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direta com o surgimento e/ou fortalecimento de novos espaços proeminentes na cidade. Um 

destes espaços é a orla da praia de Atalaia, objeto de diversas intervenções públicas e privadas 

ao final dos anos 80 e início dos 90, especialmente com a construção de uma estrutura 

hoteleira que afetará sobremaneira o desempenho do Hotel Palace. 

Sobre isso, vejamos uma matéria no Jornal da Cidade, em abril de 1994, que noticiava a 

realização de um grande leilão de utensílios e eletrodomésticos do empreendimento 

(televisores, travesseiros, quadros de pintores sergipanos, condicionadores de ar, camas, 

mesas etc.)215, em meio ao processo de encerramento de suas atividades. Segundo o diretor 

presidente do Grupo Lazar, que administrava o hotel, os recursos advindos deste leilão seriam 

reinvestidos em um novo empreendimento hoteleiro, “desta vez na orla marítima”. A 

justificativa é que, com o desenvolvimento da Atalaia como espaço de lazer e turismo, tanto o 

alto executivo como o turista preferem ficar hospedados em um hotel na praia: “a ocupação 

dos hotéis do centro caiu muito com o crescimento da orla”. Podemos ler na mesma matéria 

que o Estado ainda não tem uma definição sobre o novo uso da edificação, podendo 

transformá-lo em hotel-escola ou abrigar órgãos públicos estaduais – aliás, uma indefinição 

que perdurará nos anos seguintes até a atualidade. 

As demais notícias registradas neste ano de 1994 tratam do fechamento do Hotel. Em 

fevereiro, a coluna Notas e Comentários afirma que “o governador João Alves Filho vai tomar 

todas as providências no sentido de ser evitado o encerramento das atividades do tradicional 

Hotel Palace de Aracaju”216. Dias mais tarde, o colunista informa que as reuniões do Rotary 

Clube acontecem no Iate Clube de Aracaju, “mas durante muitos anos o local de reunião era o 

Hotel Palace”217. 

Na pesquisa amostral de 1999, encontramos apenas três registros sobre o Hotel Palace, todos 

abordando, desta vez, o abandono do edifício. Ainda não houvera nenhuma definição sobre a 

sua reutilização ou reciclagem, situação que perdura até hoje, aliás. Com a ociosidade, suas 

instalações e estrutura física entram em processo de degradação. Em fevereiro, o CREA-SE218 

apresenta denúncia ao Ministério Público, apontando a degradação de diversos prédios no 

centro da cidade por falta de manutenção, em especial “o antigo Hotel Palace e o Cine Rio 

Branco”, este na iminência de desabamento219. 

                                                
215 “Palace faz o maior leilão do Nordeste”. Jornal da Cidade, 29/04/1994, p. 5. 
216 Cavalcanti, Jurandyr. “Palace”. Jornal da Cidade, 19/02/1994, coluna Notas e Comentários, p. 14. 
217 Cavalcanti, Jurandyr. “Rotary”. Jornal da Cidade, 22/02/1994, coluna Notas e Comentários, p. 14. 
218 Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. 
219 Trindade, Acácia. “Lajes de prédios ameaçam cair no centro de Aracaju”. Jornal da Cidade, 06/01/1999, p. 

B-9. 
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Em junho, com o título “entregue ao abandono, prédio do Hotel Palace pode causar 

acidentes”, outra matéria do jornal apresenta mais detalhes do processo de degradação: “um 

patrimônio histórico avaliado em mais de R$ 720 mil está abandonado em pleno centro da 

cidade”220. O resultando de uma vistoria, realizada meses antes, foi preocupante e indicava 

infiltrações, rachaduras no teto e até nos pilares de sustentação, além de corrosão, não 

havendo, entretanto, risco de desabamento. Ressaltando que o hotel “já hospedou ilustres 

personalidades públicas e importantes políticos do país”, o jornal dá a entender que, além do 

prejuízo econômico, há também uma perda simbólica e representativa para a cidade. Ainda 

podemos ler que, em 1991 (antes de seu fechamento, portanto) e em 1996, o imóvel havia 

sido colocado à venda, e em ambos os casos não apareceram interessados. No momento da 

publicação da matéria, em 1999, o edifício não pode mais ser colocado à venda pelo Estado, 

pois “o Patrimônio está penhorado pela Justiça como garantia de pagamento de uma ação 

trabalhista”. A EMSETUR221, responsável pelo imóvel, afirma não ter recursos necessários 

para a recuperação do edifício, apesar da situação de emergência. 

Por fim, lemos em outubro que ainda havia indefinição de uso para o imóvel: “É provável que 

o IPES não vá ocupar o extinto Hotel Palace de Aracaju. O prédio (...) precisa de vultosa soma 

para que seja recuperado e habitável. Hoje em dia é ninho de ratos e baratas. Aos 

milhares...”222. 

A pesquisa amostral de 2004 nos apresenta também três notícias sobre o Hotel Palace, e todas 

elas com o mesmo teor das de 1999. Vejamos: 

“Não é nada boa a condição em que se encontra o edifício que um dia abrigou o 

Hotel Palace de Aracaju. Quem passa pelas ruas próximas pode observar que ocorre 

um processo de esfarelamento de sua estrutura externa”223. 

“Os comerciantes com lojas no andar térreo do Hotel Palace de Aracaju estão 

assustados com os ventos e as fortes pancadas de chuvas. Durante este período, o 

hotel apresentou várias infiltrações e desagregação de pastilhas de parede. (...) Mas, 

apesar do medo dos comerciantes, o Coordenador da Defesa Civil, Adalberto 

Figueiredo, disse que não há nenhuma possibilidade de desabamento do hotel. (...) 

‘estamos discutindo ações que podem ajudar na revitalização do hotel. Mas isso 
                                                
220 Valéria, Iris. “Entregue ao abandono, prédio do Hotel Palace pode causar acidentes”. Jornal da Cidade, 

05/06/1999, p. B-1. 
221 EMSETUR (Empresa Sergipana de Turismo) é uma empresa pública, ligada à Secretaria de Turismo, que 

implementa as políticas de Estado para o desenvolvimento do turismo. 
222 Cavalcanti, Jurandyr. “IPES”, Jornal da Cidade, 15/10/1999, coluna Notas e Comentários, p. B-6. A sigla 

IPES se refere ao Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. 
223 Santos, Osmário. “Atenção”. Jornal da Cidade, 22/06/2004, coluna Osmário, p. C-4. 
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demanda tempo’, afirmou Figueiredo”224. 

“O Hotel Palace de Aracaju precisa urgentemente de uma providência das 

autoridades públicas. Há quem afirme que, a continuar o abandono em que se 

encontram as instalações do prédio, a única saída seria sua implosão”225. 

 

 
Figura 67: Situação atual do edifício do antigo Hotel Palace, na Praça General Valadão226. Foto do autor, 2009. 

 

Em contraste, podemos observar como diversas notas jornalísticas do ano de 1989 constroem 

uma narrativa bastante distinta, apontando para o forte significado do hotel naquele momento 

para a cidade – não apenas como principal forma de hospedagem para personalidades de fora, 

mas também como lugar de encontro de políticos e pessoas da “alta sociedade” para almoços 

                                                
224 “Vento assusta lojistas do Palace”. Jornal da Cidade, 08 e 09/07/2004, p. B-3. 
225 Cavalcanti, Jurandyr. “Hotel”, Jornal da Cidade, 27/08/2004, coluna Notas e Comentários, p. B-4. 
226 É possível observar nesta foto que as janelas estão lacradas com tijolos e a inscrição vertical com o nome do 

hotel foi retirada. Atrás é possível visualizar o topo do Ed. Estado de Sergipe (vulgo Maria Feliciana). 
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e jantares no restaurante do hotel ou para eventos comemorativos, como lançamento de livros 

e comemorações de aniversário.  

A nota anteriormente citada, na qual, ainda que de maneira exagerada, menciona-se a idéia de 

implosão, pode ser contrastada com estas outras a seguir, do mesmo autor, publicadas quinze 

anos antes:  

“O Hotel Palace de Aracaju, sob regência do dr. Donizete Aragão, continua sendo o 

preferido local para eventos sociais, políticos e científicos”227. 

“No Hotel Palace de Aracaju é servida a melhor comida da cidade”228. 

“O restaurante do Hotel Palace é o ponto preferido dos líderes políticos do interior do 

Estado, onde muitos assuntos são tratados”229. 

Em uma coluna social podemos ler também que “o poeta Ledinaldo Almeida comemorou em 

alto estilo mais um niver no último sábado em movimentado ‘coq’ que teve como local o 

Hotel Palace”230. O colunista social João de Barros anuncia que o chá beneficente Only for 

Woman acontecerá no Salão Laranjeiras do Hotel Palace de Aracaju, reunindo nomes do 

“mundo feminino, de real destaque em nosso hi-so”231. 

 
Figura 68: Referências ao Hotel Palace na coluna Notas e Comentários, 21/05/1989. 

 

Mas o desinteresse pelo hotel por parte do Governo do Estado já se tornava público em 1989, 

apesar de não existirem, naquele momento, sinais de decadência no que tange à apropriação 

do espaço pelas elites da cidade. Em agosto, uma matéria informava, inclusive com manchete 
                                                
227 Cavalcanti, Jurandyr. “Palace”, Jornal da Cidade, 30/06/1989, coluna Notas e Comentários, p. 12. 
228 Cavalcanti, Jurandyr. Sem título. Jornal da Cidade, 05/01/1989, coluna Notas e Comentários, p. 6. 
229 Cavalcanti, Jurandyr. Sem título, Jornal da Cidade, 21/02/1989, coluna Notas e Comentários, p. 6. 
230 Sacuntala Guimarães, Jornal de Sergipe, 15/08/1989, coluna Atos e Fatos, p. 9. 
231 Barros, João. Jornal da Cidade, 25/05/1989, coluna João de Barros, p. 10. 
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de primeira página, que o “Palace pode ser privatizado pelo Governo”, quando era 

apresentado como “exemplo pior de rentabilidade”232. Desde sua construção e inauguração 

em 1962, o empreendimento foi arrendado a uma rede hoteleira regional e nunca teria 

proporcionado lucro ao Estado. O valor do aluguel atual, em NCz$ 160,00 mensais, seria 

extremamente baixo. Assim, surge a proposta de privatização do hotel, apresentada pelo então 

secretário de Indústria e Comércio, Viana de Assis. No pacote estariam incluídos também 

outros estabelecimentos turísticos e comerciais pertencentes ao governo estadual, como o 

restaurante Cacique Chá, no centro, e Tropeiro, na Atalaia, além dos hotéis Balneário de 

Salgado e Velho Chico, ambos no interior do estado. 

A matéria é finalizada com um panorama geral sobre o hotel, definindo-o como “centro 

político”, listando suas qualidades e seu significado para a cidade, procurando, de alguma 

forma, mostrar as potencialidades para o investimento privado, o que denota uma tomada de 

posição em favor da anunciada privatização:  

“Quando foi inaugurado solenemente pelo Governo (em 1962), o hotel era uma 

espécie de atração turística e motivo de admiração popular. Logo se transformou no 

centro das decisões econômicas e políticas, que continua sendo até hoje. Afora as 

reuniões de clubes de serviço e de entidades sindicais patronais, o hotel recebe 

diariamente a classe política, que se divide em suas mesas, durante o almoço. Aos 

sábados, a feijoada do Palace é quase uma obrigação dos políticos e jornalistas 

locais”233. 

 

Mercado (eixo de análise 7) 

Aqui foram reunidas as notícias que abordavam diversas atividades relacionadas aos 

mercados municipais de Aracaju, ou seja, comercialização de produtos, relação entre feirantes 

e consumidores, regulação do espaço por parte do poder público (como a definição de 

horários de funcionamento, organização espacial, limpeza etc.), entre outras. Em muitos 

casos, encontramos na pesquisa amostral diversas outras notícias que, apesar de mencionarem 

o mercado, tratavam, em primeiro plano, de outras questões. Desta forma, elas foram 

entendidas e analisadas a partir de outro eixo temático específico: é o caso das notícias sobre 

festas e grandes eventos que ocorrem no mercado e em seu entorno, como o São João, que 

estão no eixo eventos culturais no espaço público; ou do noticiário sobre o projeto para 

                                                
232 “Palace pode ser privatizado pelo Governo este ano”. Jornal de Sergipe, 02/08/1989, p. 3. 
233 Idem, 02/08/1989. 



 262 

revitalização e restauro dos mercados, realizado em 1999, que pode ser encontrado no eixo 

projetos e intervenções. 

 
Tabela 15: Levantamento de notícias do eixo de análise mercado (em números absolutos e 
percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Mercado 4 4,1% 3 2,8% 0 0,0% 28 23,5% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

Como observamos na tabela acima, a maioria absoluta (80%) das notícias sobre o mercado 

está localizada no ano de 2004, após a realização da reforma em 1999. Até então, todas as sete 

notícias registradas em 1989 e 1994 trazem basicamente reclamações e avaliações negativas 

sobre seu funcionamento, tratando-o como um espaço extremamente anti-higiênico, em 

função da superlotação, da desorganização das barracas dos feirantes, e das deficiências na 

limpeza por parte dos órgãos competentes. Lembramos que, naquele momento, todas as ruas 

no entorno imediato dos mercados estavam ocupadas por comerciantes em barracas 

improvisadas, carrinhos de mão ou tabuleiros de madeira, enquanto em seu interior havia um 

número excessivo de feirantes, com uma alta densidade de ocupação do espaço. Dentre outros 

problemas, destacavam-se as precárias condições de higiene e as dificuldades na circulação de 

usuários por entre as barracas. 

Em março de 1989, a Prefeitura divulga que “pretende promover mudanças no Mercado 

Central”, afirma o Jornal da Cidade234. Em reunião com comerciantes de frutas e legumes da 

área externa do mercado, a Secretaria Municipal de Abastecimento propõe mudanças no 

funcionamento do Mercado “objetivando maior higienização e melhorias no tráfego de 

pedestres”, como o incentivo à utilização de sacos de lixo pelos feirantes, “para que os 

clientes não fujam para supermercados e hipermercados”, e um rearranjo espacial dos 

feirantes nas áreas externas. Para o Secretário da pasta, Alcivan Menezes, o Mercado deve 

“voltar à sua condição de primeira opção de compra do aracajuano, como já foi em tempos 

anteriores”. 

Em outra edição do mesmo mês, é publicado um artigo do artista Everardo Sena, que alerta 

                                                
234 “Prefeitura pretende promover mudanças no Mercado Central”. Jornal da Cidade, 02/03/1989, p. 3. 



 263 

para a precariedade do espaço235: “dentro e fora (do mercado) é um Deus nos acuda. Dentro é 

um lamaçal sem conta. (...) Fora é a tão famosa e ‘maravilhosa’ fedentina”. O autor fala sobre 

o fim de uma das muitas aglomerações de vendedores no lado externo, chamada de “Coréia”, 

após “alguém de bom senso (ter) tomado providências e acabado com aquela miséria flagrante 

da nossa capital, em pleno coração da cidade”, finalizando com o apelo para uma 

“urbanização” urgente daquela área. 

