores etc.) e eventos de caráter partidário como comícios 

eleitorais em épocas de eleição e outros. 

 
Tabela 7: Levantamento de notícias do eixo de análise atos e manifestações no espaço público (em 
números absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Atos e manifestações no espaço público 18 18,7% 10 9,6% 20 24,3% 5 4,2% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor. 

 

Conforme vemos na tabela acima, as manifestações coletivas no espaço público oscilam no 

noticiário do Jornal da Cidade nos anos de 1989 e 1999, com uma queda significativa em 

2004. No primeiro ano aconteceram as primeiras eleições presidenciais diretas para Presidente 

da República após a ditadura militar, quando foi bastante significativa a participação popular 

na forma de comícios, distribuição de panfletos e outras abordagens diretas, corpo-a-corpo, de 

militantes com os eleitores. Neste sentido, em 1989 são em número de 18 as notícias sobre 

atos e manifestações públicas em praças e ruas do centro, o que correspondeu a 18,7% das 

notícias do ano, a maior parte destas ocorrendo nos meses de outubro a dezembro, período das 

eleições presidenciais144. Os espaços preferidos para estes atos políticos foram o calçadão da 

Rua João Pessoa e a Praça Fausto Cardoso. Enquanto o calçadão era o espaço mais apropriado 

para a montagem de estandes dos partidos políticos e para a abordagem direta aos passantes, 

com entrega de panfletos de campanha, na praça normalmente aconteciam os comícios com 

grande aglomeração de pessoas. Na nossa amostragem, registramos a realização de comícios 

de diversos candidatos presidenciais, entre eles Leonel Brizola (PDT), Afif Domingos (PL), 

Ronaldo Caiado (PSD), Lula da Silva (PT) e Fernando Collor (PRN)145.  

                                                
144 O segundo turno das eleições aconteceu em novembro de 1989 e colocou frente a frente os candidatos Luis 

Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Collor de Melo (PRN). 
145 A título de ilustração, podemos ler as notícias “Afif chega a Aracaju hoje à tarde” (Jornal de Sergipe, 

13/10/1989, p. 3), que informava sobre a realização de um comício na Praça Fausto Cardoso; e “Milhares de 
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Figura 61: Detalhe da coluna política Periscópio, do Jornal da Cidade, em 25/05/1989146.  
 

Em parte como decorrência deste intenso acirramento político do período eleitoral, podemos 

destacar um conflito específico ocorrido na Praça Fausto Cardoso, em dezembro de 1989, 

entre servidores públicos estaduais e o Governo do Estado. Segundo o Jornal de Sergipe, em 

edição do dia 01/12, um protesto de “600 servidores públicos, categoria em greve há duas 

semanas por reposição salarial”, havia sido reprimido no dia anterior pela Polícia Militar com 

“bombas de gás lacrimogêneo, tiros para o alto e muita pancadaria”. A Tropa de Choque fora 

chamada para “impedir que os servidores insuflados pela CUT e PT invadissem o palácio 

Olimpio Campos”, segundo o superintendente da Policia Civil147.  Após mais uma passeata 

“que cruzou o calçadão da João Pessoa e terminou na Assembléia Legislativa”, no dia 

seguinte noticia-se que a Secretaria de Segurança Pública baixara portaria proibindo a 

realização de manifestações públicas na Praça Fausto Cardoso entre as 7 e 18 horas, e que 

qualquer outra manifestação em outro lugar deveria ser comunicada à mesma com 48 horas de 

antecedência148. Na coluna Painel, na mesma edição, a editoria lamenta que “a medida quebra 

uma velha tradição da Fausto Cardoso. Lá é onde políticos, jornalistas, intelectuais e outras 

pessoas se encontram no final da tarde para conversar”. Posteriormente, o jornal informa na 

edição de 05/12, que a portaria havia sido revogada pelo governador por 

                                                                                                                                                   
pessoas acompanham Collor” (Jornal de Sergipe, 31/10/1989, p. 3) que dava destaque à presença de “40 mil 
pessoas” em um comício na mesma praça. 

146 A chamada “Brizolândia” era um trecho do calçadão da João Pessoa, nas proximidades da esquina com o 
calçadão da Rua Laranjeiras, onde os militantes do PDT montavam diariamente um estande para distribuição 
ou comercialização de material de campanha do candidato Leonel Brizola. 

147 “Policia dispersa ato de servidor com violência”. Jornal de Sergipe, 01/12/1989, p. 1. 
148 “Governo proíbe reuniões na praça Fausto Cardoso”. Jornal de Sergipe, 02/12/1989, p. 1. 
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inconstitucionalidade. 

A presença das sedes do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, assim como dos 

respectivos órgãos legislativos, nas praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos149 se mostram 

fundamentais para que estas manifestações políticas aconteçam nestas praças e em suas 

imediações. Dois exemplos podem ser aqui mencionados: em fevereiro de 1989, acontece um 

ato público realizado por diversas entidades e partidos políticos em frente ao Palácio do 

Governo, cobrando providências do governador Antonio Carlos Valadares quanto às famílias 

sem-terra que ocupavam a Fazenda Cuiri, no município de Pacatuba150. E, no mês de abril, 

noticiava-se que funcionários da Prefeitura haviam entrado em greve, insatisfeitos com o 

aumento concedido pelo Prefeito Wellington Paixão, promovendo ato público de protesto na 

frente da Prefeitura após assembléia deliberativa e passeata pelas ruas do centro151. 

 
Figura 62: Manifestação de estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) na Praça Fausto Cardoso, em 
maio de 1989. Fonte: Jornal da Cidade, 25/05/1989, p. 1. 

 

Em 1994 acontecem novamente eleições presidenciais, assim como para governador do 

Estado. Nos meses que antecedem as eleições (o primeiro turno acontece em 3 de outubro), há 

uma maior incidência de noticias sobre manifestações no espaço público. As eleições também 

produziram um aumento de atividades políticas no calçadão da João Pessoa que, 

                                                
149 As notícias referentes aos edifícios do poder são analisadas mais adiante. 
150 “Entidades apóiam sem terra com ato público”, Jornal da Cidade, 11/02/1989, p. 3. 
151 “Greve: servidor municipal não aceita reajuste”. Jornal da Cidade, 14/04/1989, p. 5. 
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conseqüentemente, resultam em um aumento de registros não apenas de atos públicos, mas 

também para o eixo Calçadão, como veremos a seguir. 

Entretanto, verifica-se que, nesta primeira metade da década de 90, outros espaços públicos 

fora do centro começam a se delinear como espaços significativos da vida pública, onde, por 

exemplo, manifestações públicas com grande aglomeração de pessoas podem acontecer. 

Registramos, por exemplo, que a comemoração pela vitória do candidato Albano Franco 

(PSDB) para o Governo do Estado aconteceu no calçadão152 do bairro 13 de julho, com a 

interdição de parte da Av. Beira Mar, onde aproximadamente “30 mil pessoas” comemoram a 

vitória eleitoral ao som de um trio elétrico153. 

Avançando para o ano de 1999, observa-se uma ligeira elevação na quantidade de notícias 

deste eixo de análise (em número de 20, correspondendo a 24,3% do total do ano). Há uma 

distribuição mais homogênea ao longo dos meses, ainda que com uma relativa concentração 

no mês de março (em número de cinco). 

Aqui também observamos outro exemplo de um novo espaço que surge fora do centro, ainda 

que não tenha se consolidado na paisagem urbana: em setembro de 1999, o Jornal da Cidade 

noticia uma passeata de protesto de moradores do conjunto habitacional Padre Pedro154 em 

direção ao Palácio de Despachos, nova sede do Governo do Estado, localizado no bairro 

Grageru, após sua transferência do antigo Palácio Olimpio Campos, no centro155. Entretanto, 

verifica-se que, de modo geral, as manifestações públicas de caráter político ainda acontecem 

tendo como base a Praça Fausto Cardoso, mesmo com a saída da sede do governo estadual, 

pois ainda permanecem nesta praça a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Justiça, assim 

como as instituições de poder municipais (executivo e legislativo) estão na Praça Olímpio 

Campos, próximo à Catedral (conforme vimos anteriormente; ver também figura 66). 