Em abril de 1989, em uma das raras cartas de leitor publicada pelo Jornal da Cidade, a 

doméstica Maria de Lurdes Castro faz coro às reclamações: “quem anda por lá se depara com 

tanto lixo, barata, mosca, rato, que, como é um local que vende produtos de consumo, deveria 

haver uma melhor higienização (...)”236. 

Ao longo dos anos seguintes, a precariedade persiste. Em 1994, começam a surgir, 

supostamente, demandas para a construção de um novo mercado. Pelo menos é o que se 

deduz de uma matéria publicada pelo Jornal da Cidade, em julho, sob o título “Feirantes 

cobram novo mercado para Aracaju”237, com manchete na primeira página. Embora sem 

identificar os feirantes entrevistados, a matéria afirma que os mesmos reclamam da falta de 

espaço e da insegurança nos mercados, pois feirantes são furtados por “menores e maiores 

delinqüentes”. Veremos adiante, no eixo projetos e intervenções, maiores detalhes sobre a 

polêmica que se instalou neste ano de 1994 sobre este assunto, ou seja, se um novo mercado 

deveria ser construído na periferia ou se o atual viria a ser recuperado. 

Chegamos, enfim, ao ano de 2004, onde encontramos um novo mercado municipal. Após a 

restauração dos mercados Antonio Franco e Thales Ferraz, concomitante com a construção do 

novo mercado Albano Franco, concluída anos antes, a região passa a fazer parte, 

definitivamente, do circuito turístico da cidade. A Praça de Eventos Hilton Lopes, localizada 

no centro do complexo, torna-se palco de diversos eventos de grande porte, como já 

detalhamos anteriormente no eixo de análise eventos culturais no espaço público (ver fotos 

abaixo). 

 

                                                
235 Sena, Everardo. “Pro cheirinho não acabar”. Jornal da Cidade, 04/03/1989, p. 11. 
236 Sem título. Jornal da Cidade, 13/04/1989, p. 4. 
237 “Feirantes cobram novo mercado para Aracaju”. Jornal da Cidade, 22/07/1989, p. 7. 
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Figura 69: Vista aérea atual dos mercados centrais de Aracaju. Em primeiro plano, os antigos mercados Antonio 
Franco, com a torre do relógio, e Thales Ferraz; mais ao fundo, o novo mercado Albano Franco. Entre eles, a 
praça central, tratada paisagisticamente como um grande espaço aberto, própria para a realização de grandes 
festas. Fonte: www.skyscraper.com. 

 

 
Figura 70: Mercado Antonio Franco. Foto: Sérgio Andrade, 2006 
 

Entretanto, das 28 (vinte e oito) notícias registradas em 2004 sobre o mercado, apenas cinco o 

relacionam ao turismo. A maior parte delas trata de vários assuntos diversificados, como 

insegurança, oferta de determinados produtos e variação de preços, relação entre feirantes e 

poder público, problemas de infra-estrutura e deficiências nos serviços públicos etc. 
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Exemplificamos, a seguir, algumas referências ao turismo encontradas nas notícias 

publicadas: em janeiro, a arquiteta Ana Libório, autora do projeto dos mercados, reclama que 

os mesmos não seriam devidamente utilizados para a divulgação turística do Estado de 

Sergipe, e que, de modo geral, “as belezas históricas de Aracaju, mais precisamente o centro 

histórico da capital, são pouco divulgadas em outros estados”238. 

Em outra matéria do Jornal da Cidade, inclusive com destaque na primeira página, podemos 

perceber a existência de conflitos entre o turismo e uma realidade urbana marcada por 

contradições sociais: os comerciantes reclamam da existência de “pedintes e adolescentes” 

dentro dos mercados “que furtam objetos dos clientes”, Segundo uma comerciante, “a 

situação tem espantado os turistas, que se sentem incomodados”239.  

Por outro lado, na coluna Notas e Comentários é publicada a seguinte opinião: “Os turistas 

estão vibrando com os mercados públicos municipais. A variedade de frutas é um dos pontos 

altos dos feirantes, que atendem muito bem aos turistas”240. 

De todo modo, o turismo não é o tema predominante na amostra de notícias (sobre o cotidiano 

dos mercados, frise-se), ao contrário do que se poderia supor a respeito deste espaço da cidade 

– mercado central – tão carregado de estereótipos em muitas cidades turísticas. Também não 

temos mais os relatos de sujeira e falta de higiene dos anos anteriores. Verificamos que a 

maior parte das notícias em 2004 relata, em síntese, a diversidade de produtos à venda, as 

oscilações de preços, as deficiências da infra-estrutura e, também, os diversos conflitos típicos 

de um mercado central.  

Em janeiro, o Jornal da Cidade acusa o “abandono” do piso superior do novo mercado: 

“Pescados, importados, carnes, ervas medicinais e artesanato. A placa indica todas essas 

opções em uma das partes do piso superior do Mercado Albano Franco, mas o que se encontra 

são apenas 3 boxes funcionando: um de venda de carne, outro de frango e o terceiro de 

conserto de aparelhos de televisão”241. 

Na Semana Santa, o mercado é tradicionalmente um dos lugares mais procurados por clientes 

para a compra de pescado. Naquele ano, havia queixas dos feirantes em março: “Apesar da 

época ser propícia para o consumo de pescado, a procura por peixes e mariscos no Mercado 

Albano Franco não aumentou”242. Mas, em abril, nas vésperas da comemoração religiosa, a 

                                                
238 “Centro esquecido”. Jornal da Cidade, 28/01/2004, p. B-3. 
239 “Comerciantes do mercado se irritam com pedintes”. Jornal da Cidade, 01 e 02/02/2004, s/p. 
240 Cavalcanti, Jurandyr. “Mercados”, Jornal da Cidade, 02/03/2004, coluna Notas e Comentários, p. B-6. 
241 Ressalte-se que a ocupação do piso superior do novo Mercado Albano Franco sempre foi problemática, ao 

contrário do piso térreo, sempre bastante disputado por feirantes. 
242 “Quaresma: venda de pescado é pequena no mercado”. Jornal da Cidade, 13/03/2004, p. B-3. 
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procura aumentou: “Este ano as vendas do mercado superaram as expectativas dos 

vendedores”. Houve grande procura por peixe não apenas nos supermercados, mas também 

nos mercados centrais: “Por volta das 6:30 horas da manhã, algumas pessoas tiveram 

dificuldade de entrar no setor de pescado do Mercado Albano Franco”243. 

Há também queixas com relação à segurança do local e também falta de água: 

“Os vendedores do Mercado Albano Franco terão que esperar alguns dias para saber 

como será resolvida a questão da segurança interna do lugar (...). Os comerciantes 

alegam que estão sendo vítimas de constantes roubos (...)”244. 

“Apesar do reforço da segurança (por ocasião das festas de São João) nos mercados 

Albano Franco, Thales Ferraz e Antonio Franco, continuam acontecendo furtos na 

área. (...) Os representantes dos comerciantes conseguiram, através de acordo com a 

Policia Militar, que 3 policiais voltassem a circular permanentemente na área”245. 

“Comerciantes do Mercado Albano Franco estão irritados com a falta de água diária 

no local. A caixa, com capacidade para 50 mil litros, não está sendo suficiente para a 

demanda dos quase 2.000 vendedores e clientes”246. 

A grande diversidade de produtos oferecida nos mercados centrais é também objeto de 

notícias na imprensa escrita em 2004, algo que não encontramos nos anos anteriores. Além de 

produtos alimentícios, como hortifrutigranjeiros ou carnes, e do comércio de artesanato para 

turistas, há também a venda de flores e ervas medicinais, por exemplo. Às vésperas do feriado 

de finados, em novembro, o Jornal da Cidade publica que a “venda de flores deve crescer 

40%”: “Na Passarela das Flores do mercado, o movimento está sendo considerado bom. A 

expectativa dos comerciantes é que todo o estoque seja vendido”. E, próximo à virada do ano, 

podemos ler que a procura por ervas medicinais no mercado ainda está fraca, segundo o 

vendedor de ervas e presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado, Anderson 

Batista247. 

De modo geral, podemos apreender que, embora a questão do turismo seja bastante forte na 

construção da imagem do lugar, o mercado central de Aracaju ainda é um típico espaço de 

comércio, fazendo parte do cotidiano de muitas pessoas, tanto para moradores da cidade, 

como para usuários do centro da cidade.. Naturalmente que também são em grande número as 

                                                
243 “Fila para garantir o peixe da Sexta-feira da Paixão”. Jornal da Cidade, 09 e 10/04/2004, p. B-3. 
244 “Mercado Central: ladrões atormentam feirantes”. Jornal da Cidade, 30/03/2004, p. B-1. 
245 “Feirantes querem reforço policial para conter furtos”. Jornal da Cidade, 24 e 25/06/2004, p. B-5. 
246 “Mercado: falta de água diária irrita comerciantes”. Jornal da Cidade, 24/03/2004, p. B-3. 
247 “Venda de ervas ainda é tímida no mercado”. Jornal da Cidade, 29/12/2004, p. B-3. 
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notícias sobre turismo e eventos (que foram incluídas no eixo eventos culturais no espaço 

público), entretanto, constatamos pela leitura das numerosas notícias sobre o funcionamento 

cotidiano dos mercados que ele apresenta uma dinâmica própria no âmbito da sociabilidade e 

da economia, típica de mercados urbanos, o que demonstra a intensidade do lugar como 

espaço público forte. 

 

Equipamentos culturais (eixo de análise 8) 

Aqui foram reunidas as notícias referentes a edificações no centro de Aracaju destinadas a 

atividades culturais e manifestações artísticas. Mas, de modo geral, pelo pequeno número de 

notícias (13, no total) encontradas sobre o tema ao longo do período pesquisado, percebe-se a 

pobreza da cena artística e cultural de Aracaju retratada pelo jornal, em especial no centro da 

cidade, onde constatamos também a insuficiência de equipamentos culturais. 

As notícias publicadas sobre atividades culturais em edificações específicas para este fim 

estão em maior número no ano de 1989, como podemos ver na tabela abaixo, seguido de uma 

redução em sua participação percentual no total de cada ano, até chegar a zero em 2004. 

 

Tabela 16: Levantamento de notícias do eixo de análise equipamentos culturais (em números 
absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Equipamentos culturais 6 6,2% 5 4,8% 2 2,4% 0 0,0% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 
 

Destes edifícios para a cultura, destaca-se a Galeria de Arte Álvaro Santos, implantada no 

interior da Praça Olimpio Campos. Inaugurada em 1966248, onde antes havia um aquário 

decorativo da praça, ela é, ainda hoje, o principal espaço cultural do centro da cidade, 

utilizada principalmente para exposições de artes plásticas, assim como para lançamento de 

livros e outros eventos. Das 13 notícias registradas entre 1989 e 2004, metade delas, ou seja, 7 

                                                
248 Projetada pelo arquiteto Rubens Chaves, sob coordenação de um grupo de artistas locais, como Clodoaldo 

de Alencar Filho, Núbia Marques, Florival Santos, João Freire Ribeiro, Hunaldo Fontes de Alencar e João 
Batista Garcia Moreno. Em 2000, a galeria foi reformada, incluindo a ampliação da sala principal de 
exposições e da cobertura do terraço, entre outras benfeitorias.  

Fonte: FUNCAJU (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes), em 
http://www.aracaju.se.gov.br/cultura_turismo_e_esporte/?act=fixo&materia=galeria_de_artes_alvaro_santos. 
Acesso em 01/11/2009. 
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(sete), referem-se a eventos culturais que acontecem neste espaço, basicamente ligados a artes 

plásticas. 

De modo geral, encontramos freqüentemente pequenos registros em colunas sociais ou nas 

páginas de variedades informando sobre estas exposições. Algumas delas: 

“Exposição comemorativa ao Dia Mundial do Folclore foi aberta no último dia 22 de 

agosto na Galeria de Arte Álvaro Santos. No segundo piso da galeria continua a 

Mostra de Fotografias, com trabalhos de diversos fotógrafos sergipanos” (1989)249. 

“Vernissage do artista plástico Pedro da Silva, hoje às 18 horas na Galeria de Arte 

Álvaro Santos. Exposição promovida pela Secretaria de Cultura do Município” 

(1989)250. 

“Dia 15 de dezembro acontece lançamento do livro ‘Concerto sem final’, de Vieira 

Neto, na Galeria de Arte Álvaro Santos” (1994)251. 

Analisando a outra metade das notícias, percebemos a pulverização dos acontecimentos 

culturais em diversas edificações no centro. Muitos destes espaços não hospedam nem mesmo 

instituições culturais de fato, públicos ou privados, mas abrigam esporadicamente e/ou 

provisoriamente algum evento, como o Centro de Turismo e Artesanato, um edifício que 

abriga uma feira de artesanato. Até mesmo a Academia Sergipana de Letras se enquadra neste 

caso, pois aparece apenas uma única vez na pesquisa amostral como palco de um evento 

cultural. 

Em assim sendo, lemos que, em agosto de 1989, acontece o projeto Mês da Cultura na Caixa 

em três agências bancárias do centro, com exposição de pintores sergipanos e apresentações 

de música, como da Camerata da UFS e do grupo vocal Staccato, na agência da Av. Barão de 

Maruim252. Em outubro, lemos em uma nota de um colunista social que a Secretaria de 

Cultura do Estado promove o lançamento do livro “O grande Akundô”, de Juarez Conrado253, 

no Centro de Turismo. E, em 1994, outra nota social anuncia que o poeta Araripe Coutinho 

lança seu livro “Sede no escuro” no Salão Nobre da Academia Sergipana de Letras, na rua de 

Pacatuba254. 

Em 1989, o Jornal da Cidade informa que um novo equipamento cultural no centro estará 

                                                
249 “Exposição didática é um sucesso”. Jornal de Sergipe, 01/09/1989, p. 10. 
250 Sem título. Jornal de Sergipe, 05/09/1989, coluna Dicas Culturais, p. 12. 
251 Barros, João. Sem título. Jornal da Cidade, 06/12/1994, coluna João de Barros, p. 10. 
252 “Mês da Cultura na Caixa será atração”. Jornal de Sergipe, 08/08/1989, p. 10. 
253 Guimarães, Sacuntala. “Lançamento”, Jornal de Sergipe, 13/10/1989, coluna Atos e Fatos, p. 9. 
254 Barros, João. “Lançamento”. Jornal da Cidade, 08/04/1994, coluna João de Barros, p. 10. 
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sendo inaugurado, o Pensar Verde, novo “espaço alternativo de arte e cultura”, na av. Barão de 

Maruim. Entretanto, posteriormente não se lê mais nada a respeito deste empreendimento 

cultural, que atualmente não mais existe. 