A busca por visibilidade é destaque na fala de um dos participantes de um protesto, ocorrido 

em outubro de 1999, por uma melhor política pública de educação,. Promovido pelo 

SINTESE (Sindicato de Trabalhadores da Educação de Sergipe), a Marcha em Defesa e 

                                                
152 Aqui não se trata de uma rua de pedestres, mas de um trecho de orla do rio Sergipe urbanizada em 1988 

como área de lazer, com calçadão para caminhadas, quadras de esporte, parque infantil, quiosques de água de 
coco e outros equipamentos. Reformado posteriormente em 1999, este calçadão se tornaria o principal espaço 
de lazer e de sociabilidade na Praia 13 de julho, bairro de elite onde se verifica o metro quadrado mais caro 
da cidade. 

153 Esta notícia não foi computada na estatística deste trabalho, pois não se referia a um acontecimento no 
centro da cidade. 

154 A partir de uma política de erradicação de favelas do então governador Albano Franco, o conjunto 
habitacional Padre Pedro foi construído em 1999 pelo Governo do Estado para abrigar moradores de uma 
favela denominada Tieta, nas proximidades da Estação Rodoviária, no bairro Capucho. 

155 Trindade, Acácia. “Conjunto Padre Pedro está sem água e sem energia”. Jornal da Cidade, 14/09/1999, p. B-
3. 



 235 

Promoção da Educação Pública, realizada por professores, alunos e servidores da rede pública 

estadual de ensino, percorreu diversas ruas do centro até a Assembléia Legislativa, na Praça 

Fausto Cardoso. Segundo Ubaldina Santana, secretária geral do sindicato, “a pretensão foi 

revelar à sociedade as condições em que profissionais e estudantes são obrigados a ensinar e 

aprender” (grifo nosso)156.  

Este espaço urbano composto pelas três praças centrais, ao ainda concentrar em seu entorno 

edifícios públicos importantes, se mantém como um espaço público forte com um caráter 

cívico significativo. Quando atos e manifestações públicas acontecem em frente aos edifícios 

do poder, o objetivo não é apenas buscar um diálogo mais direto com as autoridades públicas, 

mas principalmente trazer visibilidade às suas causas para o restante da população, em meio 

ao burburinho do centro da cidade, em função do grande fluxo de pessoas que ali circulam. 

2004 parece marcar uma inflexão significativa nos registros de notícias sobre manifestações 

públicas. São apenas 5 (cinco) notícias com este tema, correspondendo a apenas 4,2% do total 

do ano (ver tabela 7). A explicação para isto pode estar, em parte, na estabilização econômica 

no país no início dos anos 2000, o que teria provocado uma redução nos protestos de 

motivação econômica.  

Em abril, o Jornal da Cidade informa sobre uma greve de professores da rede estadual de 

ensino. A busca por apoio e legitimidade na sociedade fez com que os professores 

organizassem estandes de informação nos calçadões centrais:  

“ontem a categoria realizou mais um ato nos calçadões das ruas João Pessoa e 

Laranjeiras (...). No ato de ontem, que começou às 8 horas e só terminou ás 18 horas, 

dezenas de professores se revezaram nos estandes montados nos principais trechos 

dos calçadões onde, além de distribuírem panfletos mostrando a necessidade de 

aumento de salário, sensibilizaram a população a assinar manifesto (...)”157. 

Outras notícias deste ano de 2004 informam, por exemplo, sobre um ato público na Praça 

Fausto Cardoso por ética e contra a corrupção organizada por alguns partidos políticos como 

PDT, PFL e PPS158; e sobre um protesto da UNE (União Nacional dos Estudantes) e da CUT 

(Central Única dos Trabalhadores) contra o Governo Federal reivindicando mudanças na 

política econômica do país159. De modo geral, podemos dizer que a maior parte destas 

                                                
156 “Manifestação: marcha em defesa da educação”. Jornal da Cidade, 01/10/1999, p. B-2. A notícia também foi 

destaque na primeira página do jornal. 
157 “Greve ilegal: professor não teme corte de ponto”. Jornal da Cidade, 24/04/2004, p. B-5. 
158 Santos, Ormário. “Ato público”, Jornal da Cidade, 02/04/2004, p. C-4. 
159 “CUT e UNE: protesto no centro contra o Governo”. Jornal da Cidade, 17/07/2004, p. B-2. 
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manifestações públicas têm motivações amplas e genéricas (contra a corrupção ou por uma 

nova política econômica, entre outras) e que aludem a uma luta de caráter nacional, sem uma 

especificidade e um destinatário local. 

 

Eventos culturais no espaço público (eixo de análise 2) 

Neste eixo temático estão registradas as matérias do Jornal da Cidade sobre eventos culturais 

de diversos tipos no espaço público, como shows de música, teatro de rua, carnaval, festas de 

São João etc. 

 
Tabela 8: Levantamento de notícias do eixo de análise eventos culturais no espaço público (em 
números absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Eventos culturais no espaço público 13 13,5% 15 14,4% 4 4,8% 14 11,7% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor. 

 

Como podemos observar na tabela acima, há um equilíbrio na ocorrência de eventos culturais 

no espaço público, mantendo-se em um patamar entre 11,7% e 14,4% sobre o total das 

notícias do ano, com exceção do ano de 1999, quando cai esse percentual para 4,8%. Esta 

excepcionalidade do ano de 1999 pode ser interpretada como reflexo de uma fase de transição 

entre períodos de grandes festas populares: por um lado, um tradicional carnaval de rua 

acontecendo de maneira bastante intensa no centro da cidade, incluindo desfiles de escolas de 

samba e blocos de rua, mas que vai entrar em declínio, a partir do início da década de 90, 

devido ao surgimento de uma festa privada nos moldes de uma micareta pré-carnavalesca, o 

Pré-Caju, que é realizada fora do centro, em espaços da cidade mais valorizados sob o ponto 

de vista imobiliário.  

Por outro lado, na virada do século XXI, o Forrócaju, um grande evento promovido pela 

Prefeitura Municipal durante os festejos do São João, deixa de acontecer na Praça Fausto 

Cardoso160 e assume um caráter de evento de massa no entorno dos mercados municipais, 

também no centro, a partir de 2003, na administração do então prefeito Marcelo Deda (PT). 

Além disso, nos anos de 2004 e 2005, o Pré-Caju deixa de acontecer ao longo da Av. Beira 

                                                
160 Na Praça se montava um grande “arraial” onde aconteciam shows de música e apresentação de quadrilhas. 
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Mar, no bairro 13 de julho, e se realiza excepcionalmente no entorno dos mercados 

municipais161. Entre estes dois momentos, poucos eventos expressivos acontecem nos espaços 

públicos centrais, o que fica visível no baixo número de registros de notícias sobre o tema em 

1999. 

 
Tabela 9: Distribuição das notícias sobre eventos culturais no espaço público, agrupadas por temas 
predominantes 

  1989 1994 1999 2004 total 

Carnaval de rua 7 3 3 1 14 

Pré-Caju no 
mercado 

- - - 6 6 

São João 2 5 - 3 10 

Temas 
predominantes 

Projeto Bandas na 
Praça 

- 7 - - 7 

 outros 4 - 1 4 9 

Total  13 15 4 14 46 
Fonte: Levantamento do autor. 

 

É importante notar que, ao longo da leitura de jornais do ano de 2004, não foi encontrada 

nenhuma linha sobre a Rua da Cultura, um evento alternativo voltado para música, teatro e 

outras manifestações artísticas, que acontece todas as noites de segunda-feira em frente ao 

Mercado Thales Ferraz. Organizado por um grupo de pessoas ligadas à Companhia de Teatro 

Stultifera Navis e ao seu diretor artístico Lindemberg Monteiro, a primeira Rua da Cultura 

aconteceu do lado de fora do Teatro Atheneu, no bairro São José (ao sul do centro) em 

setembro de 2002. Após reclamações de moradores da vizinhança, o evento passou a 

acontecer em frente ao mercado central a partir de março de 2003, consolidando-se a partir de 

então.  

Assim, seria plausível imaginar que a edição de sexta-feira do Jornal da Cidade pudesse trazer 

a programação da Rua da Cultura subseqüente, ou na edição de terça-feira pudéssemos ler 

algum relato do evento do dia anterior. Não foi o que pudemos registrar, entretanto. Uma 

explicação possível pode ser o caráter alternativo da Rua da Cultura. 

                                                
161 Buscando novas formas de dinamizar economicamente a festa e fugir das reclamações de moradores do 

bairro 13 de julho sobre barulho e outros distúrbios, os organizadores do Pré-Caju apostaram no ambiente 
histórico e revitalizado dos mercados municipais para a realização do evento nestes dois anos citados. Mas a 
baixa receptividade do público fez com que a festa voltasse a se realizar na 13 de julho, a partir de 2006 em 
diante. Para muitos, os motivos do fracasso estavam na menor dimensão do espaço urbano disponível para a 
festa e, também, na percepção do público de um ambiente decadente no centro da cidade, em oposição ao 
espaço mais elitizado da 13 de julho. 
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Segundo o blog da Rua da Cultura, o evento tem como objetivo principal ser um espaço para 

“todas as variantes da produção local de qualidade artística, de rappers a trios pé de serra, de 

roqueiros a quadrilhas juninas, do teatro a artistas plásticos, enfim somos um liquidificador 

cultural com o compromisso de através do encontro de todas as tribos fazer um movimento 

único e que valorize nossa identidade plural, (além de) trazer pessoas para o Centro Histórico, 

que havia sido reformado (em 1999), mas ainda não contava com nenhuma proposta de 

revitalização ou projeto cultural”162. 

No que diz respeito aos espaços onde estas festividades acontecem, tanto o tradicional 

carnaval de rua, que entra em decadência a partir de meados dos anos 1990, quanto o antigo 

Forrócaju tinham inicialmente a Praça Fausto Cardoso como a sua base de acontecimentos e 

atividades. Podemos dizer que esta praça central, integrada à Praça Olimpio Campos 

(impregnada pela presença imponente da Catedral Metropolitana e onde acontecia uma 

também tradicional festa natalina até os anos 1970), constituía um espaço público forte (ainda 

que em processo de esvaziamento) não apenas de caráter cívico-religioso, como vimos 

anteriormente, mas também era um espaço de festividades e celebrações sociais com 

abrangência para toda a cidade. 

Entretanto, é sintomático o fato de que estas festas urbanas se transferem para o entorno dos 

mercados municipais após a conclusão do seu projeto de revitalização em 1999. Neste 

sentido, as notícias registradas em 2004 demonstram claramente que o espaço público forte 

constituído pelo complexo dos mercados, como já anotado em capítulo anterior, se renovou e 

se transformou, tornando-se não apenas um espaço popular para compras e abastecimento, 

mas também para eventos e festas de grandes dimensões. Ou seja, se num momento anterior a 

especificidade deste espaço público forte estava nas atividades comerciais com base em 

espaços fechados, como as edificações dos mercados e lojas do entorno, neste novo momento 

a dinâmica do comércio varejista é reforçada pelas atividades de lazer e turismo, e entram em 

evidência os espaços públicos abertos, especialmente as praças. 

A principal e maior destas praças, aliás, é denominada Praça de Eventos Hilton Lopes, 

localizada entre os mercados antigos, restaurados, e o novo Mercado Albano Franco. A 

denominação que enfatiza sua destinação para grandes eventos e seu tratamento paisagístico 

que não contempla quaisquer elementos de mobiliário urbano em seu interior, permitindo 

desta maneira a aglomeração de grandes multidões (ver foto 69, na parte referente ao eixo de 

análise mercados), estão em consonância com as novas lógicas das políticas de turismo de 
                                                
162 <http://ruadacultura.blogspot.com/2009_02_01_archive.html>, acesso em 15/11/2009. 
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eventos e com a espetacularização do folclore (no caso, das festas juninas tradicionais). 

Vejamos o que acontece ano a ano. Em 1989, o Jornal da Cidade informava, em primeira 

página, sobre os preparativos no centro da cidade para o carnaval que se avizinhava, 

especificamente na Av. Rio Branco (Rua da Frente), onde iriam acontecer os desfiles de 

blocos e escolas de samba163, muito embora a abertura oficial fosse na orla da praia de 

Atalaia, com a chegada do Rei Momo. Nos dias de carnaval propriamente ditos, a 

programação na Av. Rio Branco seria a seguinte: trios elétricos no sábado, desfile de blocos 

no domingo, desfile das escolas de samba na segunda, finalizando na terça com desfiles de 

blocos e das escolas de samba vencedoras. Na mesma edição, o colunista social João de 

Barros exultava: “grande vibração em torno do novo espaço do carnaval, da nova passarela do 

samba, a Av. Rio Branco, que vai explodir de alegria. É só esperar”164. 

Entretanto, em função da crise econômica do país na década de 80, surgem alguns problemas 

para a realização do carnaval na cidade, ao tempo em que algumas vozes aventam a 

possibilidade de mudanças na festa, entre elas a mudança para uma localização cada dia mais 

em voga, a orla da praia de Atalaia. Assim, noticiava-se em janeiro de 1989 que, por falta de 

recursos, a Prefeitura havia anunciado não mais contribuir financeiramente para o carnaval de 

rua, incluindo a instalação do Clube do Povo (algumas vezes chamada de Praça do Povo), na 

Praça Fausto Cardoso. Além disso, a realização do Baile dos Artistas, o mais famoso baile 

pré-carnavalesco, promovido de forma privada por um colunista social, também estava 

ameaçado de não acontecer. A matéria ressaltava ainda a preocupação dos diretores de escolas 

de samba e blocos, que denunciavam o descaso das autoridades sergipanas: “com a não-

realização do carnaval de rua pela Prefeitura Municipal, os governantes estarão contribuindo 

para os grandes e pomposos bailes dos clubes da elite da capital, destinados a uma classe 

privilegiada da sociedade. A estes, com certeza, eles (as autoridades municipais) irão”, afirma 

a diretora da escola de samba Tubarão da Praia, Isabel Nunes165. 

Uma dos registros mais interessantes é sobre a posição do colunista social João de Barros, 

uma pessoa fortemente ligada ao carnaval e o principal realizador do pré-carnavalesco Baile 

dos Artistas, a respeito da crise financeira que ameaçava a realização da festa naquele ano. Em 

sua coluna166, o autor lista uma série de propostas buscando a solução dos problemas, sendo a 

                                                
163 “Rio Branco está concluída para o carnaval”. Jornal da Cidade, 02/02/1989, p. 7. 
164 Barros, João de. Jornal da Cidade, 02/02/1989, coluna João de Barros, p. 6. O autor se refere à mudança do 

local dos desfiles de escolas de samba, que no ano anterior acontecia na Av. Barão de Maruim. 
165 “Carnaval aracajuano morre por falta de verbas”. Jornal da Cidade, 11/01/1989, p. 7. Além da Tubarão da 

Praia, as outras escolas de samba atuantes na época eram a Batuqueiros do Morro, Tradição da Atalaia e 
Grêmio Recreativo Unidos do Samba, segundo informa a mesma matéria. 

166 Barros, João de. Sem título. Jornal da Cidade, 12/01/1989, coluna João de Barros, p. 6. 
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principal a sua transferência das ruas do centro para a orla da Atalaia, “onde toda a infra-

estrutura já está pronta: grande passarela asfáltica, bares e restaurantes, sanitários públicos, o 

grande oceano para amenizar o calor e a ressaca, as areias da praia para um merecido 

descanso”. O custo para a prefeitura para a viabilização do evento seria baixo, através da 

“iluminação total da orla com gambiarras (que a prefeitura já possui)”, contratação de “três ou 

quatro batucadas para circular pelos bares e restaurantes”, parcerias com cervejarias para a 

decoração etc. Além disso, o autor propõe a criação de concursos de “melhor decoração” e 

“melhor animação” nos diversos bares, restaurantes e boates da praia, assim como incentivos 

para realização de bailes carnavalescos nestes locais. Poder-se-ia montar passarela para 

concurso de fantasias, sendo que a premiação seria através de brindes doados por firmas e 

lojas da cidade. Enfim, para o autor, faz-se necessário fazer parcerias com as empresas 

privadas da cidade, fazendo com que estas cubram parte dos custos da festa:  

“E como ficou provado, tudo isso sem dinheiro, mas com uma ação coletiva, seguindo 

o velho refrão: ‘vamos brincar sem gastos’. E depois é bom lembrar que o 

paternalismo oficial só faz descaracterizar e atrapalhar a manifestação 

essencialmente popular. Se o Carnaval é a grande festa do povo, ao povo pertence e 

pelo povo deve ser realizado. (...) Porque não colocar um ponto final na estrutura 

tradicional, impossibilitada pela situação econômica, e se criar uma estrutura nova, 

mais espontânea, de um carnaval com o povo na rua, suas fantasias, sua realidade e 

suas criações?”167 

Por fim, alguns dias mais tarde, o Governo do Estado interveio com uma ajuda financeira e a 

festa pôde se realizar nos moldes tradicionais: na av. Rio Branco aconteceram, portanto, os 

desfiles das escolas de samba e blocos, com patrocínio do governo estadual, e manteve-se o 

Clube do Povo na Fausto Cardoso, organizado e bancado pelo governo municipal168. 