Os cinemas são dos poucos equipamentos culturais de apelo popular no centro da cidade, mas, 

como já mencionado antes, eles vão aos poucos sendo fechados ao longo da década de 80 e 

90. Normalmente, eles não aparecem nos jornais em forma de notícia, mas em anúncio 

publicitário com a programação dos filmes em cartaz, como se observa na figura a seguir255. 

 

 
Figura 71: Anúncio publicitário com a programação dos cinemas do centro da cidade (década de 80). Fonte: 
http://aracajuantigga.blogspot.com, acessado em 01/10/2009. 

 

No entanto, duas notícias sobre a dinâmica das salas de cinema no centro da cidade foram 

registradas nesta pesquisa. A primeira, uma nota em coluna social, de agosto de 1994, informa 

que o empresário José Queiroz estava interessado em arrendar o cinema em construção no 

empreendimento Rua 24 Horas256. A segunda notícia é publicada cinco anos depois, em 1999, 

e apresenta um quadro oposto: com uma manchete na primeira página, o jornal informa sobre 

a demolição do antigo Cine Aracaju, na rua Laranjeiras, de propriedade do mesmo 

empresário257. Segundo a matéria, em seu lugar funcionará provisoriamente um 

estacionamento rotativo. A seguir, com um tom nostálgico, o jornal discorre sobre a situação 

dos cinemas em Aracaju: nos últimos dez anos, aquele era o terceiro cinema fechado na 

cidade, só restando os cinemas de shopping (duas salas no Riomar e o multiplex com nove 

salas no Jardins). 

                                                
255 Esta forma de divulgação da programação dos filmes através de um único anúncio era apenas possível 

porque todos os cinemas em funcionamento ao longo da década de 1980 (Palace, Vitória, Rio Branco e 
Aracaju, no centro, e Plaza, no Siqueira Campos) pertenciam ou estavam arrendados a um único empresário, 
José Queiroz. 

256 Ressalte-se que em diversas outras notícias sobre este projeto da Rua 24 Horas há também menções a esta 
sala de cinema, mas as mesmas dizem respeito ao projeto e construção do empreendimento como um todo, e 
por este motivo estão incluídas no eixo temático “projetos e intervenções”. Esta notícia acima é a única que 
trata do funcionamento do cinema enquanto espaço cultural. 

257 “Cine Aracaju dá lugar a estacionamento”. Jornal da Cidade, 06/01/1999, p. B-9. 
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“Antes haviam sido demolidos o Cine Vitória, na rua de Itabaianinha, que pertencia à 

Igreja Católica e foi demolido para dar lugar às Lojas Americanas; o Cine Plaza (no 

Siqueira Campos), onde hoje funciona um templo da Igreja Universal do Reino de 

Deus; e o Cine Palace, no calçadão da João Pessoa, que era explorado pelo 

empresário José Queiroz e onde hoje funciona o Bingo Palace”258. 

No centro, continua a matéria, o único que funciona precariamente é o Rio Branco, “o mais 

tradicional cinema da capital”, mas apenas com uma programação de filmes pornográficos. A 

legenda da foto que acompanha a matéria diz: “Adeus definitivo ao antigo Cine Aracaju – só 

resta um no centro”. 

Por fim, três outras notícias são dignas de registro, pois ilustram a tendência de dispersão de 

equipamentos urbanos em novos espaços da cidade259. Na primeira edição do ano de 1989, o 

Jornal da Cidade informa que o antigo prefeito Viana de Assis inaugurou, em 31 de dezembro 

de 1988, o Museu da Cidade, no Parque da Sementeira, antes de entregar o cargo para o 

prefeito eleito Wellington Paixão. 

As outras duas notícias tratam da possível construção de um novo teatro para a cidade260. No 

mesmo mês de janeiro de 1989, o jornal informa sobre a rescisão de contrato, motivada 

provavelmente por questões político-partidárias a partir da posse do novo prefeito, entre o 

Governo do Estado e a Prefeitura para a cessão de uma área no entorno da Marina Pública, na 

Coroa do Meio261, para a construção de um teatro municipal para 1600 espectadores. Um dos 

principais objetivos do projeto não estava apenas relacionado ao desenvolvimento cultural da 

cidade, mas na construção de uma imagem pública de Aracaju, em um contexto de 

desenvolvimento turístico. Pelo menos é o que se deduz das palavras do ex-presidente da 

EMSETUR (Empresa Sergipana de Turismo), Luis Eduardo Costa: “a construção de um teatro 

de porte em Aracaju, além de implicar na vinda de grandes espetáculos, marcaria nestes atores 

(sic) a imagem da cidade, que seria com isso divulgada a nível nacional”. Interessante 

observarmos que, ao tratar do assunto, o Jornal da Cidade não dá voz à classe artística ligada 

ao teatro, por exemplo, e complementa a matéria com a afirmação de que Aracaju estava “se 

tornando um pólo turístico cultural”. 

Sobre o mesmo assunto, porém com um enfoque mais voltado à cultura, o Jornal de Sergipe 
                                                
258 Idem, 06/01/1999, p. B-9. 
259 Por estarem se referindo a localizações fora do centro da cidade, as duas próximas notícias não foram 

contabilizadas na estatística final deste trabalho. 
260 O único teatro de porte na cidade era o Teatro Atheneu, construído nos anos 50 e que, por ser uma adaptação 

do auditório do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, não era adequado para grandes espetáculos teatrais e 
de música. 

261 Note-se que é o mesmo bairro onde estava sendo construído, naquele momento, o Shopping Riomar. 
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publica, em agosto de 1989, um artigo do artista Vieira Neto lamentando que o projeto para a 

construção do teatro esteja na “estaca zero”262. Ele chama a atenção para outras possibilidades 

desperdiçadas em Aracaju: o Parque Teófilo Dantas havia sido reformado na década de 80 e o 

projeto não contemplou um “teatrinho de arena”, como “existem em parques semelhantes de 

outras cidades”. Este seria o espaço ideal, “em pleno centro da cidade”, para a montagem de 

peças por grupos locais. Em outro espaço de lazer, o calçadão do bairro 13 de julho, também 

não foi construído um teatro de arena, lamenta o autor. A única esperança parecia ser o Cine 

Rio Branco (na época funcionando como cinema pornô, como vimos), que já havia sido 

“tombado oficialmente” como patrimônio histórico da cidade e, segundo ele, iria ser 

desapropriado e restaurado263. 

 

Outras edificações significativas (eixo de análise 9) 

Neste eixo de análise, nós temos as notícias que abordam diversas edificações significativas 

para a cidade, localizadas em seu centro, seja por seu valor histórico e arquitetônico, seja por 

seu significado funcional – excetuando-se, naturalmente, as já tratadas anteriormente, como as 

edificações culturais e ligadas ao poder institucional, além do Hotel Palace e do Mercado 

Municipal, que mereceram análises específicas. 

Em função destas exceções acima citadas, este eixo temático restringiu-se a poucas 

edificações. Entretanto, algumas informações interessantes podemos extrair deste eixo: o ano 

de 2004 destaca-se claramente como o período com maior incidência de notícias sobre o tema, 

como se pode observar na tabela 17 abaixo, com 63% do total em todo o período. Isto é, 

possivelmente, o resultado de uma maior preocupação com o patrimônio histórico em Aracaju 

naquele momento, em consonância com as políticas de desenvolvimento do turismo. Neste 

contexto, aparece em evidência a Ponte do Imperador, com 6 (seis) referências em 2004, ou 

seja, em metade do total de notícias daquele ano sobre o tema em questão. 

 

                                                
262 Neto, Vieira. “Quando teremos o Teatro Municipal?”. Jornal de Sergipe, 18/08/1989, p. 10. 
263 Como vimos anteriormente, o prédio do Cinema Rio Branco teve ser processo de tombamento revertido e 

pôde ser demolido em 2003 para a construção de uma loja comercial. 
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Tabela 17: Levantamento de notícias do eixo de análise outras edificações significativas (em números 
absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Outras edificações significativas 3 3,1% 2 1,9% 2 2,4% 12 10,0% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

Ao detalharmos um pouco mais estes números (ver tabela abaixo), constatamos que o tema do 

patrimônio histórico é, de fato, o que predomina neste eixo. Das edificações que são objeto 

das notícias ao longo do período pesquisado, apenas duas delas não envolvem a questão da 

preservação de patrimônio arquitetônico: o bar e restaurante Cacique Chá, por ser um 

tradicional ponto de encontro para intelectuais e políticos, e um edifício residencial 

abandonado, o Edifício Casarão do Parque, na Praça Olimpio Campos. 

 
Tabela 18: Distribuição das notícias do eixo outras edificações significativas, agrupadas por temas 
predominantes 

 1989 1994 1999 2004 Total 

Ponte do 
Imperador 

- - 1 6 7 

Rest. Cacique 
Chá 

2 1 1 - 4 

Instituto Histórico 
e Geográfico de 

Sergipe 

1 - - 2 3 

Ed. residencial 
abandonado 

- - - 2 2 

Casarão histórico - - - 1 1 

Arquivo Público - 1 - - 1 

Edificações 
predominantes 

Cine Rio Branco - -  1 1 

Total 3 2 2 12 19 
Fonte: Levantamento do autor 
 

Vejamos alguns exemplos sobre o Cacique Chá. Em 1989, em uma pequena nota na coluna 

Painel, do Jornal de Sergipe, lemos que “o vereador Rosalvo Alexandre dizia ontem no 

restaurante Cacique Chá que ‘todo político para crescer precisa ser ambicioso’ ”264. No 

                                                
264 “Ambição”. Jornal de Sergipe, 21/07/1989, coluna Painel, p. 8. 
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mesmo mês, ao relatar que os preços nos restaurantes de Aracaju tinham sofrido reajustes 

devido à inflação, o jornal cita os principais e mais caros estabelecimentos, e todos se 

localizavam no centro da cidade: Cacique Chá, Quartier Latin (no Grande Hotel) e o 

restaurante do Hotel Palace265. 

Ainda em 1994, o restaurante da Praça Olimpio Campos ainda é lugar da alta sociedade. A 

coluna Periscópio, do Jornal da Cidade, anota que “o deputado Ismael Silva (PT) comemora 

seu aniversário hoje à noite. Vai oferecer uma festinha no restaurante Cacique Chá”266. Desta 

forma, ele faz parte da rede de espaços de sociabilidade freqüentados pelas elites, como o 

Calçadão e o Hotel Palace. 

Mas é, de fato, a preocupação com o patrimônio que se evidencia, quando outras edificações 

são citadas nos jornais pesquisados. Se, em 1989, o edifício do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe (IHGS) é citado em uma notícia como o local onde se realiza a 

Assembléia de professores da rede estadual267, quinze anos depois, porém, duas outras 

matérias sobre a mesma edificação tratam da precariedade de sua estrutura física: em janeiro 

de 2004, podemos ler que o “Instituto Histórico e todo o acervo precisam de restauração. (...) 

Goteiras, infiltrações, biblioteca pequena e mal conservada, quadros de grande valor 

monetário e simbólico deteriorando-se (...)”. Além disso, não há verbas para sua recuperação, 

sendo que a última reforma do prédio havia acontecido em 1992268. Os mesmos problemas 

são abordados meses depois, em agosto, por ocasião do aniversário do IHGS, com uma 

matéria cujo título é “Instituto Histórico faz 92 anos em abandono”. Persistem os problemas 

financeiros da instituição: “falta dinheiro para conservar um dos acervos mais ricos (de 

Sergipe)”269. 

O caso da demolição do histórico Cine Rio Branco, em 2003, dando lugar a uma loja 

comercial, reaparece em agosto de 2004. O Jornal da Cidade lamenta que o Memorial sobre o 

cinema, que deveria ser instalado na referida loja, “ainda não tem data para sair do papel” 

(fato que até hoje ainda não aconteceu).  

“O museu irá funcionar no mezanino da loja com placas, fotos, cartazes, recortes de 

jornais, documentos de época, e irá reunir os 3 espaços que o Rio Branco já abrigou: 

teatro, cinema e um espaço sócio-cultural. O projeto acrescentou um salão com 40 

lugares para exibição de filmes que passaram ao longo da história do Rio Branco, 
                                                
265 “Restaurantes de Aracaju exploram seus clientes”. Jornal de Sergipe, 07/07/1989, p. 2. 
266 “Aniversário”. Jornal da Cidade, 26/07/1994, coluna Periscópio, p. 4. 
267 “Professores em assembléia resolvem não fazer greve”. Jornal da Cidade, 23/03/1989, p. 3. 
268 Cruz, Janaina. “Prédio mal conservado ameaça a história de Sergipe”. Jornal da Cidade, 20/01/2004, p. B-6. 
269 “Instituto Histórico faz 92 anos em abandono”. Jornal da Cidade, 06/08/2004, p. B-4. 
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com debates após as sessões”270. 

Apesar das dificuldades para a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, 

pelo menos a Ponte do Imperador entrou em evidência em 2004, ao servir de palco para a 

instalação de uma maquete da cidade que retratava a estrutura urbana do centro da cidade na 

década de 1940. Tratava-se do projeto Museu de Rua, com o objetivo atrair turistas para 

aquele espaço à beira do Rio Sergipe. Desta maneira, inúmeras referências a este projeto serão 

publicadas nos jornais pesquisados. 

“A presidente da Funcaju271, Tânia Soares, esteve na última semana na cidade de 

Joinville-SC. Ela foi conferir de perto o processo de correção dos detalhes técnicos do 

museu de rua da Ponte do Imperador. (...) Foi detectada a necessidade de ajustes que 

estão sendo feitos, a fim de que o conjunto retrate um período histórico vivido pelo 

centro da cidade. O trabalho está lindo e em breve a população vai ganhar um museu 

em plena Ponte do Imperador”272. 

“Inaugurado em 15 de junho, a maquete que retrata as primeiras décadas do século 

XX da cidade de Aracaju já trouxe mais de 9200 pessoas à Ponte do Imperador 

(...)”273. 

“A Ponte do Imperador, depois de ter passado por reforma geral, já está aberta para 

o público. Os malandros voltaram a ocupar a ponte para usar drogas”274. 

Esta última nota revela a tensão entre a apropriação do espaço público por pessoas na 

condição de marginalizados e uma nova forma de utilização, indicada pelo poder público, 

para ocupar um espaço que está à margem da vida da cidade. Ainda que localizada às margens 

do Rio Sergipe e no eixo das três tradicionais praças centrais, pode-se afirmar que a Ponte do 

Imperador havia deixado de ser central na vida da cidade desde que a Rua de Frente (av. Rio 

Branco), no início do século XX, deixou de ser um espaço público forte, relacionado às 

atividades portuárias e de pesca.  

A busca por novas possibilidades de uso deste espaço para fins turísticos, que afastassem os 

“malandros”, já vinha desde algum tempo. Em janeiro de 1999, é realizado um evento 

denominado Lavagem Turística da Ponte do Imperador, promovido pela ABRAJET 

(Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de Sergipe), com o “objetivo de preservar a 

                                                
270 ‘Cine Rio Branco: memorial ainda fechado”. Jornal da Cidade, 03/08/2004, p. B-4. 
271 Fundação Cultural de Aracaju, subordinada à Secretaria Municipal de Cultura. 
272 Santos, Osmário. “Ponte do Imperador”. Jornal da Cidade, 18/02/2004, coluna Osmário, p. C-4. 
273 Santos, Osmário. “9200 pessoas”. Jornal da Cidade, 03/08/2004, coluna Osmário, p. C-4. 
274 Cavalcanti, Jurandyr. “Ponte”. Jornal da Cidade, 22/06/2004, coluna Notas e Comentários, p. B-6. 
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cidade limpa e despertar a população e o turista”, conforme se lê em uma matéria do Jornal da 

Cidade, que finaliza afirmando que a Ponte, “construída em 1860, hoje está abandonada e não 

mais faz parte do circuito turístico da capital devido à sujeira”275. 

 

Projetos e intervenções arquitetônicas ou urbanísticas (eixo de análise 10) 

Procuramos nesta parte do trabalho mostrar a cronologia recente de projetos, propostas ou 

obras de intervenção arquitetônica e/ou urbanística no centro da cidade, para compreendermos 

de que forma se processaram as transformações físicas e espaciais do bairro. De início, 

verificamos que todos os elementos encontrados na pesquisa amostral se referem a projetos de 

iniciativa do poder público, ao passo em que a iniciativa privada se absteve de grandes 

investimentos na área central neste período (1989-2004). 

As tabelas 19 e 20 abaixo nos mostram um panorama geral das notícias encontradas neste 

levantamento. O pano de fundo é a constatação de que o centro da cidade, ao longo da década 

de 90, vivia momentos de declínio e de decadência, o que vai motivar o poder público 

(municipal e estadual) a elaborar e executar, neste período, três grandes intervenções físicas 

de porte na área central, como já mencionado anteriormente: a construção da Rua 24 Horas 

em 1994, uma tentativa de “manter o centro da cidade vivo”, conforme se lê em uma das 

notícias; a reforma e ampliação dos mercados centrais em 1999, precedida de uma discussão 

pública sobre o projeto, cinco anos antes; e, no mesmo ano, um “Projeto de Revitalização do 

Centro Histórico”, mais abrangente do que os demais. 

Outra intervenção, que aparece em evidência em 2004, é a reforma do piso dos calçadões 

centrais. Trata-se da retificação de problemas advindos do projeto realizado cinco anos antes e 

consistiu na substituição da pavimentação existente, que apresentava diversos defeitos, por 

outra, utilizando pedras portuguesas. 

 
Tabela 19: Levantamento de notícias do eixo de análise atos e manifestações no espaço público (em 
números absolutos e percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Projetos e intervenções urbanísticas 2 2,0% 23 22,1% 32 39,0% 21 17,6% 

Total 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

                                                
275 “Ponte do Imperador sediará lavagem”. Jornal da Cidade, 06/01/1999, p. C-11. 
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Tabela 20: Distribuição das notícias do eixo projetos e intervenções, agrupadas por temas 
predominantes 

Projetos e 
intervenções 

1989 1994 1999 2004 total 

Mercado 
Municipal 

- 6 10 - 16 

Revitalização do 
Centro Histórico 

- - 22 - 22 

Rua 24 Horas - 17 - 2 19 
Reforma dos 
pisos dos 
calçadões 

- - - 17 17 

Memorial da 
Bandeira 

- - - 2 2 

Reforma da 
Rodoviária 
Velha 

2 - - - 2 

total 2 23 32 21 78 
Fonte: Levantamento do autor 
 

Como percebemos, o ano de 1989 não nos apresenta nada significativo. As duas únicas 

menções de projetos de intervenção no centro referem-se a uma reforma do Governo do 

Estado na chamada Rodoviária Velha, além de melhorias no terminal de integração de 

transporte urbano, localizado ao lado deste. 

Em 1994 iniciam-se, de fato, os discursos de revitalização do centro e de desenvolvimento do 

turismo, que serão bastante recorrentes nos anos seguintes. O impacto provocado pela 

inauguração do shopping Riomar, em 1989, provoca em diversos agentes de produção da 

cidade a percepção de que o centro da cidade precisa ser revitalizado. O Governo do Estado 

toma a iniciativa e propõe a criação de uma galeria comercial com funcionamento 24 horas 

por dia, seguindo o modelo implementado em Curitiba pelo então prefeito e arquiteto Jaime 

Lerner276. A chamada Rua 24 Horas seria construída na Rua de Laranjeiras, em lote contíguo e 

integrado pelos fundos com o Centro de Turismo (figura 72). Em março de 1994, o Governo 

do Estado publica um informe publicitário no Jornal da Cidade sobre as suas realizações 

futuras, no qual cita o empreendimento no item dedicado a cultura e lazer:  

“(...) construção da Rua 24 Horas, similar à que funciona em Curitiba e que visa a 

revitalização do centro comercial da capital. Como há um processo crescente de 

                                                
276 O governador nesta época era o engenheiro civil João Alves Filho, que publicamente sempre admirou as 

idéias do arquiteto Jaime Lerner, a quem havia contratado no início dos anos 70 quando era prefeito nomeado 
de Aracaju, para elaborar o projeto do bairro Coroa do Meio, como vimos em capítulo específico. João Alves 
Filho governou o Estado por três mandatos, o último no período 2003-2006. 
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transferência do fluxo de consumidores para os shoppings277 (sic), o governo pretende 

manter o centro da cidade vivo. Com isso cria também uma série de novos empregos e 

oferece mais uma opção para o fortalecimento do turismo em Aracaju”278(grifos 

nossos). 

 

 
Figura 72: Novas intervenções urbanas: Rua 24 Horas (1), de 1994, e calçadão da Rua São Cristóvão (2), de 
1999, ao lado das ruas de pedestre já existentes, João Pessoa e Laranjeiras. 

 

O discurso do representante dos comerciantes, no caso o presidente da CDL (Câmara de 

Diretores Lojistas), Max Vasconcelos, mantém o mesmo discurso. Em entrevista ao Jornal da 

Cidade em abril de 1994279, ele acredita que a Rua 24 Horas “será o ponto forte do centro de 

Aracaju, passando a ser a responsável pela revitalização do comércio aracajuano”. Ele aposta 

no seu sucesso, pois sua localização é excelente e no local serão realizadas “atividades 

                                                
277 Equivocadamente, usa-se aqui o vocábulo no plural, embora só houvesse um shopping center em Aracaju 

naquele momento. 
278 “Três anos construindo e promovendo o desenvolvimento de Sergipe” (informe publicitário do Governo do 

Estado). Jornal da Cidade, 15/03/1994, p. 12. 
279 “Obras da Rua 24 Horas em fase de conclusão”. Jornal da Cidade, 08/04/1994, p, 5. 
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artísticas e culturais”. Interessante notar, como veremos adiante na análise do eixo de notícias 

shopping centers, que não houvera em 1989 qualquer preocupação, por parte dos 

comerciantes e políticos, do shopping Riomar causar algum tipo de efeito negativo no 

comércio do centro, o que se mostrou equivocado, como observamos nestas falas de 1994 que 

justificam a necessidade de se “revitalizar” o centro. 

Naquele momento, o prazo para conclusão é inicialmente junho de 1994, o que vai ser 

protelado algumas vezes. Em julho, o Jornal da Cidade noticia, com manchete em primeira 

página, a visita do governador João Alves Filho às obras280, que vai ressaltar a importância do 

empreendimento, apesar do atraso na sua conclusão (a inauguração estava sendo adiada neste 

momento para setembro), equiparando-o a um shopping center. “Esta obra terá um impacto 

semelhante ao que ocorreu nos anos 70 com a construção da nossa primeira rua de pedestres, 

o calçadão da João Pessoa281”. Para ele, “as vantagens (da Rua 24 Horas) são inúmeras, a 

começar pela revitalização do centro, que atualmente experimenta o impacto da inauguração 

do Shopping Riomar, fora da zona central da cidade”. É assim que um “novo shopping está 

nascendo em pleno centro da cidade”, afirma o governador. Declaração que é acompanhada 

pelo presidente da Associação Comercial de Sergipe, Manoel Prado Vasconcelos, que também 

repete a expressão: “é um verdadeiro shopping no centro”. 

Na mesma matéria, o Jornal da Cidade detalha minuciosamente o projeto, cujo texto 

transcrevemos a seguir: 

“Com a inauguração da segunda Rua 24 Horas do país, Aracaju ganha mais do que 

um novo cartão-postal: terá um novo shopping center em pleno centro comercial, 

dotado de todas as vantagens que acompanham este tipo de empreendimento. A Rua 

24 Horas de Aracaju terá um total de 40 lojas distribuídas em dois pisos, desde 

cafeteria, loja de conveniência, floricultura, farmácias, perfumaria, importadora, 

bijuteria, frutaria, choparia, lanchonetes, bares, pizzarias, sorveterias, loja de discos, 

vídeolocadora e Banco 24 Horas. Com uma pracinha central destinada somente às 

lojas relacionadas com alimentos, a Rua 24 Horas terá também um cinema com 192 

lugares, parque infantil, palco para shows artísticos e sanitários modernos e 

confortáveis. O acesso à parte superior será feito através de escada rolante e escadas. 

Além das 40 lojas, o projeto também compreende as atuais 28 lojinhas de artesanato 

do Centro de Turismo”. 

                                                
280 “Governador visita obras da Rua 24 Horas”. Jornal da Cidade, 08/07/1994, p. 5. 
281 Cumpre lembrar que esta obra foi realizada pelo próprio governador, em 1978, quando era prefeito da 

capital, a partir de projeto também de Jaime Lerner. 
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O empreendimento segue a fórmula de implantar um mix de lojas, típico dos shopping 

centers, cujos ocupantes serão definidos através de uma concorrência pública. Em agosto, a 

CODISE (Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe) informava que 180 

empresas se inscreveram para participar da concorrência para ocupar, por 5 anos, as 40 lojas 

da Rua 24 Horas282. Havia sido montado um Conselho Normativo para a realização da 

concorrência, assim como elaborar um regulamento que disciplina as condições de utilização 

das lojas, áreas e espaços do empreendimento. É o que podemos ler em uma matéria283 de 

outubro, que relata o processo de escolha das empresas selecionadas. Este Conselho era 

constituído por representantes do governo e de entidades representativas, como SEBRAE, 

Associação Comercial de Sergipe, CDL e outras. Nesta altura, a inauguração estava 

remarcada para dezembro, em função do atraso na obras. 

Finalmente o empreendimento é inaugurado com grande festa no dia 9 de dezembro de 1994, 

com show de Geraldo Azevedo. O Jornal da Cidade destaca em primeira página, 

naturalmente, com fotos em grandes dimensões e fartos elogios ao governador. Nas páginas 

de notícias locais, somos informados também de outros detalhes do projeto, como a forma de 

gerenciamento e a isenção de pagamento de aluguel e impostos por um ano, além da geração 

de 300 empregos diretos: “durante um ano, os impostos gerados pelos negócios serão 

revertidos para publicidade e administrados pelo condomínio da Rua 24 Horas”, segundo 

texto do próprio jornal284. O Secretário de Obras informa que “a administração através de 

condomínio deixa a iniciativa à frente do projeto. Como forma de incentivo, o Governo do 

Estado reverterá os aluguéis, durante um ano, em recursos que serão aplicados no próprio 

empreendimento. Findo o prazo, os recursos serão destinados às obras sociais (do governo)”. 

Ele complementa: “com a construção de shoppings, o comércio central pede vigor (...) a Rua 

24 Horas revitalizará o centro de Aracaju”. 

A seguir, retiradas da mesma matéria, destacamos algumas declarações de Max Andrade, pres. 

da CDL, que demonstram ufanismo e empolgação, assim como reforçam o discurso de 

decadência do centro: “Esse novo empreendimento vem revitalizar o centro comercial de 

Aracaju, que já carecia de um complexo dessa natureza, (...) trará para o turismo mais uma 

atração”. E finalmente, estampada na primeira página: “a partir de hoje Aracaju se insere no 

contexto das metrópoles do país graças à visão futurista do governador”. 

                                                
282 “Codise faz seleção para a Rua 24 Horas”. Jornal da Cidade, 09/08/1994, p. 5. 
283 “Conselho da ’24 Horas’ aprova projetos. Jornal da Cidade, 14/10/1994, p. 7. 
284 “Rua 24 Horas é a segunda do país”. Jornal da Cidade, 10/12¹1994, p. 5. 
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Nesta edição, o editorial285 do jornal ressaltava o “espírito desbravador” do governador e 

afirmava que a cidade se desenvolvia “a passos de gigante”, atingindo “ares de progresso”: “é 

o avanço e o progresso que estão de mãos dadas ao consumo e a valorização da moeda forte 

que é o real”. As declarações ufanistas do editorial não param por aí, finalizando com uma 

mensagem claramente revestida de sentido político-partidário: este é um “momento-chave 

para o crescimento econômico e urbanístico. A abertura desta rua tem um conteúdo social, 

porque surge mais uma opção para as compras (...), e político, porque é mais uma 

demonstração de competência [do governador] em favor do interesse público”. 

Assim, pelo que percebemos, nem seria necessária uma peça impressa de marketing do 

Governo do Estado, mas encontramos nesta edição de 10 de dezembro uma página inteira 

com claras características de ser um anúncio de publicidade (lay-out diferenciado), embora 

não estivesse assinada, nem identificada como tal286. O teor da página não difere do das 

demais matérias jornalísticas (com uma descrição do empreendimento e explanação das 

vantagens para a economia e o turismo de Aracaju e, naturalmente, para o centro da cidade), e 

por isso não cabe aqui repeti-lo. 

Após lermos todos estes relatos, cabe perguntar: onde está a Prefeitura Municipal? O prefeito 

é Almeida Lima, à época adversário político de João Alves Filho, a quem o Jornal da Cidade 

cita apenas para fazer uma cobrança: no citado editorial, é dito que “sabe-se que os incentivos 

dados pelo governo são extensos, necessitando apenas que a prefeitura dê a sua permissão 

oficial para o funcionamento contínuo287, necessário para que a cidade atinja os ares do 

progresso”. 

O destino da Rua 24 Horas não foi promissor. Após uma fase efervescente e com intensa 

movimentação de pessoas, em especial nos bares à noite (inclusive por parte da classe média 

que andava ausente do centro da cidade desde o aparecimento do Riomar), o lugar deixa aos 

poucos de ser novidade e entra em uma fase de decadência depois de 3 a 4 anos, 

aproximadamente. Assim, na pesquisa amostral de 1999, não nos foi possível encontrar 

nenhum registro sobre ela.  