É certo também que existiam diferenciações sociais nas formas de freqüência e utilização dos 

espaços do carnaval. As festas pagas em clubes sociais ocupavam um lugar significativo neste 

cenário do carnaval aracajuano169, mas de certa maneira o Clube do Povo era um espaço 

expressivo durante aqueles dias de carnaval de uma cidade “provinciana”, ainda com uma 

inserção muito precária na rede nacional de grandes eventos de lazer e entretenimento. A 

                                                
167 Idem, 12/01/1989, p. 6. 
168 Sem título. Jornal da Cidade, 26/01/1989, coluna Periscópio, p. 5. 
169 Os principais clubes com bailes carnavalescos eram o Vasco Esporte Clube, prestigiado por camadas mais 

populares, a Associação Atlética, o Cotinguiba e o Iate Clube, este último da elite tradicional. O Jornal da 
Cidade destacava, por exemplo, em uma coluna não-assinada, conversas entre o governador e alguns 
membros da máquina administrativa estatal sobre questões políticas “nos salões do Iate Clube”, em meio aos 
bailes carnavalescos (Jornal da Cidade, coluna Confidencial, 10/02/1989). 
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título de ilustração, na edição de 10/02/1989 podemos ler uma pequena nota sobre dois 

vereadores flagrados conversando no Clube do Povo. Um deles afirma que está vivendo “de 

barriga cheia”, mas ao perceberem a presença do repórter, os dois pedem que os deixe no 

anonimato170.  

Anos mais tarde, notícias semelhantes a esta, sobre a presença de políticos em festas de 

carnaval no centro, serão praticamente inexistentes – provavelmente também porque nem 

mesmo a própria imprensa estará presente nos mesmos.  

Dez anos depois, Aracaju vivenciava um contexto completamente diferente, o que pode ser 

ilustrado por algumas notícias de fevereiro de 1999, que assinalavam e, ao mesmo tempo, 

lamentavam a decadência do carnaval na cidade. Naquele ano, a prefeitura havia decidido 

transferir a estrutura do Clube do Povo da Praça Fausto Cardoso para os mercados, numa 

tentativa mal sucedida de reanimar a festa. No primeiro dia oficial dos festejos momescos, o 

Jornal da Cidade comentava, em sua coluna Periscópio, que a única coisa que lembrava o 

Carnaval em Aracaju eram as arquibancadas e camarotes do Pré-Caju sendo desmontadas, e 

que o Clube do Povo “não recebeu qualquer bandeirola que lembre o período 

carnavalesco”171. Após as festas, o carnavalesco e colunista Hilton Lopes lamentava: “O 

Clube do Povo na praça do Mercado Albano Franco não teve sucesso, não sendo aceito pelos 

foliões que pouco compareceram, apesar da boa idéia do prefeito (João Augusto) Gama. A 

Praça Fausto Cardoso abrigava o Clube do Povo numa tradição de mais de 50 anos”172. 

É importante ressaltar que a decadência do carnaval de rua em Aracaju foi uma decorrência 

quase imediata da grande aceitação popular do Pré-Caju, a partir de 1994. Como um grande 

evento privado com blocos de trios, nos moldes do carnaval baiano, o Pré-Caju segue uma 

lógica estritamente de mercado e realiza-se, até hoje, sempre duas semanas antes do carnaval, 

com o objetivo de possibilitar a presença em Aracaju de grandes nomes da música 

carnavalesca baiana. Desta maneira, uma boa parte dos foliões aracajuanos e de todo o 

Estado, principalmente os de maior poder aquisitivo, evade-se durante os dias de carnaval 

propriamente ditos para usufruir das festas em Salvador e Olinda/Recife, esvaziando a cidade. 

Em função deste esvaziamento e da perda de interesse de grupos sociais mais influentes pelo 

carnaval local, o poder público passa também a não investir com tanto empenho nas festas 

públicas durante os dias de carnaval, como no tradicional Clube do Povo. 

É assim que, por exemplo, na pesquisa amostral do ano de 2004 foi registrada apenas uma 

                                                
170 Sem título. Jornal da Cidade, 10/02/1989, coluna Zona Livre, p. 5. 
171 “Decoração”. Jornal da Cidade 12/02/1999, coluna Periscópio, p. A-2. 
172 Lopes, Hilton. “Eu só queria entender”, Jornal da Cidade, 18/02/1999, coluna Chamada Geral, p. C-13. 
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notícia173 sobre o “Carnaju”, o novo nome da festa promovida pela Prefeitura Municipal na 

Praça de Eventos dos mercados, enquanto no mesmo período (janeiro e fevereiro) registramos 

seis notícias sobre o Pré-Caju, ocorrido duas semanas antes, no mesmo local (ver tabela 9). 

Algumas das notícias são as seguintes:  

“E quem está trabalhando duro nesse recesso parlamentar é o deputado estadual 

Fabiano Oliveira (PTB). Ele e sua família estão envolvidos na organização de mais 

um Pré-Caju, que este ano vai acontecer na área dos mercados da capital. Fabiano 

tem dito que o novo local vai possibilitar mais comodidade aos foliões (...)”174. 

“O Pré-Caju terá novidades para os foliões. Além da conhecida mudança de 

percurso, o circuito – em extensão – diminui, o que permitirá que a festa seja mais 

concentrada e abrigue uma série de novidades (...)”175. 

Apesar da prévia carnavalesca ser da iniciativa privada, sempre houve interesse do poder 

público em fechar parcerias para contribuir com a sua realização, principalmente nos quesitos 

segurança pública e limpeza, em função dos benefícios econômicos para a cidade trazidos por 

turistas:  

“Depois de 4 dias de folia, entra em cena o pessoal da limpeza e para desmontar toda 

a estrutura do Pré-Caju (...). ‘As 18 equipes de limpeza, com 15 agentes cada, foram 

colocadas todos os dias após o término da festa na área do mercado para varrer o 

local (...)’, explica Helder Andrade, assessor de imprensa da EMSURB (...), 

salientando que durante os 4 dias não houve prejuízo ao abastecimento do mercado, 

pois a festa acabou sempre antes das 5 horas e os caminhões de abastecimento foram 

autorizados a entrar na área antes da liberação do trânsito, que ocorreu por volta das 

6 horas”.176 

Notamos, portanto, que estamos tratando da transição de uma cidade que abriga festas 

relativamente espontâneas e ancoradas no espaço público – o carnaval de rua –, para uma 

cidade de grandes eventos populares com fortes contornos de espetáculo. 

 

 

                                                
173 Santos, Osmário. “Carnaju”, Jornal da Cidade, 21/02/2004, Coluna Osmário, p. C-4. 
174 “Pré-Caju”. Jornal da Cidade, 01 a 02/01/2004, coluna Periscópio, s/p. 
175 Santos, Osmário. “Pré-Caju”. Jornal da Cidade, coluna Osmário. 06/01/2004, p. C-4. 
176 Santos, Osmário. “Mercado ficará limpo em 10 dias”. Jornal da Cidade, coluna Osmário, 10/02/2004, p. C-

4. 
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Cotidiano: organização do espaço público, uso e apropriação (eixo de análise 3) 

Neste grupo incluímos todas as notícias publicadas sobre o dia-a-dia no centro da cidade que 

versam sobre diferentes formas de uso e apropriação do espaço público por seus usuários, 

assim como ações do poder público com o intuito de organizar e regular o uso destes espaços 

e promover a sua manutenção. Assim, aqui podemos encontrar o noticiário sobre apropriação 

de calçadas e ruas por camelôs (comércio informal), a existência de pessoas sem-teto nas ruas 

do centro, trânsito de automóveis (normalmente sobre engarrafamentos e problemas de 

estacionamento), além de notícias sobre serviços públicos para manutenção do espaço 

(limpeza, iluminação, segurança pública, mobiliário urbano etc.). 

Como podemos observar na tabela 10 abaixo, este grupo de notícias segue um padrão de 

ocorrências semelhante às do eixo anterior (eventos culturais no espaço público): mantém-se 

um percentual entre 10 e 11% sobre o total de notícias de cada ano, com uma pequena 

redução em 1999. Na tabela 11, apresentamos um detalhamento destas notícias segundo a 

predominância dos temas. 

 
Tabela 10: Levantamento de notícias do eixo de análise cotidiano: organização/regulação do espaço 
público, uso e apropriação (em números absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Cotidiano: organização/regulação 
do espaço público, uso e 
apropriação 

11 11,4% 12 11,5% 7 8,5% 12 10,0% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 
Tabela 11: Distribuição das notícias do eixo cotidiano: organização/regulação do espaço público, uso 
e apropriação, agrupadas por temas predominantes 

  1989 1994 1999 2004 total 

trânsito 6 3 4 4 17 

camelôs  3 4 1 2 10 

abandono espaços 
públicos 

1 2 - 2 5 

Temas 
predominantes 

sem-teto  1 1 1 - 3 

 insegurança - - - 2 2 

 outros - 2 1 2 5 

Total  11 12 7 12 42 
Fonte: Levantamento do autor 
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Este detalhamento nos mostra que os temas mais predominantes estão relacionadas à questão 

dos fluxos na área central: são relatos jornalísticos apresentando reclamações sobre o trânsito 

de veículos nas ruas do centro. Em seguida, estão as críticas negativas quanto à presença de 

comerciantes informais (camelôs) nas ruas. 

Em 1989, diversas notícias no Jornal da Cidade, principalmente em colunas não-assinadas, 

procuravam repercutir os problemas de estacionamento no centro da cidade: “A Praça Fausto 

Cardoso definitivamente se transformou num imenso estacionamento de automóveis. Raro é o 

dia em que as calçadas não ficam tomadas. É uma pena”, relata uma destas colunas, 

complementando com a opinião do diretor do DETRAN de que as pessoas têm o péssimo 

hábito de não andar a pé. “Tudo é de carro. Conheço gente que tira o carro da garagem para ir 

ao centro da cidade quando a distância não passa de mil metros”177.  

Meses mais tarde, o Jornal de Sergipe assinala as deficiências na gestão e fiscalização do 

trânsito, ressaltando aspectos de uma cidade menor, onde as relações pessoais se sobrepõem 

ao interesse público: “é aquela coisinha de cidade pequena do interior do Estado”, onde os 

guardas multam de acordo com a “cara do dono” do automóvel ou “pela própria condição do 

veículo”178. 

Uma das soluções apresentadas pela CDL (Câmara de Diretores Lojistas), em uma das 

notícias publicadas, para uma maior oferta de vagas de estacionamento é a implantação de 

estacionamento rotativo nas ruas centrais. “A Zona Azul é de interesse da comunidade, pois o 

trânsito no centro da cidade está estrangulado”, afirma o presidente do CDL, Manoel Caetano 

da Silva179. No mês seguinte, lemos em outra notícia que o rotativo começará a ser implantado 

pela Prefeitura Municipal180. Muito embora a Zona Azul significasse um custo extra aos 

proprietários dos automóveis, que pagariam pelo uso do espaço por cada período de 2 horas, 

isto também possibilitava o aumento de vagas disponíveis para estacionamento, em função da 

sua rotatividade. Note-se que o Shopping Riomar já estava em funcionamento desde maio 

daquele ano (1989) e a ampla oferta (gratuita) de vagas de estacionamento era um dos seus 

principais atrativos, o que provoca um impacto inicial no comércio do centro. Mudar as 

formas de organização e regulação dos estacionamentos no centro tem a ver, portanto, com o 

receio dos comerciantes de um esvaziamento do comércio varejista central. 

Nos anos seguintes, os problemas perduram: em 1994, lemos que “o trânsito de Aracaju fica 

                                                
177 Sem título. Jornal da Cidade, 24/01/1989, coluna Zona Livre, p. 5. 
178 “Desorganização total no trânsito da cidade”. Jornal da Sergipe, 04/07/1989, p. 2. 
179 “CDL acha que Zona Azul é solução para o comércio”. Jornal de Sergipe, 18/10/1989, p. 2. 
180 “Zona Azul vai começar pela Praça General Valadão”. Jornal de Sergipe, 28/11/1989, p. 14. 
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cada vez mais difícil. Os carros estacionados em fila dupla, carroças, ciclistas e catadores de 

papel fazem com que o tráfego fique complicado e os congestionamentos sejam constantes”. 

Segundo a matéria, o que mais atrapalha são as carroças e os catadores de papel, e “os 

ciclistas são verdadeiros aventureiros no trânsito”181. Estas informações, porém, não são 

decorrentes da fala de algum entrevistado ou do resultado de pesquisa empírica sobre a 

mobilidade no centro da cidade. Esta é uma matéria opinativa do jornal, apesar do teor de 

matéria noticiosa apresentado. Ao mesmo tempo, estamos diante de uma hierarquia bem clara: 

no centro da cidade, o mais importante é a fluidez na circulação de automóveis, em 

detrimento dos ciclistas e carroças. Decididamente, os catadores de papel com suas carroças 

não são bem-vindos. 

A comparação com a infra-estrutura oferecida pelos shopping centers aparece em uma notícia 

de 1999, cinco anos depois. A respeito da atuação de flanelinhas (guardadores de carro 

informais e autônomos) e das dificuldades de estacionamento no centro, o então presidente da, 

CDL, Gilson Figueiredo, afirma que os clientes buscam “outras opções, e os shopping centers 

acabam sendo a melhor alternativa”182. Naquele momento está em curso o projeto de 

revitalização do centro, como veremos mais adiante, que, dentre outras ações, se propunha a 

reduzir as vagas de estacionamento na Zona Azul através do alargamento de um grande 

número de calçadas e da transformação da Rua São Cristóvão em rua de pedestres. Com a 

conclusão das obras, em novembro de 1999, os problemas de estacionamento parecem 

permanecer, ao tempo em que o fluxo do trânsito supostamente melhorou. Em certo momento, 

podemos ler que “a SMTT183 ainda não sinalizou a proibição de estacionamento em algumas 

ruas do centro, naquelas com o passeio alargado”, e um motorista abordado pela reportagem 

reclama que “aqui no centro é caótico, não tem estacionamento e ainda retiram”184. Dias 

depois, um colunista assegura que “as mudanças introduzidas no trânsito do centro comercial 

da cidade foram bem assimiladas pelos motoristas. Na cidade, o tráfego de veículos melhorou 

e muito”185. 

A presença de camelôs e de pessoas sem-teto no espaço público é também tema constante na 

imprensa e, na maioria das vezes, colocada como causa da depreciação do centro. Em parte, 

notícias como essas eram também críticas negativas, de cunho político, direcionadas ao 

prefeito em exercício, como se pode perceber na seguinte notícia de julho de 1989, com o 

                                                
181 “Carroças e ciclistas atrapalham o trânsito”. Jornal da Cidade, 18/11/1994, p. 5. 
182 “CDL condena ação de flanelinhas no Centro”. Jornal da Cidade, 06/08/1999, p. B-5. 
183 Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. 
184 “Diminui vagas para estacionar”. Jornal da Cidade, 23/11/1999, p. B-5. 
185 Cavalcanti, Jurandyr. Jornal da Cidade, 26/11/1999, coluna Notas e Comentários, p. B-6. 
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título “Camelôs foram espancados e expulsos”, seguido pelo subtítulo “mais uma vez os 

excessos foram cometidos contra os pobres”186. Nela, o jornal relata o protesto de camelôs em 

frente ao prédio da Prefeitura Municipal contra a sua remoção para mercados setoriais da 

cidade. Sob forte pressão policial, os comerciantes gritavam palavras de ordem como 

“queremos trabalhar, mas Paixão (Wellington Paixão, prefeito) não quer deixar!”. Algumas 

reuniões já teriam sido realizadas com o Secretário de Abastecimento, Alcivan Menezes. As 

barracas de uma das ruas, a Travessa Carlos Firpo, serão destruídas pois são de “exploradores 

de sexo, chamarizes de marginais, além de vendedores de cachaça”, segundo o secretário. 

Um mês antes, em maio187, o Jornal da Cidade relatava sobre o “Teófilo Dantas em completo 

abandono”188, que se encontrava sem iluminação à noite e as árvores não recebiam cuidados, 

assim como os lagos e fontes luminosas. Mas o principal objetivo da matéria era expor a 

ocupação de uma das calçadas laterais na praça por ambulantes, principalmente “vendedores 

de frutas saídos da antiga Rodoviária”, o que causa um “péssimo visual, transparecendo uma 

verdadeira favela em pleno centro comercial”. Alguns dias depois, nova matéria sobre o 

assunto, desta vez apresentando a posição da Prefeitura sobre a questão189. Para o Secretário 

de Abastecimento, está havendo fiscalização e retirada de camelôs que estiverem em locais 

não-autorizados, pois “o centro turístico de Aracaju não pode conviver com aquela favela”. 