Apenas em 2004, com o empreendimento já fechado, podemos ler duas notícias que tratam de 

uma proposta feita pelo mesmo João Alves Filho, novamente governador do Estado, de 

                                                
285 “Espaço comercial“. Jornal da Cidade, 10/12/1994, editorial, p. 4. 
286 “Rua 24 Horas: um novo espaço de lazer e compras”. Jornal da Cidade, 10/12/1994, p. 15. 
287 A aprovação para o funcionamento das lojas durante toda a noite já havia sido, entretanto, aprovada pela 

Câmara Municipal em novembro, conforme podemos ler na edição do Jornal da Cidade de 29/11/1994 (a 
seguir, no eixo atividades terciárias). Provavelmente o editorial está aqui fazendo referência à sanção do 
prefeito a esta modificação na Lei Orgânica municipal, ainda pendente. 
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construir no local um novo empreendimento, desta vez com maiores dimensões: o chamado 

Shopping Aracaju ocuparia uma área bem maior e exigiria desapropriação de imóveis 

vizinhos. Em maio de 2004, o Secretário da Indústria e Comércio, Tácito Faro, fala sobre o 

projeto e afirma que a revitalização da Rua 24 Horas é viável: “além de provocar uma 

revitalização do comércio da capital, a iniciativa será responsável pela criação de 

aproximadamente 700 empregos diretos”288. 

O empreendimento deveria contar com 104 lojas divididas em três pisos, 6 cinemas, praças de 

alimentação e eventos, garagens e escadas rolantes289. Há uma grande demora para o início 

das obras, conforme noticiado em setembro de 2004, cinco meses depois: “até agora as obras 

de construção do shopping do centro, que vai ocupar o espaço da antiga Rua 24 Horas, não 

foram iniciadas. (...) Segundo o presidente da CDL, Gilson Figueiredo, as obras não 

começaram porque o projeto é complexo e de alto custo”290. Ao fim, este empreendimento 

não chegou a ter suas obras iniciadas e o projeto foi engavetado. 

O ano de 1999 foi marcado pela execução e conclusão dos dois grandes projetos no centro da 

cidade: o Projeto de Revitalização do Centro Histórico de Aracaju e a recuperação dos 

mercados municipais, com a construção de um novo mercado ao lado. 

Em face da situação de degradação e superlotação em que se encontravam os mercados 

centrais de Aracaju, em cujas ruas do entorno vendedores ambulantes e feirantes se 

espalhavam em barracas (como nós já tivemos a oportunidade de descrever no eixo de análise 

mercado), começam a serem gestadas nos anos 90 algumas propostas para a região. Em 1994, 

o prefeito Almeida Lima levanta a proposta de construir um novo mercado na periferia da 

cidade, possibilitando a refuncionalização dos mercados centrais em espaços culturais e 

turísticos. 

Em 12 de agosto de 1994, podemos ler no Jornal da Cidade que o prefeito havia se reunido 

com feirantes para apresentar seu projeto “para a construção do que chamou de ‘grande 

mercado de abastecimento da cidade’. A obra será realizada num terreno baldio nas 

proximidades do terminal rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova)”. 

O prefeito afirma que o novo mercado acomodaria os feirantes e os camelôs que atualmente 

ocupam a área central de Aracaju, enquanto o mercado central se tornaria um “centro 

cultural”291. É perfeitamente possível imaginarmos que, em sendo executado, este projeto 

                                                
288 “Shopping Aracaju: comércio será revitalizado”. Jornal da Cidade, 25/05/2004, p. B-4. 
289 “Lojistas cobram a obra do shopping”. Jornal da Cidade, 02/09/2004, p. B-3. 
290 Idem, 02/09/2004, p. B-3. 
291 “Projeto”. Jornal da Cidade, 12/08/1994, p. 4. 
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esvaziaria aquele espaço urbano (o mercado e seu entorno) da diversidade de manifestações 

públicas e das possibilidades de sociabilidade ali presentes, enfim, da intensa urbanidade que 

lhe é característica enquanto espaço público forte. 

Não custa lembrar que tudo isto ocorre paralelamente à construção da Rua 24 Horas. Em ano 

de eleições para governadores, senadores e Presidente da República, percebemos na leitura 

dos jornais que o periódico assume uma posição política favorável ao grupo político do 

governador João Alves Filho (PFL), que leva a cabo o projeto da Rua 24 Horas. 

Em sendo assim, em uma matéria292 duas semanas depois, o jornal dá voz a feirantes que são 

contrários à proposta do prefeito Almeida Lima (PMDB). Uma feirante reclama: “este projeto 

vai prejudicar ainda mais os feirantes (...). Sabemos que tem que ser feito um novo mercado, 

mas [o prefeito] não tem o direito de nos transferir para a periferia”. Outro afirma: “os 

consumidores vão preferir fazer suas compras nos supermercados do centro, do que lá, num 

local distante”. O candidato ao Governo do Estado apoiado pelo jornal293, Albano Franco, é 

citado na matéria propondo algo diferente. Sua idéia é, a partir de projeto da arquiteta Ana 

Libório, restaurar e recuperar as edificações dos mercados Antonio Franco e Thales Ferraz, 

ambos da primeira metade do século XX, construir um novo mercado na área do antigo porto 

de Aracaju. As três edificações possibilitariam a permanência da função mercado no centro da 

cidade. 

No final do mês de agosto, a Associação Comercial de Sergipe (ACESE) coloca em exposição 

os dois projetos: “esta iniciativa visa dar um basta na polêmica devido a informações 

desencontradas por falta de conhecimento dos dois projetos”, afirma o presidente da 

Associação294 (figuras 73 e 74). Por fim, em setembro, uma nota na coluna Periscópio295 

informa que o prefeito resolveu que só se manifesta publicamente sobre a polêmica após as 

eleições, pois espera ter o apoio do governo estadual para o seu projeto. 

O candidato Albano Franco venceu as eleições para governador e, como sabemos, a sua 

proposta de manter o mercado no centro foi a escolhida. O projeto começa a ser executado em 

1997, com a restauração dos edifícios antigos (mercados Antonio Franco e Thales Ferraz) e, 

após encerrada esta etapa, com a construção de uma nova edificação, o Mercado Albano 

Franco.

                                                
292 “Projeto para novo mercado não é aceito”. Jornal da Cidade, 23/08/1994, p. 9. 
293 Como já vimos, a família Franco é proprietária do Jornal da Cidade. 
294 “Empresários discutem projetos de mercado”. Jornal da Cidade, 30/08/1994, p. 5. 
295 “Na espera”. Jornal da Cidade, 02/09/1994, coluna Periscópio, p. 4. 
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Figura 73: Notícia (recorte) sobre a polêmica do 
mercado. Fonte: Jornal da Cidade, 23/08/1994. 

 
Figura 74: Notícia (recorte) sobre a polêmica do 
mercado. Fonte: Jornal da Cidade, 30/08/1994. 

 

Cinco anos depois, em 1999, a quantidade de notícias é muito grande em função do 

andamento destes dois grandes projetos no centro da cidade. A construção do novo mercado 

Albano Franco havia sido concluída, para onde estavam sendo transferidos os feirantes dos 

mercados antigos, iniciando-se assim, em 1999/2000, a segunda fase do projeto, que visava a 

restauração destes dois edifícios antigos. 

A esta altura, o prefeito da cidade é João Augusto Gama (PMDB), em relação a quem o Jornal 

da Cidade tem uma postura crítica. É por isto que, em abril de 1999, são denunciados vários 

problemas no processo de retirada dos feirantes dos mercados antigos e sua transferência para 

o novo, com notícias cujos títulos são: “Centro é palco de vandalismo: feirantes reagem à 

desorganização da EMSURB depredando lojas” e “máquinas destroem barracos e todos os 

bens de feirantes”296. O processo de transferência foi bastante conturbado em função da 

grande quantidade de feirantes a serem retirados, e o jornal explora bastante este fato. 

Também em abril de 1999, o Jornal da Cidade publica uma matéria297 (com destaque também 

na primeira página) sobre o início da licitação para as obras de restauração, incluindo diversas 

informações sobre o projeto. O objetivo do projeto é o “resgate da arquitetura original”, a 
                                                
296 Notícias de 20/04/1999, p. B-9, e 23/04/1999, p. B-9, respectivamente. EMSURB é a Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos. 
297 “Mercados vão ser restaurados”. Jornal da Cidade, 09/04/2004, p. B-13. 
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desobstrução dos visuais do Rio Sergipe e avenidas próximas ao mercado, além da “criação 

de áreas de estacionamento, pavimentação do anel viário, urbanização de largos e praças, 

iluminação interna e externa”, segundo Valmir Soares, secretário executivo do PRODETUR, 

que complementa: “outra preocupação do governo Albano Franco é revitalização do centro 

histórico de Sergipe (sic), a revitalização imobiliária, segurança pública, animação turística e 

fortalecimento das atividades econômicas tradicionais do centro de Aracaju”. Finalizando: “a 

meta é transformar a defasada estrutura dos dois mercados em algo atrativo, capaz de receber 

os sergipanos e os turistas. A revitalização do centro histórico é preocupação do governo para 

incrementar o turismo de Sergipe” (grifo nosso). Nota-se aqui, através da repetição das 

expressões grifadas, que o turismo se destaca como o principal objetivo de um projeto deste 

tipo. 

O novo mercado Albano Franco foi destinado aos produtos hortifrutigranjeiros e similares, 

funcionando como um mercado tradicional, enquanto os outros dois mercados, ambos com 

uma arquitetura da primeira metade do século XX, se voltariam mais para turistas, oferecendo 

artesanato, gastronomia e produtos regionais, assim como restaurantes mais caros. Esta 

transferência dos feirantes pode ser entendida como uma forma de “varrer para debaixo do 

‘tapete’ urbano quaisquer atores e atividades sociais dissonantes dos ideais de sofisticação e 

consumo cultural que se queria imprimir ao novo espaço dos antigos mercados”, segundo 

Lima (2007). Para a autora, “tentou-se impor a construção de novas sociabilidades nos 

espaços públicos do Mercado Central, tornando-os aptos para o consumo e práticas de lazer e 

turismo ligados às elites”. 

Como era de se esperar, reencontramos aquelas expressões (relacionadas ao turismo) 

repetidamente na leitura das muitas outras notícias sobre o Projeto de Revitalização do 

Centro298. Ele é executado ao mesmo tempo em que os mercados estão sendo restaurados, 

mas capitaneado pelo Município, ainda que em parceria com o Estado no que tange ao 

financiamento. Não há, entretanto, quase nenhum diálogo entre ambos os projetos. O que 

causa estranheza – ainda que saibamos que isso era decorrente do contexto político-partidário 

local –, afinal ambos os projetos têm fundamentalmente os mesmos objetivos: melhoria da 

atratividade turística da cidade e preservação do patrimônio e da identidade local. 

Podemos reconhecer estes objetivos na leitura de uma notícia299 publicada em abril de 1999 

(com destaque na primeira página), por ocasião do início das obras do projeto. Segundo se lê, 

as obras de revitalização do centro seriam concluídas em seis meses, com um custo total de 
                                                
298 Da mesma forma, aliás, como as encontramos no noticiário sobre a Rua 24 Horas, em 1994. 
299 “Reforma do centro inicia este mês”. Jornal da Cidade, 07/04/1999, p. B-9. 
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4,2 milhões de reais. Para a arquiteta Kátia Loureiro, do escritório Trama Urbanismo, autora 

do projeto, a meta é  

“criar um espaço mais atrativo para a população e turistas. A revitalização 

urbanística terá intervenção sobre o tráfego; a calçada da Av. Ivo do Prado300 será 

ampliada com o avanço sobre o rio; as praças Fausto Cardoso e Olimpio Campos 

serão um pólo de recepção e convivência turística. (...) Vamos homenagear as casas 

históricas que foram demolidas, resgatando a memória histórica do sergipano e 

contando a história da cidade ao visitante” (grifos nossos).  

Por outro lado, na mesma matéria, o Secretário municipal de Planejamento Urbano, Ricardo 

Nunes, foge do discurso voltado para o turismo e tem em foco algo mais prosaico, da esfera 

do cotidiano: o pedestre. Ele afirma que o objetivo é “priorizar e proporcionar maior conforto 

aos pedestres com o alargamento das calçadas, instalações de telefones públicos, criações de 

espaços públicos e áreas de lazer”, além de reduzir o número de estacionamentos no centro 

com o aumento das vagas rotativas. Para ele, “a prioridade é do pedestre, pois apenas 20% da 

população se utiliza de veículos individuais”. O projeto previa também a transformação dos 

dois trechos iniciais da Rua São Cristovão em rua de pedestre (ver figura 72), tornando-se o 

terceiro calçadão do centro, além da ruas João Pessoa (fechada ao tráfego de veículos em 

1978) e Laranjeiras (em 1983). 

Entretanto, a preocupação dos empresários ligados ao comércio é com os supostos 20% que 

tem carro. O Jornal da Cidade (também com manchete na primeira página) dá voz a um de 

seus representantes, o presidente da Federação de Dirigentes Lojistas, Max Andrade, para 

quem o “grande problema” são os estacionamentos, pois “as pessoas evitam vir ao comércio 

(do centro) pela falta de lugar para estacionar”, sugerindo que, por isso, estas pessoas optam 

pelos dois shopping centers da cidade para suas compras. E conclui: “O comércio precisa 

oferecer lugar para quem vem de carro, resolver problemas ou comprar”, indicando que a 

proposta de ampliação da Zona Azul (estacionamento rotativo) pode resolver parte dos 

problemas301. 

Em maio de 1999, o então ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca (governo Fernando 

Henrique Cardoso), vem a Aracaju para a assinatura da ordem de serviço para início de fato 

                                                
300 Ela se refere à trecho da chamada Rua da Frente, um espaço público forte do início da história da cidade, e 

que naquele momento funcionava basicamente como via de tráfego, apesar da localização privilegiada ás 
margens do Rio Sergipe. 

301 “Revitalização tem que ser bem realizada”. Jornal da Cidade, 12/05/1999, p. B-1. 
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das obras. Na matéria302 que relata este fato, o Jornal da Cidade informa que o projeto está 

dividido em duas etapas: na primeira, na área mais restrita do centro comercial, denominada 

no projeto de Hipercentro, seriam priorizadas e revitalizadas as funções tradicionais de 

comércio e serviços (o jornal não detalha que ações seriam essas). Na segunda etapa, haverá 

intervenções no “centro histórico propriamente dito, visando a animação turística de toda a 

área e o resgate da memória urbana da cidade” (grifos nossos). Para reforçar este discurso, o 

jornal anota a declaração do prefeito João Augusto Gama, para quem o objetivo maior é 

reverter o atual processo de decadência: “o centro já integra o roteiro turístico da cidade e em 

condições favoráveis, com identificação histórica (sic) é capaz de atrair um número maior de 

turistas” (grifos nossos). Qualquer semelhança destas palavras e expressões grifadas com as 

da declaração da arquiteta Kátia Loureiro, citada anteriormente, não é mera coincidência. 