(ver foto 63). 

Outra referência sobre a pobreza no centro da cidade, também estigmatizante, pode ser lida 

em outubro do mesmo ano (1989). O jornal relata que as ruas do centro da cidade estariam 

sendo “invadidas” à noite por “acampamentos improvisados de mendigos e retirantes”, e “as 

ruas ficam parecendo imensas favelas”190. Os principais espaços seriam as ruas Itabaianinha, 

São Cristóvão, Ponte do Imperador e Praça General Valadão. 

                                                
186 “Camelôs foram espancados e expulsos”. Jornal de Sergipe, 14/07/1989, p. 2. 
187 Ressalte-se que é o mesmo mês da inauguração do Shopping Riomar. 
188 “Teófilo Dantas em completo abandono”. Jornal da Cidade, 19/05/1989, p. 17. A manchete na primeira 

página tinha como título: “Camelôs ocupam a calçada do Teófilo Dantas”. Como vimos anteriormente, a 
denominação Parque Teófilo Dantas confunde-se com o de Praça Olimpio Campos para designar a praça 
onde se localiza a Catedral Metropolitana. 

189 “Prefeitura explica ação contra camelôs”. Jornal da Cidade, 23/05/1989, p. 14. 
190 “Desabrigados invadem até as ruas da cidade”. Jornal de Sergipe, 13/10/1989, p. 2. 
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Figura 63: Manchete de primeira página sobre a ocupação da calçada do Parque Teófilo Dantas por camelôs191 

 

 
Figura 64: Notícia, em página interna, da ocupação da calçada do Parque Teófilo Dantas por camelôs192 

 

Em junho de 1994, persiste o noticiário sobre a ocorrência de ocupações indevidas do espaço 

público: “aos poucos os camelôs retornam aos calçadões da João Pessoa e da Laranjeiras, 

                                                
191 Jornal da Cidade, 19/05/1989, p. 1. As barracas fixas e relativamente padronizadas não nos fazem crer, 

entretanto, que sejam vendedores “ambulantes” e ocasionais, nem em uma situação de “abandono” do espaço 
público por parte da administração municipal. Segundo os vendedores entrevistados na matéria, eles têm 
autorização oficial para ali se instalarem. 

192 Jornal da Cidade, 19/05/1989, p. 17. 
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apesar da fiscalização”193. E, em outubro do mesmo ano, novas reclamações são publicadas, 

inclusive sobre a presença de mendigos, como nos relata o colunista Jurandyr Cavalcanti em 

duas notas na mesma edição: 

“os camelôs estão pouco a pouco voltando a ocupar as ruas centrais da cidade. A 

prefeitura vai tomar as necessárias providências (...)” 

“a cidade está cheia de mendigos. São famílias inteiras que aqui chegam à procura de 

emprego. Vivem dormindo embaixo das marquises das casas comerciais ou em toscos 

barracos de papelão”194. 

Cinco anos depois, em junho de 1999, o jornal comenta que “no centro comercial de Aracaju 

é cada vez maior o número de pedintes”, tendo havido um aumento do número de famílias e 

desempregados vindas do interior para Aracaju, e conjectura sobre quais seriam os objetivos 

dos sem-tetos ao ocuparem as ruas do centro: enquanto alguns buscariam “moradia, trabalho e 

melhores condições de vida”, outros teriam um único objetivo: “fomentar a indústria de 

esmolas”195. 

No mês seguinte, o pano de fundo é o Projeto de Revitalização do Centro Histórico de 

Aracaju, em andamento naquele ano de 1999. Em função das obras, os vendedores 

ambulantes nas ruas Laranjeiras e São Cristovão recebem notificação da prefeitura de que 

deveriam deixar a área196. Percebemos que esta proposta de revitalização do centro segue uma 

lógica de intervenção estetizante, tendo o shopping center como modelo – em muitas das falas 

de diversos agentes do processo, como políticos e empresários, como veremos adiante no eixo 

específico, o discurso era que o centro da cidade iria se transformar em um “shopping center a 

céu aberto”. Seguindo esta lógica, portanto, não deveria haver lugar no centro para camelôs 

ou moradores de rua. 

Coerente com este raciocínio, o comércio formal do centro passa a ser também regulado de 

forma mais rigorosa. Alguns estabelecimentos, como bares e restaurantes, são notificados pela 

apropriação indevida das calçadas, prejudicando o fluxo de pedestres. Segundo se lê nas 

páginas do jornal, esta situação desvaloriza a imagem da cidade, em especial do centro, que 

“recebe atualmente intervenção de revitalização”197. 

 
                                                
193 “Vendedores ambulantes estão de volta ao calçadão”. Jornal da Cidade, 04/06/1994, p. 5. 
194 Cavalcanti, Jurandyr. “Camelôs” e “Mendigos”, ambas Jornal da Cidade, 11/10/1994, coluna Notas e 

Comentários, p. 14. 
195 “Cresce a população de mendigos em Aracaju”. Jornal da Cidade, 18/06/1999, p. B-2. 
196 Cavalcanti, Jurandyr. “Ambulantes”. Jornal da Cidade, 20/07/1999, coluna Notas e Comentários, p. B-6. 
197 “Comerciantes estão na mira da SMTT”. Jornal da Cidade, 30/07/1999, p. B-5. 
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Calçadão da Rua João Pessoa (eixo de análise 4) 

Muito embora este tema faça referência a formas de apropriação do espaço público, como no 

eixo 3 descrito acima, optamos por fazer deste tema uma categoria específica. São notícias e 

outras citações nos jornais pesquisados que apontam para formas de sociabilidade e de 

comunicação face-a-face na principal rua comercial do centro, especialmente de cunho 

político. Como principal rua de pedestres, a Rua João Pessoa era um conhecido ponto de 

encontro de personalidades do mundo político e intelectual da cidade até meados dos anos 90, 

aproximadamente. 

Vimos anteriormente, ao final do capítulo 2, como esta rua se renovou e se consolidou ao 

longo dos anos 70 e 80 como um dos mais importantes espaços públicos fortes do centro da 

cidade, notadamente quando de sua transformação em rua de pedestres em 1978, juntamente 

com o trecho central da Rua de Laranjeiras (ver figura 72, adiante). A pedestrianização dos 

três quarteirões desta rua comercial, interligando a “praça do poder” Fausto Cardoso ao 

entorno dos mercados municipais e ao Hotel Palace, com a instalação de mobiliário urbano 

como bancos, luminárias, vegetação decorativa e quiosques para bancas de revista, criaram 

um ambiente para permanência dos freqüentadores e consumidores, que podiam se reunir em 

grupos para bate-papo e conversas informais. O cruzamento com o Calçadão da Laranjeiras 

torna-se o ponto focal deste espaço. Nas proximidades desta esquina configurou-se um espaço 

conhecido como “Senadinho”, onde pessoas influentes como políticos, senhores aposentados 

e empresários se encontravam para troca de idéias e informações: “No senadinho da João 

Pessoa foi descoberto o motivo da desistência de Eraldo Targino de ser candidato a deputado 

estadual (...)”198, dizia uma coluna política em 1994. 

Como pudemos ler no mencionado capítulo, diversas pequenas notas são publicadas em 

colunas não-assinadas da imprensa escrita, em 1989, referindo-se ao Calçadão da João Pessoa 

como uma importante fonte de informações, principalmente políticas. Deve-se, entretanto, 

ressaltar que, em muitos casos, isso é parte de uma estratégia do jornal de produzir factóides, 

de “plantar notícias” sobre determinado assunto ou pessoa, a depender do interesse do grupo 

político ou econômico ligado ao jornal. A título de ilustração, podemos citar a coluna Notas e 

Comentários como uma das mais incisivas neste sentido: “Analistas políticos (sic) do 

calçadão apostam como a coligação partidária que apóia o ex-prefeito Jackson Barreto vai 

eleger os dois senadores [nas eleições de 1994]”199. 

                                                
198 “Motivos”. Jornal da Cidade, 01/07/1994, coluna Periscópio, p. 4. 
199 Cavalcanti, Jurandyr. “Coligação”. Jornal da Cidade, 24/06/1994, coluna Notas e Comentários, p. 14. 
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Figura 65: Detalhe da coluna Notas e Comentários200. 
 

Em outros casos, o jornal repercute fatos políticos que acontecem na referida rua de pedestres: 

A respeito da campanha ao governo do Estado, a coluna Periscópio assinala que o senador 

Albano Franco “fez corpo-a-corpo no calçadão da João Pessoa. O calçadão, considerado o 

termômetro político da capital, recebeu o candidato ao governo com festa”201. 