Mas, já no mês de fevereiro daquele ano (1999), uma voz destoava, aparentemente, deste 

discurso uniforme. O colunista social João de Barros cobrava a revitalização do antigo Cine 

Rio Branco:  

“nesta tão anunciada Revitalização do Centro Comercial de Aracaju, não seria hora 

das ‘autoridades competentes’ repensarem o destino definitivo do Cine Teatro Rio 

Branco, transformando-o de uma vez por todas no tão desejado ‘espaço cultural’ que 

serviria para as diversas manifestações do gênero, bem no coração da cidade? Ou 

será que estão esperando que o Cine Rio Branco tenha o mesmo destino do Cinema 

Aracaju, que transformou-se num estacionamento de veículos?”303. 

Algumas intervenções deste projeto foram objeto de polêmica. Uma delas foi o alargamento 

das calçadas voltadas para o nascente (ou seja, aquelas que recebiam pela tarde o sol do 

poente), viabilizadas com a eliminação da faixa da rua destinada ao estacionamento de carros. 

De início, houve incompreensão por parte de muitas pessoas, incluindo a mídia impressa (em 

editorial no dia 13 de julho, o Jornal da Cidade afirmava: “até parece que o arquiteto não 

conhece de nascente e poente”), mas logo ficou esclarecido que este alargamento das calçadas 

com maior insolação visava justamente possibilitar a arborização das mesmas. Outra grande 

preocupação dizia respeito à redução de vagas de estacionamento em conseqüência deste 

alargamento, mas a previsão de ampliação do número de vagas rotativas parecia satisfazer os 

usuários de automóvel. 

Mas foi a retirada das pedras portuguesas dos calçadões principais, substituindo-as por placas 

                                                
302 “Revitalização – ministro assinará ordem para as obras”. Jornal da Cidade, 12/05/1999, p. B-4. 
303 Barros, João. “Viva o centro”. Jornal da Cidade, 02/02/1999, coluna João de Barros, p. C-13. 
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de porcelanato de cor branca, que causou as maiores repercussões negativas na opinião 

pública. Pudemos encontrar uma série de notícias sobre este assunto publicadas a partir de 

julho de 1999. Em 27 deste mês, podemos ler que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

secção Sergipe, entra com uma ação no Ministério Público contra a Prefeitura devido à 

retirada das pedras portuguesas dos calçadões, alegando que elas fazem “parte do acervo 

arquitetônico da capital”. A resposta do prefeito Gama, publicada na mesma matéria, é que o 

piso estaria totalmente desfigurado e não havia como prover a sua manutenção. 

De fato, cinco anos depois, este piso terá que ser totalmente substituído por novas pedras 

portuguesas. É esta obra que vai predominar no noticiário de 2004. Foram 17 notícias sobre 

este tema, do total de 21. A seguir apresentamos apenas algumas delas, pois, de modo geral, o 

noticiário se repete bastante (pois houve atraso no início e na conclusão do projeto), 

abordando basicamente o andamento das obras, reclamações sobre incômodos etc.  

Em janeiro, o colunista Osmário Santos informa: “O prefeito de Aracaju, Marcelo Déda, disse 

em entrevista à TV Sergipe que, entre as ações que classifica como prioritárias a serem 

executadas no primeiro semestre deste ano, estão a troca do piso dos calçadões das ruas João 

Pessoa, Laranjeiras e São Cristovão”304. Dias depois, o presidente da EMURB305, Sérgio 

Ferrari, apresenta detalhes da obra. “O novo calçadão terá um design que caracteriza a cultura 

sergipana, escolhido no concurso realizado pela Prefeitura de Aracaju em que participaram 

arquitetos de todo o Brasil. A reforma vem providenciar medidas para os problemas (...) como 

a dificuldade em se realizar a manutenção de limpeza (do piso) e a pouca resistência do piso 

atual”306. 

 

Atividades terciárias (eixo de análise 11) e shopping centers (eixo de análise 12) 

Optamos aqui por tratar conjuntamente estes dois eixos de análise em função das 

sobreposições e inter-relações existentes entre si. As notícias agrupadas no eixo atividades 

terciárias (eixo 11) são aquelas que abordam aspectos do setor econômico terciário no centro 

da cidade, ou seja, as atividades de comércio, prestação de serviços e da administração 

pública; na maior parte são, principalmente, notícias sobre o desempenho do comércio, como 

redução ou aumento das vendas, horário de funcionamento de lojas, legislação trabalhista etc. 

As notícias sobre shopping center (eixo 12) referem-se aos dois únicos equipamentos da 

cidade, o shoppings Riomar e Jardins.  
                                                
304 Santos, Osmário. Sem titulo. Jornal da Cidade, 06/01/2004, p. C-4. 
305 Empresa Municipal de Urbanização. 
306 “Calçadões – EMURB discute a obra”. Jornal da Cidade, 23/01/2004, p. B-5. 
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Como não existe ainda nenhum destes empreendimentos no centro, do ponto de vista 

metodológico a contabilidade do número de notícias deste eixo foi feita de forma separada 

dos demais eixos (que agrupam as notícias exclusivamente sobre o centro da cidade), com 

podemos observar nas tabelas abaixo, assim como na tabela geral. Por este motivo, a 

totalização das notícias de cada ano foi feita de forma diferenciada: denominamos de “total 

A” como sendo a soma de todas as notícias apenas sobre o centro da cidade (como vimos 

apresentando até então, em todos os eixos), e de “total B” como a soma ampliada, que inclui 

as notícias sobre shopping centers. Esta foi a estratégia que adotamos para que o cálculo dos 

percentuais pudesse ser feito de forma correta. 

Mas, ainda que os números e percentuais de notícias destes dois eixos de análise atividades 

terciárias e shopping center não tenham sido misturados na tabela (por isso são dois eixos 

autônomos), optamos pela análise conjunta pelo fato de que os shopping centers são 

equipamentos urbanos que desempenham atividades econômicas terciárias e que se 

contrapõem diretamente ao centro da cidade. Percebemos, inclusive, que em diversas notícias 

sobre os shoppings havia uma referência explícita ao comércio tradicional no centro. 

 

Tabela 21: Levantamento de notícias do eixo de análise atividades terciárias (em números absolutos e 
percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Atividades terciárias 2 2,0% 9 8,6% 8 9,7% 24 20,1% 

Total A 96 100% 104 100% 82 100% 119 100% 

Fonte: Levantamento do autor 

 

Tabela 22: Levantamento de notícias do eixo de análise shopping center (em números absolutos e 
percentuais) 

 1989 1994 1999 2004 

Shopping Center (fora do centro da 
cidade) 

15 13,5% 3 2,8% 10 10,8% 38 24,2% 

Total B 111 100% 107 100% 92 100% 157 100% 
Fonte: Levantamento do autor 
 

Ademais, chamamos a atenção para o fato de que diversas outras notícias levantadas nesta 

pesquisa, de uma forma ou de outra, também se referem ou tangenciam questões ligadas ao 

comércio e oferta de serviços, colidindo, portanto, com este eixo de análise, a exemplo de 

algumas notícias sobre o mercado, Hotel Palace e, obviamente, o comércio informal praticado 
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pelos camelôs nos espaços públicos. Entretanto, a opção metodológica foi de separar bem 

claramente as notícias e relacioná-las a eixos específicos, como uma maneira de facilitar o 

procedimento analítico. No caso, por exemplo, de um relato sobre o volume das vendas 

realizadas pelos feirantes dos mercados municipais, esta notícia foi relacionada ao eixo 

mercado, que mereceu um tratamento específico neste trabalho por ser um edifício 

significativo do centro. Da mesma maneira procedeu-se com o Hotel Palace. Em suma, 

apenas as notícias genéricas sobre atividades comerciais e de serviços no centro foram 

arroladas neste eixo atividades terciárias. 

Outro exemplo: se uma notícia informava sobre as obras de construção da Rua 24 Horas, um 

empreendimento comercial, ela seria então relacionada ao eixo projetos e intervenções, pois o 

cerne da notícia estava na intervenção física em um espaço ou edificação no centro da cidade, 

e não sobre a dinâmica do lugar enquanto espaço econômico. 

Após estas ressalvas, verificamos que os dois eixos temáticos ocupam um lugar significativo 

no total das notícias levantadas. A dinâmica econômica das atividades terciárias no centro da 

cidade foi tema de 43 (10,7%) das notícias sobre o centro (total A: 401 notícias), enquanto os 

shopping centers foram objeto de 56 (11,9%) notícias do total ampliado (total B: 467 

notícias). Sobre estes números podemos nos deter um pouco mais, esmiuçando mais 

detalhadamente o que acontece ao longo deste período amostral (1989-2004), pois temos 

variações relativamente significativas ano a ano. 

Até 1989, o principal espaço comercial de Aracaju era o centro da cidade, seguido do bairro 

Siqueira Campos, que se destacava como um subcentro popular. O cotidiano social, vinculado 

às atividades de compras, de lazer e sociabilidade, concentrava-se basicamente nas ruas e 

edificações do centro da cidade. A inauguração do shopping center Riomar, como vimos, 

provoca uma reestruturação gradual neste sistema tradicional.  

Registramos 15 (quinze) notícias sobre shopping center neste ano de 1989, o que corresponde 

a 13,5% do total de todas as notícias do ano. Esta quantidade se explica pela repercussão na 

sociedade da inauguração deste empreendimento, enquanto foram encontradas apenas duas 

notícias genéricas sobre as atividades terciárias no centro: uma delas, por exemplo, aborda a 

ampliação do horário de funcionamento das lojas do centro para atender ao grande movimento 

de vendas de Natal307, onde vamos encontrar em seu texto a denominação “comércio 

tradicional (centro da cidade)”, para diferenciá-lo do comércio no shopping center.  

A comparação entre os dois espaços comerciais será freqüente nas notícias ao longo deste ano, 
                                                
307 “Comércio vai funcionar até 21 horas durante este mês”. Jornal de Sergipe, 12/12/1989, p. 11. 
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assim como muito se fala sobre uma eventual concorrência econômica entre eles. Havia uma 

grande expectativa na sociedade com a chegada do shopping center, quando se previa a 

mudança do cotidiano de uma cidade que, finalmente, adentrava à era dos novos centros de 

compras, como se via nas grandes cidades brasileiras. O texto do anúncio publicitário 

reproduzido na figura 75 abaixo diz: “Tudo já está diferente. Com a chegada do Shopping 

Riomar, a cidade está vivendo um jeito novo de comprar, de ter charme, de andar na moda. O 

Riomar é um shopping moderno, bem planejado, com um perfeito sistema de ar condicionado 

central, escada rolante e um grande estacionamento com seis mil vagas/dia (...)”. 

 

 
Figura 75: Anúncio publicitário sobre inauguração 
do Shopping Riomar. Jornal da Cidade, 08/05/1989.

 

 
Figura 76: Primeira página do Jornal da Cidade 
com manchete e fotos sobre a inauguração do 
Riomar, em 08/05/1989. 
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Diversos empresários locais investiram em novas filiais no Riomar, mantendo assim um pé no 

“comércio tradicional” e outro na modernidade. É o caso das lojas Brilhante, de 

eletrodomésticos, que em janeiro daquele ano de 1989 explicava à reportagem do Jornal da 

Cidade os motivos de seu investimento em uma oitava loja da rede no shopping center308. “O 

Riomar proporcionará uma grande transformação no comércio aracajuano, pois oferecerá 

opções principalmente àquelas pessoas que se deslocam para outros estados visando fazer 

compras”. Para ele, dentre as vantagens da tipologia shopping center está o fato de ser “um 

amplo local, onde além do conforto, o cliente poderá fazer compras variadas em um só local”, 

mas que “não significa o fim do comércio tradicional de Aracaju. É claro que se trata de um 

grande e moderno empreendimento, mas Sergipe possui hoje a maior renda per capita do 

Nordeste, tendo, desta forma, condições para se expandir”.  

Como podemos perceber na fala do empresário, o shopping iria atender também a uma 

clientela de alto poder aquisitivo, aquela que faz compras em outras cidades do país, e que, 

por esta especialização e segmentação, não afetaria o “comércio tradicional” do centro. A 

“expansão” do comércio aracajuano se dá, portanto, com um novo modelo espacial de 

organização do comércio (em uma tipologia arquitetônica fechada) e, como justificativa, o 

citado empresário se utiliza de um argumento bastante utilizado ainda hoje (“tudo em um só 

local”), desconsiderando que o centro da cidade é, do ponto de vista funcional, uma 

localização que também concentra espacialmente diversas opções de comércio e serviços. 

A questão da concorrência entre estes dois espaços comerciais será uma constante em diversas 

outras notícias levantadas no ano de 1989. Após sua inauguração em maio, os lojistas do 

centro não demonstram temer a concorrência, afirmando que “o shopping é para as classes 

média e alta, (...) a tradição de fazer compras no centro será mantida pelo aracajuano”309. Pelo 

aracajuano de menos poder aquisitivo?, podemos perguntar. 

No mês seguinte, certamente devido à grande visitação do shopping recém-inaugurado, o 

diretor da CDL, em uma entrevista ao Jornal da Cidade310, sai em defesa do comércio do 

centro da cidade, “que hoje compete com o Shopping Riomar”. Uma primeira proposta dele 

aos órgãos de trânsito é a implantação de estacionamento rotativo em todo o centro, a “Zona 

Azul”311, pois muitos motoristas ocupam uma vaga o dia todo e “tiram a liberdade do 

                                                
308 “Brilhante no Riomar”. Jornal da Cidade, 27/01/1989, p. 12. 
309 Jornal da Cidade, coluna Periscópio, 09/05/1989, p. 3. 
310 “CDL: novo diretor lojista fala de seus planos”. Jornal da Cidade, 27/06/1989, p. 1. 
311 Outras notícias sobre problemas de estacionamento e circulação de automóveis foram abordadas na análise 

do eixo 3, que trata das formas de organização e regulação do espaço do centro. 



 292 

consumidor natural do comércio”312. Segundo o diretor lojista, “o shopping já era uma 

necessidade para Aracaju” e não teria afetado o movimento de outras lojas, “ao contrário, 

houve um crescimento percentual na média de freqüência e de vendas, o que de certa forma 

aqueceu o sistema mercadológico, contrariando previsões pessimistas”, não apresentando, no 

entanto, dados sobre o desempenho comercial das lojas no centro. 