Esta proeminência perdura até meados da década de 90, quando diminuem sensivelmente, nos 

jornais pesquisados, as referências ao Calçadão como espaço de sociabilidade de grupos 

sociais formadores de opinião. Como observamos na tabela 12 abaixo, enquanto nos anos de 

1989 e 1994 registramos sobre este assunto uma média de 18% das notícias de todo o ano, em 

1999 e 2004 o número de notas tende a zero. 

 
Tabela 12: Levantamento de notícias do eixo de análise Calçadão da Rua João Pessoa (em números 
absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Calçadão da Rua João Pessoa 18 18,7% 18 17,3% 3 3,6% 0 0,0% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

A proximidade com instituições sociais e políticas importantes é uma característica sempre 

presente deste espaço público forte, o que fica patente nos dois primeiros anos pesquisados. Já 

mencionamos em capítulo anterior sobre, por exemplo, o Hotel Palace202, bastante 

                                                
200 Jornal da Cidade, 23/09/1994, coluna Notas e Comentários, p. 14. A coluna comumente faz comentários a 

respeito da situação política local a partir de “fontes” indeterminadas, utilizando-se freqüentemente do 
artifício de referir-se a “analistas” ou “cientistas políticos” anônimos no calçadão da João Pessoa. 

201 “Caminhada”. Jornal da Cidade, 26/08/1994, coluna Periscópio, p. 4. 
202 As notícias sobre o Hotel Palace foram agrupadas em uma categoria específica, como veremos adiante, e sua 

distribuição quantitativa ao longo dos anos apresenta um quadro bastante semelhante ao das referentes ao 



 251 

freqüentado pela elite política e econômica, que se localiza em um dos extremos da rua. Na 

outra extremidade, temos o Palácio do Governo, na Praça Fausto Cardoso. O primeiro fecha 

suas portas em 1994, enquanto o segundo é transferido para outra localização fora do centro 

em 1997. Até essas mudanças, entre os dois espaços se deslocavam políticos e outras pessoas 

influentes ao longo da João Pessoa, sentando em bancos, conversando, vendo e sendo vistos 

por populares. Algumas notícias são ilustrativas: após o primeiro turno das eleições para 

governador em 1994, realizado quatro dias antes (em 3 de outubro), podemos ler que o 

candidato pelo PDT, Jackson Barreto, esteve no calçadão da João Pessoa ao lado de outros 

três políticos. “Ao sair para fazer compras no comércio de Aracaju, foi abordado por 

populares que faziam questão de cumprimentá-lo (...). Barreto foi a uma farmácia na rua 

Itabaianinha e quase não pôde comprar remédios. Toda hora haviam (sic) pessoas tentando 

cumprimentá-lo”203. Ou ainda podemos ler, em 1989, que “quem é freqüentador assíduo do 

calçadão da João Pessoa é José Valadares, irmão do governador (Antonio Carlos 

Valadares)”204. 

Nos jornais de 1999, registraramos apenas três citações à Rua João Pessoa como espaço de 

sociabilidade política, como por exemplo: “O secretário de Segurança Pública, João 

Guilherme, ratificou que está firme no cargo e que não pedirá demissão como comentaram 

(pura fofoca). Dizem no calçadão que se alguém está na ‘corda bamba’, não é o novo 

secretário. E quem será?”205.  

Por fim, no ano de 2004, nenhuma referência nos jornais à rua João Pessoa, que 

aparentemente passa a ser uma rua meramente comercial, de passagem. Muito embora ainda 

seja possível detectar que, em alguns de seus espaços, a rua ainda funcione como ponto de 

encontro de alguns freqüentadores, a mídia escrita não se faz mais presente para registrar os 

fatos do seu cotidiano, pois estes usuários não são mais aqueles pertencentes a grupos sociais 

influentes, tidos como formadores de opinião pública. 

 

                                                                                                                                                   
calçadão da João Pessoa. 

203 “Pedetista vai ao calçadão após a eleição”. Jornal da Cidade, 07/10/1994, p. 3. Segundo a matéria, no 
primeiro turno das eleições, Jackson Barreto obteve 47,49% dos votos e o então senador Albano Franco 
obteve 47,40%, levando o escrutínio para o segundo turno. 

204 Jornal da Cidade, 19/01/1989, coluna Periscópio, p. 5. 
205 Barros, João de. “Fofocalizando”. Jornal da Cidade, 22/10/1999, coluna João de Barros, p. C-3. 



 252 

Edificações do poder (eixo de análise 5) 

Sob este título, reunimos as notícias referentes a edificações ligadas aos poderes instituídos, 

principalmente ao executivo e ao legislativo. De modo geral, são notícias sobre a Prefeitura e 

Câmara Municipal, ambas na Praça Olimpio Campos, e a Assembléia Legislativa e o Palácio 

do Governo estadual, localizados na Praça Fausto Cardoso (figura 66).  

Lembramos que estas edificações se concentram no conjunto das três praças centrais, um dos 

espaços públicos fortes da cidade. É em torno destas praças e também na principal rua de 

pedestres (Rua João Pessoa) que as manifestações públicas dirigidas aos poderes constituídos 

vão acontecer mais freqüentemente. Muitas vezes, como vimos na análise das notícias sobre 

manifestações públicas, passeatas de protesto percorriam diversas ruas do centro e o ponto 

final deste percurso era o Palácio Olimpio Campos, sede do Governo estadual. É preciso, 

portanto, ressaltar que diversas outras referências diretas a estes edifícios do poder não foram 

contabilizadas neste eixo de análise, e sim no eixo atos e manifestações no espaço público. 

As notícias que cabem aqui são as que tratam especificamente das edificações propriamente 

ditas e de seu funcionamento, seja do executivo, seja do legislativo ou judiciário. A sua 

localização no centro, em tese, reforça a carga simbólica dos espaços centrais, enquanto esfera 

de contato da população com os governantes. Por outro lado, as saídas do governo estadual, 

em 1997, e municipal, em 2005, do centro da cidade produzem um descolamento desta esfera 

de contato, seja na dimensão físico-espacial, seja na dimensão simbólica. 

 

Tabela 13: Levantamento de notícias do eixo de análise edificações do poder (em números absolutos e 
percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Edificações do poder 8 8,3% 1 0,9% 1 1,2% 0 0,0% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

Como podemos observar na tabela 13 acima, considerando a soma total dos quatro anos 

pesquisados, a maioria absoluta (80%) das notícias relacionadas com o tema está localizada 

no ano de 1989, com oito registros. 
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Figura 66: Localização das edificações do poder nas praças centrais. Fonte: Google Earth, 2003, imagem 
reformada pelo autor. 

 

Este maior volume se deve ao impasse, ocorrido naquele ano, a respeito das futuras 

instalações da Câmara Municipal, que estava funcionando provisoriamente na Praça João 

XXIII, onde se localiza a antiga Rodoviária. Das 8 (oito) notas registradas, 6 (seis) referem-se 

a esta questão. Sem local definitivo para seu funcionamento, pois o prefeito Wellington 

Paixão alegava não ter condições financeiras para custear novas instalações, os vereadores 

ansiavam por uma ajuda do Governo do Estado. Conforme lemos em notícia publicada em 

fevereiro de 1989206, o governador Antonio C. Valadares havia prometido ceder o prédio do 

antigo Tribunal de Justiça (à época, ocupado pela Secretaria de Articulação com os 

Municípios e a Vice-Governadoria), localizado na Praça Almirante Barroso, para a nova sede 

da Câmara de Vereadores, mas recuou desta oferta. A nota não informa o motivo da mudança 

de planos, mas complementa que, em vez disso, fora oferecido o “mezanino do Ed. Walter 

Franco”, na Praça Fausto Cardoso. Por fim, no mês seguinte, somos informados de que o 

governador reviu a proposta e os vereadores poderiam ocupar um prédio anteriormente 

ofertado, na Praça Olimpio Campos207. 

A situação, entretanto, ainda demorou um pouco para se resolver. Em outubro do mesmo ano 

(1989), o Jornal de Sergipe noticia que o vereador Sérgio Bezerra cobra do governador 
                                                
206 “Vereadores frustados”. Jornal da Cidade, 21/02/1989, coluna Periscópio, p. 5. 
207 “Vereadores já tem prédio funcional”. Jornal da Cidade, 09/03/1989, p. 3. 