Estas afirmações são reforçadas por uma outra notícia313 de agosto de 1989, que trata da 

preocupação de lojistas do Riomar com relação ao volume de vendas, afirmando que suas 

outras lojas no centro estão com melhor desempenho do que as do shopping. Uma das 

explicações de um gerente de loja é que “as pessoas ainda estão vinculadas às lojas do centro 

da cidade”. Para o gerente de Promoções do shopping, “o Riomar ainda está em fase de 

implantação e que mudar um hábito em época de crise é difícil”. Os comerciantes apostavam 

na mudança gradual de hábitos da população, que se encontraria em fase de adaptação aos 

tempos modernos. Menos plausível, outra causa apontada pelos comerciantes para as fracas 

vendas no empreendimento era a deficiência no serviço de transporte público municipal, o 

que estaria impedindo uma maior presença de pessoas no shopping. Segundo outro gerente de 

loja, se faz necessário oferecer linhas de ônibus “de quase todos os bairros para cá”, pois 

“quem freqüenta o Riomar é a elite que tem carro ou aquele mais corajoso que se arrisca a 

pegar um ônibus superlotado”. Ressalte-se que, em abril, um mês antes da inauguração do 

empreendimento, a Prefeitura Municipal, através da SMTU (Superintendência Municipal de 

Transportes Urbanos), já implantava uma nova linha de ônibus que ligava o bairro da Coroa 

do Meio ao centro da cidade, passando pelo futuro shopping314. 

Em setembro, novamente a questão do baixo desempenho comercial do shopping é colocada 

em evidência, em uma matéria do Jornal de Sergipe, como resultado de uma segregação 

social. Com uma manchete em primeira página, com a frase “lojas do shopping cobram pelo 

luxo”, o jornal afirma, em página interna do noticiário local, que “depois da falta de 

transportes, um dos fatores que mais tem afastado a chamada classe média do Shopping 

Riomar são os altos preços das mercadorias ali comercializadas”, complementando com a 

afirmação de um gerente de loja de que a matriz do centro ainda vende mais do que a filial do 

shopping. 

Em resumo, o ano de 1989 é marcado pela chegada do shopping center como um forte espaço 

econômico terciário, o qual será complementado, com o decorrer do tempo, com diversas 
                                                
312 Note-se a referência ao conceito de liberdade individual como liberdade de consumo. 
313 “Shopping Riomar: lojistas decepcionados com fraco movimento nas vendas”. Jornal de Sergipe, 

24/08/1989, p. 7. 
314 “SMTU implanta nova linha do Shopping Center dia 10”. Jornal da Cidade, 06/04/1989, p. 7. 
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atividades ligadas à sociabilidade pública. Cumpre relembrar sobre a importante função social 

dos espaços comerciais como ambientes públicos de socialização dos indivíduos, onde 

pessoas desconhecidas entre si podem se encontrar, resguardando suas individualidades 

(Huning, 2003). Mas destacamos que, neste caso específico em Aracaju, o shopping center se 

constituiu em um espaço de sociabilidade segmentada, em um espaço basicamente 

direcionado para as elites, distinto do comércio dito tradicional no centro da cidade. 

Cinco anos depois, em 1994, há uma sensível diminuição no número de notícias sobre estes 

dois temas. Não há um acontecimento de impacto, e por este motivo as poucas notícias 

trataram basicamente de datas festivas que se refletiam no comércio da cidade, como o Dia 

das Crianças e Natal, além da Copa do Mundo, em julho. Também em meados deste ano, 

entra em vigor o Plano Real como parte da política econômica do Governo Federal para 

contenção da inflação no país, o que provoca um reaquecimento das vendas no comércio. É o 

que constatamos ao ler em uma matéria do Jornal da Cidade de outubro, informando que teria 

havido um aumento de 40% de vendas no setor de eletrodomésticos, em função das 

facilidades de pagamento surgidas com o plano econômico e a nova moeda. 

O final do ano é marcado pelas comemorações natalinas, naturalmente, mas também pela 

expectativa de inauguração da Rua 24 Horas, como já mencionado antes. Em novembro, por 

exemplo, lemos315 que a tradicional decoração natalina (com castelo e presépio em tamanho 

natural na esquina dos calçadões da João Pessoa e Laranjeiras, além de iluminação especial 

nas principais ruas do centro), será instalada no centro da cidade a partir de 5 de dezembro, 

em um investimento dos próprios comerciantes através da CDL, mas, na mesma matéria, o 

seu presidente, Max Andrade, demonstra a expectativa positivas dos comerciantes com a 

inauguração da Rua 24 Horas, marcada para o mês seguinte (dezembro): “trata-se de uma 

novidade para os sergipanos. É um empreendimento que veio para mudar a rotina das pessoas, 

afinal a partir do dia dois os aracajuanos terão um local de lazer 24 horas por dia”. A 

expectativa era de um aumento em 50% nas vendas, principalmente também por causa do 

Plano Real. 

Por outro lado, desta vez são os lojistas do shopping Riomar que demonstram certo temor 

com a concorrência do centro; no caso, da Rua 24 Horas. Em uma matéria que tratava de 

problemas com o ar condicionado do empreendimento, eles avaliavam que “se o novo centro 

comercial tiver mais conforto do que o Shopping Riomar, o esvaziamento será inevitável”316. 

                                                
315 “Comércio terá decoração especial este ano”. Jornal da Cidade,  
316 “Lojistas entram na Justiça contra o shopping”. Jornal da Cidade, 18/11/1994, p. 6. 
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A cidade parecia empenhada em prover as condições necessárias para o sucesso do novo 

empreendimento, ainda que houvesse também motivação político-partidária317, já que a Rua 

24 Horas era um grande projeto do governador na época, João Alves Filho. Como, pela Lei 

Orgânica do Município vigente, as lojas só podiam funcionar de segunda a sexta, das 7 às 18 

horas, os vereadores aprovam, em novembro de 1994, um “projeto de lei permitindo o 

funcionamento das casas comerciais e de serviços instaladas no novo comércio durante a 

noite”318, o que evitaria a necessidade de um acordo prévio entre as empresas que iriam ali se 

instalar e os comerciários. 

Chega dezembro de 1994 e, enfim, após a inauguração da Rua 24 Horas, o pagamento do 13º 

salário para os trabalhadores e com a proximidade das festas natalinas, parece ter aumentado 

sensivelmente o movimento de pessoas nas ruas e lojas, “transformando o centro da cidade 

numa loucura total. Os calçadões estão cheios de pessoas circulando de um lado para outro, 

chega a ser difícil transitar no local” 319. 

O levantamento amostral de 1999 nos mostra que o noticiário sobre os dois eixos de análise 

aqui tratados não é significativo: apenas 8 notícias referiam-se ao eixo atividades terciárias e 

10 ao eixo shopping centers. Fatos relevantes neste ano são, inicialmente, a crise econômica 

nacional generalizada, que provoca um grande número de demissões no comércio da cidade, 

e, no âmbito local, os dois projetos urbanísticos que estavam em curso, conforme já detalhado 

anteriormente (a recuperação e ampliação dos mercados municipais e o projeto de 

revitalização do centro).  

Um outro aspecto a destacar é que, neste momento, Aracaju já contava com um segundo 

shopping center, o Jardins, inaugurado em 1997. A partir de então, o shopping Riomar sente a 

forte concorrência e neste ano de 1999 já acusa perda de competitividade ao comemorar 10 

anos de existência. Por este motivo, busca promover uma reformulação física e 

administrativa. Em fevereiro, podemos ler que uma empresa especializada em administração 

de shoppings (a COMAPPS) estava assumindo o Riomar, pretendendo dar “uma nova 

roupagem” ao mesmo e criar novos atrativos320. 

Ainda assim, podemos supor que os shoppings já haviam se tornado elementos consolidados 

na paisagem urbana e no cotidiano da cidade. Esta conjectura pode ser reforçada quando 

                                                
317 Independente das questões partidárias, outra motivação parecia estar também no discurso de que a Rua 24 

Horas pode contribuir para o desenvolvimento turístico da cidade, como já tratamos na análise do eixo 
projetos e intervenções. 

318 “Mudança”. Jornal da Cidade, 29/11/1994, coluna Periscópio, p. 4. 
319 “Consumismo movimenta comércio”. Jornal da Cidade, 23/12/1994, p. 7. 
320 “Riomar será administrado por empresa”. Jornal da Cidade, 26/02/1999, p. B-10. 
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lemos o artigo do jornalista Hugo Costa, no Jornal da Cidade, em agosto de 1999. Optamos 

por transcrever abaixo boa parte deste artigo por nos apresentar uma contextualização muito 

interessante de Aracaju, no que diz respeito à situação do setor terciário e a presença dos 

shopping centers: 

“A cidade de Aracaju não comporta dois shoppings, afirmam alguns. Mas a maioria 

da população discorda e rebate o argumento, na defesa da tese de que a concorrência 

é positiva para a clientela que freqüenta ambos os espaços. Em verdade, os dois 

empreendimentos engrandecem o comércio local e logicamente a disputa do mercado 

é o objetivo comum deles. (...) O primeiro shopping – o Riomar – quando foi projetado 

já era visto como inviável por muitos descrentes que ainda não admitiam o interesse 

da comunidade local pelo tipo de lojas modernas que era proposto nessa inovação. 

Grifes, vitrines sofisticadas, marcas famosas? Nada disso. Porém quando se deu a 

inauguração a cidade inteira foi lá e aplaudiu. (...) Não foi, portanto, nenhuma 

surpresa que vários anos depois surgisse noutro bairro o Shopping Jardins, um direito 

legítimo de novos empresários que resolvem investir no ramo com coragem e garra. E 

hoje temos ai disputando a clientela sergipana esses dois grupos fortes de lideres 

lojistas, numa valorização inconteste da área comercial. É uma guerra de vitrines, por 

assim dizer, onde vencerá certamente quem tiver mais fibra e criatividade. (...) Desta 

forma, o Shopping Riomar, sem nenhum cinema321, lutando contra o Shopping Jardins, 

que esnoba uma novena deles exibindo lançamentos nacionais, parece até a 

desventura história do primo rico e do primo pobre. Não é nada disso, entretanto. Os 

dois são ricos e podem duelar” 322(grifos nossos). 

Muitas observações podem ser feitas sobre este artigo. Uma delas é: onde está o centro da 

cidade e seu comércio nesta “guerra de vitrines”? É possível que seja ele um primo pobre que 

não entra no duelo por um determinado grupo de consumidores, os de maior poder aquisitivo. 

Outra observação a ser feita é sobre a carga valorativa que os shoppings carregam, tido como 

empreendimentos que “engrandecem o comércio local” em função das “lojas modernas”. 

Nesta linha de raciocínio do autor, podemos apenas conjecturar que o comércio do centro, 

aparentemente, não poderia ter trazido nenhum tipo de inovação para a cidade, se não fosse a 

existência dos shopping centers. Lembramos que, em muitas das falas na mídia, o comércio 

do centro é denominado “tradicional”, mas, aparentemente, não no sentido de ser aquilo que 
                                                
321 O shopping Riomar havia fechado as suas duas salas de cinema em decorrência da abertura, em 1998, do 

multiplex Cinemark, no Jardins, com nove salas. Apenas em 2001, após grande reforma do Riomar, foi 
inaugurado ali o complexo Moviecom, com cinco salas de cinema. 

322 Costa, Hugo. “A guerra das vitrines”. Jornal da Cidade, 06/08/1999, p. B-6. 
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carrega certa tradição, e sim como antônimo de inovador, ou seja, conservador, arcaico. 

 “Sem se preocupar com o ‘day after’, a coluna encontrou na sexta, já em início de 

tarde, precisamente na praça de alimentação do Shopping Jardins e tomando, de leve, 

um chope (...) o promotor público da cidade de Ribeirópolis, Augusto César Lobão 

Moreira. Com ele, conversas mil da passeata de protestos dos cem mil [contra 

Fernando Henrique Cardoso, em Brasília] ao lixo de Aracaju (...)”323. 

Ao lermos esta pequena nota do colunista Osmário Santos, transcrita acima, neste mesmo mês 

de agosto de 1999, imediatamente nos vem à mente o calçadão da João Pessoa e aquelas 

antigas notas de coluna política, de dez anos antes, quando a rua ainda era palco de conversas 

políticas e de fofocas. Aquela forma de sociabilidade no espaço público é transportada agora 

para o espaço privado das praças de alimentação dos shopping centers. 

A coluna Notas e Comentários, antes tão assídua no relato sobre informações e boatos ouvidos 

dos “analistas políticos” anônimos da João Pessoa, praticamente não consegue mais estar 

presente nos novos espaços. Uma das exceções, colhidas no levantamento amostral, é de 

novembro de 1999: “O médico Manuel Hugo, aposentado da Fundação Nacional de Saúde, 

freqüenta diariamente os dois shopping centers da cidade. Tem cadeira cativa na Praça de 

Alimentação”324. 

O que acontece neste momento no centro da cidade? Lá assistimos às obras em andamento da 

“revitalização” do centro e dos mercados e, contraditoriamente, ao mesmo tempo à 

decadência crescente da Rua 24 Horas, inaugurada com tanta euforia havia apenas cinco anos. 

O título de uma matéria no caderno Cidades, em novembro de 1999, é esclarecedor: “Clima 

de Natal não anima Rua 24 Horas”325. O relato é de que muitas lojas foram fechadas e outras 

resistem “no vermelho”. O quadro no local descrito pelo jornal é desolador, apesar da 

proximidade com o Natal, quando tradicionalmente o comércio se aquece: “vendedores de 

braços cruzados, lojas vazias e mercadorias sobrando nas prateleiras”. Segundo os lojistas 

entrevistados pelo jornal, a causa seria a crise econômica nacional. Todavia, se um novo 

shopping center havia sido inaugurado na cidade há apenas dois anos, o declínio da Rua 24 

Horas não se explica apenas pela crise econômica, mas passa provavelmente pela mudança de 

foco das classes médias, que deixa de freqüentar aquele espaço quando não mais representa 

uma novidade. 

                                                
323 Santos, Osmário. Sem título. Jornal da Cidade, 31/08/1999, coluna Osmário, p. C-4. 
324 Cavalcanti, Jurandyr. “Hugo”. Jornal da Cidade, 05/11/1999, coluna Notas e Comentários, p. B-6. 
325 “Clima de Natal não anima Rua 24 Horas”. Jornal da Cidade, 23/11/1999, p. B-3. 



 297 

Mas a crise é um fato. Em matéria326 de Acácia Trindade, publicada em julho de 1999, 

(inclusive com manchete de primeira página), o Jornal da Cidade descreve a situação crítica 

do setor varejista no país, fazendo alguma referência à expansão dos shopping centers e ao 

projeto de revitalização do centro. Com o título “mais de 250 comerciários demitidos”, a 

matéria anuncia que em, apenas 15 dias, quatro lojas foram fechadas no centro comercial de 

Aracaju, entre elas Huteba, tradicional loja de utilidades, seguido da demissão de 130 

funcionários. Outras lojas de capital nacional anunciam demissões, como as Lojas Brasileiras 

(LOBRAS), que anunciava o encerramento de suas atividades para o mês seguinte, com 64 

demissões, e a Mesbla, com 50 demissões. Outras lojas de empresários locais são afetadas 

pela crise, segundo a reportagem: Ele e Ela, Brilhante e o Lojão das Jóias. Em entrevista, o 

presidente do Sindicato dos Comerciários, Ronildo Almeida, afirma que nos últimos dois anos 

foram extintos 2000 postos de trabalho no setor devido ao “enxugamento” das empresas, e só 

a LOBRAS estava fechando 63 lojas em todo o Brasil. Para o presidente da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), Max Andrade, a crise no comércio é gerada pela 

“carga tributária e falta de incentivos dos governos”, e espera melhorias a partir da 

revitalização do centro da cidade. Segundo a matéria, economistas apontam a expansão dos 

shopping centers e hipermercados dentro das cidades como causa pela crise no setor terciário. 