Palácio do 
Governo  
(até 1997) 

Assembléia 
Legislativa 

Câmara 
Municipal Prefeitura 

Municipal 
(até 2005) 
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Valadares a prometida cessão do prédio “em frente à Galeria Álvaro Santos”, para a instalação 

da Câmara208. Note-se que, neste momento, o prédio a que ele se refere já é um outro, na 

mesma praça, que se tornou, de fato, a localização definitiva da Câmara Municipal.  

É interessante observarmos que a argumentação do vereador para justificar a sua insistência 

na resolução do problema passa pela importância da instituição no contexto de 

redemocratização do país, a partir dos aos 80: “A Câmara Municipal tem hoje uma nova 

realidade, de valor qualitativo, que é a presença e as contínuas manifestações de vereadores 

combativos, o que não ocorria antes”209. Neste sentido, Bezerra ressalta que a Câmara estava, 

naquele momento, iniciando a elaboração da nova Lei Orgânica do Município. 

A reforma das instituições políticas é também o tema, direta e indiretamente, das outras duas 

notícias sobre edificações do poder neste ano de 1989. Uma delas, em outubro, é destaque na 

primeira página e fala da promulgação da nova Constituição do Estado de Sergipe, em 

solenidade na Assembléia Legislativa, na Praça Fausto Cardoso. Sob o título “Constituição é 

fruto de pluralismo”, o jornal informa que estiveram presentes “o governador, o presidente da 

Assembléia Constituinte, dep. Guido Azevedo, senadores Albano Franco e Lourival Baptista, 

o ministro do Interior, João Alves Filho, representando o presidente José Sarney, e diversas 

outras personalidades”. Além disso, “centenas de pessoas simples do povo aglutinadas nas 

galerias até no plenário”. 

Naquele momento de redemocratização do Brasil, haveria, supostamente, uma maior 

proximidade da população com os governantes, representada pela presença das edificações 

dos poderes executivo e legislativo na área central. Vejamos um fato curioso que bem ilustra 

isso: em janeiro, o Jornal da Cidade noticia que uma “débil mental” (sic) havia invadido o 

Palácio do Governo e xingado o governador, apesar do esquema de segurança, “e ninguém 

sabia o que fazer”. Depois de sair do Palácio, “o discurso [da mulher] continuou na calçada, 

obrigando o fechamento das portas mais cedo”. 

Nos anos seguintes, apenas dois registros: em setembro de 1994, lemos que está exposto no 

Palácio Olimpio Campos o Troféu FIFA, conquistado pela seleção brasileira de futebol na 

Copa do Mundo dos EUA, em julho do mesmo ano210. 

Em 1999, estamos diante do fato de que o governo estadual não se localiza mais no centro, 

como já mencionado. Em 1997, o governador Albano Franco havia transferido 

provisoriamente a sede do governo para outra localização na cidade, justificado pela 
                                                
208 “Bezerra pede novo prédio para a Cãmara”. Jornal de Sergipe, 08, 09 e 10/10/1989, p. 3. 
209 Idem. 08, 09 e 10/10/1989, p. 3. 
210 “Troféu FIFA: hoje em exposição no Olimpio Campos”. Jornal da Cidade, 20/09/1994, p. 16. 
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necessidade de reformas no Palácio Olimpio Campos. Em junho, é publicada uma matéria 

relatando que o edifício não mais voltaria a ser a sede do governo após as reformas, mas seria 

transformado em “Palácio de Atos” para grandes eventos, além de abrigar uma pinacoteca e 

espaço para exposições. O governador explica:  

“eu saí dele (do edifício) por causa da necessidade de realização de reformas, mas 

avalio hoje que o prédio não oferece comodidade, não é funcional para abrigar uma 

estrutura de governo. Por isso é que estou transformando-o em Palácio de Atos, 

seguindo uma tendência existente em alguns países europeus. O Palácio de 

Despachos, na avenida Adélia Franco, é mais amplo”211. 

É interessante lembrar que a mudança de edifício para o início das reformas aconteceu dois 

anos antes, aproximadamente, e apenas neste momento é anunciada a decisão de não mais 

retornar ao centro. As razões para esta decisão podem não estar apenas na racionalidade que 

trata do bom funcionamento do aparato administrativo, mas no desejo político de se afastar na 

vida pública do centro da cidade, da exposição direta às manifestações e atos públicos de 

protesto, por exemplo. Entretanto, conforme vimos, o número de notícias sobre manifestações 

políticas no espaço público (20) é significativo em 1999, significando 37,7% de todos os 

quatro anos pesquisados. 

Neste contexto, a título de ilustração cabe aqui citar duas manifestações de protesto de 

“invasores” do conjunto habitacional Terra Dura212, em maio e junho de 1999213, que estavam 

sendo obrigados pela Justiça a deixarem suas casas. Ambas aconteceram, respectivamente, em 

frente à Assembléia Legislativa e à Câmara Municipal, com o objetivo de pedir apoio aos 

parlamentares. No primeiro caso, o Jornal da Cidade informa que os “invasores” solicitavam 

também ao governador uma intervenção no impasse, ainda que tivessem feito o ato no 

Legislativo. Outro aspecto curioso é que os manifestantes saíram a pé do conjunto em questão 

em direção à Assembléia, no centro, mas no meio deste percurso está localizado o Palácio de 

Despachos, na av. Adélia Franco, sede do governo estadual. Mesmo assim, o protesto não se 

deteve neste ponto, mas buscou o centro da cidade. 

 

                                                
211 “Olimpio Campos é um palácio de atos”. Jornal da Cidade, 22/06/1999, p. A-3. 
212 Trata-se de um complexo de diversos conjuntos habitacionais na periferia sudoeste da cidade, atualmente 

com o nome de Santa Maria. Assim como outros eventos semelhantes, estes atos de protesto foram 
contabilizados no eixo de análise “atos e manifestações públicas”, pois se realizaram no espaço público, 
ainda que tivessem como foco os edifícios do poder. 

213 “Terra Dura: invasores fazem manifestação”, Jornal da Cidade, 25/05/1999, p. B-1, e “Terra Dura: invasores 
terão que deixar conjunto até segunda-feira”, Jornal da Cidade, 01/06/1999, p. B-1, respectivamente. 
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Hotel Palace (eixo de análise 6) 

Até 1994, quando fechou suas portas definitivamente, o Palace era o principal hotel da cidade 

e funcionava como um importante espaço de sociabilidade da elite cultural e política. Neste 

trabalho, optamos por reunir em um tópico próprio todas as referências ao hotel nos jornais 

pesquisados, em função de seu lugar específico na vida social da cidade, em vez de classificá-

lo no eixo outras edificações significativas. 

Aqui temos um bom exemplo de como os atributos ligados à intensa urbanidade de um espaço 

público forte podem “transbordar” para além de seus limites físico-espaciais: a condição da 

Rua João Pessoa, um destes espaços fortes, de ser lugar de encontro e de sociabilidade, 

especialmente a partir da sua pedestrianização nos anos 70, não se restringe ao espaço físico 

da rua, mas é ampliada, por assim dizer, em direção a edificações importantes em seu entorno 

imediato, cujo funcionamento “alimenta” as relações sociais na rua propriamente dita, em 

constante inter-relação com ela. É o caso dos cinemas Rio Branco e Palace e de alguns 

estabelecimentos gastronômicos, como vimos no capítulo anterior. É também o caso do Hotel 

Palace, cujos ambientes como restaurante e sala de festas abrigavam eventos sociais 

importantes na vida pública da elite aracajuana. Em certo sentido, o Hotel Palace chega a ser 

quase um prolongamento, mais restrito, é claro, da espacialidade do calçadão da Rua João 

Pessoa (ver figura 72). 

 

Tabela 14: Levantamento de notícias do eixo de análise Hotel Palace (em números absolutos e 
percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Hotel Palace 11 11,4% 6 5,7% 3 3,6% 3 2,5% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

Isto pode ser perceptível na leitura dos jornais no período pesquisado. Da mesma forma como 

vimos na análise sobre a Rua João Pessoa, a maior incidência de referências ao hotel na mídia 

impressa está cronologicamente localizada no ano de 1989 (ver tabela acima), quando a vida 

pública em torno do calçadão era bastante intensa. Nos anos seguintes, há um decréscimo 

sensível em função do encerramento das atividades214 do hotel em 1994. Este fato tem relação 

                                                
214 A partir deste momento, apenas as lojas no andar térreo continuam em funcionamento. As notícias nos anos 

seguintes tratam do destino da edificação fechada. 