Em dezembro de 1999, próximo da conclusão dos projetos de revitalização do “centro 

histórico” e dos mercados, o poder público procura atender a reivindicações de lojistas dos 

shopping centers. Neste mês, o prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, promete ajudar a 

“reerguer o Riomar”, conforme lemos em notícia publicada em 8 de dezembro327:  

“criar mais linhas de ônibus passando na porta do shopping, urbanizar a Avenida 

Delmiro Gouveia [seu principal acesso viário] e enviar projeto à Câmara Municipal 

solicitando a alteração do Código de Postura, para possibilitar a construção, na área, 

de prédios com mais de cinco andares”.  

Neste caso específico, busca-se responder a um projeto da empresa administradora do Riomar 

de construir futuramente um centro de convenções e um hotel com gabarito superior ao 

atualmente permitido328. Outras reivindicações de melhorias em espaços do entorno foram 

entregues ao Secretário Estadual da Indústria e Comércio, como a urbanização das margens 

do Rio Poxim, recuperação e pintura da Ponte Godofredo Diniz, entre outras. 

Cinco anos depois, em 2004, a crise econômica já fazia parte do passado, o que 

                                                
326 Trindade, Acácia. “Mais de 250 comerciários demitidos”. Jornal da Cidade, 31/07/1999, p. B-3. 
327 “Prefeito ajudará a reerguer o Riomar”. Jornal da Cidade, 8 e 9/12/1999, p. B-1. 
328 De fato, alguns anos mais tarde foi construído um hotel, atualmente com a bandeira Quality Hotéis. 
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aparentemente se traduz em um aumento substancial da quantidade de notícias sobre os dois 

temas, coletadas na pesquisa amostral. Para compreendermos este crescimento, entretanto, 

temos alguns elementos novos, em relação aos anos anteriores, que devem ser destacados: por 

um lado, encontramos muitas notícias sobre a movimentação de consumidores no centro da 

cidade em datas festivas (o que parece ser reflexo da situação econômica estável do país); e, 

por outro lado, há uma grande quantidade de notas em colunas sociais que anunciam eventos 

nos shopping centers, como parte de estratégias de marketing. 

Assim, com relação ao comércio varejista no centro (eixo atividades terciárias), do total de 24 

notícias registradas, 13 (54%) tratavam das vendas antes ou depois de datas festivas, propícias 

ao consumo, como Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e, 

naturalmente, Natal.  

Alguns exemplos: “Os centros comerciais da capital estiveram lotados durante todo o dia de 

ontem, para atender aos filhos que não conseguiram comprar com antecedência o presente das 

mães. Antes das 9 horas, as lojas do comércio central já estavam com grande fluxo de 

compradores (...)”329. A foto que ilustra esta matéria mostrava o mercado municipal com a 

seguinte legenda: “expectativa de boas vendas: floristas do Mercado investiram na variedade 

de flores para o Dia das Mães”. Em setembro, a expectativa era para o Dia das Crianças: 

“Poucas lojas do centro comercial de Aracaju estão se preparando para o Dia das Crianças, 

considerada a 5ª melhor data de vendas para o comércio (...)”330. Um mês depois, em 12 de 

outubro331, o jornal informava que a movimentação na véspera “no centro comercial e nos 

shoppings” tinha sido intensa, e os comerciantes previam um aumento de 15% das vendas em 

função da venda de brinquedos e bicicletas.  

No que tange ao eixo shopping centers, o crescimento do número de notícias (de 10 registros, 

cinco anos antes, para um total de 38 neste ano de 2004) deve-se à disseminação de um tipo 

de estratégia de marketing comercial efetivada através de notas publicitárias em colunas 

jornalísticas. São pequenas notas com formato jornalístico, sem identificação como 

publicidade, em meio aos demais comentários, notícias ou opiniões do colunista. No caso, 

verificamos que a maioria (23, ou seja, 60%) das notícias coletadas no eixo temático shopping 

centers encontra-se na Coluna do Osmário332, no formato de pequenos lembretes ou 

informações sobre eventos e lojas do Shopping Jardins e, em menor número, também do 

Riomar. Assim, se subtraíssemos estas 23 do total, chegaríamos ao resultado de 15 notícias, 
                                                
329 “Dias das Mães lota as lojas na véspera”. Jornal da Cidade, 9 e 10/05/2004, p. B-5. 
330 “Lojas não decoram vitrines: vendas fracas para o Dia das Crianças”. Jornal da Cidade, 16/09/2004, p. B-3. 
331 “Dia das Crianças eleva em 15% as vendas das lojas”. Jornal da Cidade, 12 e 13/10/2004, p. B-3. 
332 A coluna é escrita pelo jornalista Osmário Santos e publicada diariamente no Jornal da Cidade desde 2001. 
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uma quantidade compatível com as dos demais anos pesquisados (ver tabela 22). Alguns 

exemplos: 

“Até o dia 25 deste mês, o Shopping Jardins será palco da 1ª Feira Internacional de 

filhotes e pequenos animais (...)”333. 

“A empresa cearense Planeta Brinquedo chega a Aracaju e se instala no Shopping 

Jardins com uma loja de 130m² (...)”334. 

“O Shopping Jardins não pára de crescer. Além de incrementar ainda mais a nova 

praça de alimentação com as inaugurações do Bob´s e da Casa Alemã, o shopping 

apresenta outras três novas opções de compras: a Sérgio´s, Planeta Brinquedo e a 

Caneta&Cia”335. 

“Uma boa opção de divertimento para esse final de férias é o parque infantil, 

instalado no corredor principal do Shopping Jardins. As opções de lazer, bem ao gosto 

da garotada, vão da cama elástica e do pula-pula ao carrossel com oito pôneis 

(...)”336. 

A respeito do desempenho comercial dos dois shopping centers da cidade, ambos os 

empreendimentos não têm do que reclamar. Em janeiro de 2004, em entrevista à Coluna do 

Osmário, o superintendente do Riomar, Guilherme K. Neto, aponta um balanço comercial 

positivo em 2003 e o avalia como uma fase de consolidação do processo de “revitalização” do 

shopping, empreendida para responder à forte concorrência do Jardins: “nós tivemos mais de 

50 lojas inauguradas ou reinauguradas, a consolidação do público dos cinemas, que começou 

muito bem, registrando um público recorde de 2.500 pessoas por dia, número muito acima do 

que foi previsto”. As operações de lazer, como Boliche e o Game Station, também 

impulsionaram o crescimento do público consumidor, que, segundo ele, era naquele momento 

em 500 mil pessoas por mês, um aumento de 56% em relação ao ano anterior e de 120% em 

relação a 2001337. 

O Shopping Jardins também apresentava bom desempenho naquele início dos anos 2000, o 

que o possibilitou de empreender uma ampla reforma e ampliação em 2003/2004, incluindo a 

construção de uma segunda praça de alimentação. O Jornal da Cidade também repercute este 

fato: “um cenário cinematográfico. Esta é a sensação de quem vai à nova praça central de 

                                                
333 Santos, Osmário. “Filhotes”. Jornal da Cidade, 06/01/2004, p. B-6. 
334 Santos, Osmário. “Inauguração”. Jornal da Cidade, 18/05/2004, p. C-4. 
335 Santos, Osmário. “Shopping Jardins”. Jornal da Cidade, 25/05/2004, p. C-4. 
336 Santos, Osmário. “Férias no Jardins”. Jornal da Cidade, 23/07/2004, p. C-4. 
337 Santos, Osmário. Sem título. Jornal da Cidade, 06/01/2004, p. C-4. 
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alimentação do Shopping Jardins, zona sul da capital. Com flores coloridas e muito verde, a 

Praça Primavera, como ficou conhecida, é o local ideal para namorados, crianças e turistas. 

Uma surpresa agradável para homenagear a estação da primavera”338. Muito embora este 

texto, pelo teor, aparente ser uma peça publicitária, ele tinha um formato de notícia local e se 

encontrava no caderno Cidades. 

                                                
338 “Clima de primavera”. Jornal da Cidade, 24/09/2004, p. B-3. 
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A discussão a cerca dos espaços públicos na cidade contemporânea e sua relação com os 

centros de cidades é extremamente rica e entremeada por diversas áreas de conhecimento, o 

que nos fez optar por alguns caminhos, dentre vários possíveis, para compreender algumas 

facetas desta questão. Por este motivo, o trabalho aqui apresentado não se encerra nestas 

páginas. 

O espaço público é a matriz fundadora da cidade democrática. É preocupante, portanto, a 

“naturalização” com que vêm sendo tratadas, no cotidiano das nossas cidades, as diversas 

formas de recusa e medo dos espaços públicos. Em sociedades desiguais como a brasileira, 

torna-se imprescindível justamente a existência de espaços públicos onde diferenças e 

conflitos se estabeleçam e se façam visíveis. De outro modo, teremos sempre uma democracia 

frágil.   

É sobre o espaço público em sua dimensão política, que encerra em si possibilidades 

transformadoras, que escrevemos este trabalho. Não nos cabe aqui apontar soluções 

idealizadas para a construção de espaços públicos plenos em nossas cidades, nem tampouco 

para a reconstrução de centros de cidades plurais, pois estes caminhos futuros devem ser 

dados pela própria sociedade. Nosso objetivo é, fundamentalmente, colocar luz sobre a 

situação, chamar a atenção para algumas questões do contexto em que vivemos, ponderar 

sobre seus diversos aspectos, negativos e positivos. 

Se nos perguntarmos qual o papel do arquiteto, a resposta pode estar no parágrafo anterior: 

não necessariamente construir/edificar espaços e formas, mas chamar a atenção para a 

despolitização do urbano, para aquilo que faz nossas cidades espaços meramente funcionais e 

pragmáticos; cidades que apenas reproduzem o status quo vigente. 

Trabalhar com uma cidade de porte médio teve como objetivo mostrar que fenômenos 

urbanos como a desvalorização do espaço público e dos centros urbanos, vistos comumente 

como típicos de grandes cidades e metrópoles, não são necessariamente decorrentes de certos 

processos, ditos inevitáveis, de reestruturação econômica e/ou de transformações de base 

tecnológica. O declínio de um centro de cidade, imbuído de um sentido público e das idéias 

de diversidade e pluralidade, concomitante com a emergência de novas centralidades urbanas 

onde se distingue, ao contrário, a marca do privado e da segmentação social, têm como 

elementos norteadores idealizações de fundo claramente cultural e ideológico. Uma cidade de 

porte médio como Aracaju não precisaria, necessariamente, estar incorrendo nesta opção, 

porquanto seu centro urbano ainda não apresentava, em determinando momento, sinais de 

esgotamento (funcional e econômico) e tinha, como ainda hoje o tem, amplas condições para 
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se renovar. 

Um dos elementos mais significativos nesta construção de uma nova cultura urbana é o 

shopping center. Em uma edição de junho de 2009 de um semanário de Aracaju, noticia-se a 

construção de um shopping center de médio porte em N. Sra. do Socorro, um município pobre 

da região metropolitana. O empreendedor justifica o investimento da seguinte forma: “se você 

transitar lá à noite, vai perceber que as praças são superlotadas. Percebemos que existe uma 

demanda reprimida. As pessoas querem locais seguros, limpos, lanchonetes arrumadas, enfim, 

outras opções”339. Nesta fala de empresário está expressa tanto a idéia de que o usufruto de 

praças públicas não é uma opção espontânea dos indivíduos (talvez não seja mesmo), no 

sentido de que, se houver uma melhor alternativa, a praça não será o lugar escolhido, quanto a 

noção de que espaços privados de consumo (“seguros e limpos”) já se transformaram em um 

objeto do desejo dos indivíduos, sendo bastante apenas produzir ofertas para esta “demanda 

reprimida”.  

Em outra edição do mesmo semanário, encontramos um encarte publicitário340 sobre o bairro 

13 de Julho, um dos mais caros locais de moradia e comércio da cidade, produzido 

supostamente por lojistas da região. Nele, podemos saber “como o mais elegante bairro 

aracajuano despontou como um verdadeiro shopping a céu aberto”. Se a tipologia shopping 

tornou-se modelo a ser seguido para um bom espaço comercial, a céu aberto ou fechado, que 

tal ter a sensação de viver dentro (ou de ser parte) de um deles? “Se para muitos, morar perto 

dos shoppings é um privilégio, os residentes da 13 de julho podem afirmar que todo o bairro 

em que moram é o próprio centro de compras”. 

Certo, não nos parece pertinente “demonizar” estes equipamentos comerciais unicamente 

como um espaço onde relações sociais não se estabelecem, como o lócus de uma 

sociabilidade estéril. Não necessariamente o shopping center é, por definição, um não-lugar, 

na assertiva de Marc Augè (sem identidade, sem história, sem perspectiva de relações entre 

indivíduos e espaço). Observando melhor, sabemos que a possibilidade de construção de 

relações sociais é inerente aos espaços comerciais de modo geral (mercados, feiras etc.), como 

vimos no capitulo 1, e concordamos com a noção apresentada no mesmo capitulo de que estes 

centros de compras são espaços ambivalentes, não sendo apenas mecanismos de exclusão e 

disciplinamento, mas também uma forma de preencher carências de outros espaços 

considerados públicos.  
                                                
339 “Shopping Socorro vai gerar cerva de 1500 empregos diretos”. Jornal Cinform. 15 a 21/06/2009, Caderno 

Emprego e Mercado, p. 1. 
340 Bairro 13 de Julho, suplemento especial do Jornal Cinform, edição 1370, julho de 2009, sem indicação de 

responsáveis ou autoria. 
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Aqui está, entretanto, o problema. Construímos ou abandonamos espaços urbanos a depender 

de sua condição de público ou privado, se voltados ao consumo (economia) ou à política. O 

shopping center moderno se constituiu em um símbolo e uma prática de um algo desejável, 

enquanto as praças públicas podem estar cheias apenas por falta de opção. Zigmunt Bauman 

nos falou de espaços do consumo, formalmente concebidos para inibir a interação entre as 

pessoas e encorajar ações ligadas ao consumo, onde cidadão se converte em consumidor. 

Neles busca-se eliminar a alteridade e homogeneizar comportamentos e formas de agir. 

Por outro lado, os espaços públicos das cidades brasileiras são apropriados por grupos sociais 

de menor poder aquisitivo. Perde-se a perspectiva de espaços comerciais (conjugados com 

diversas outras funções, como lazer, moradia e trabalho) onde se vislumbre a interação e o 

embate de formas de pensar e interesses diferentes e divergentes, incluindo conflitos daí 

decorrentes. 

Este caminho trilhado em Aracaju (desvalorização econômica e simbólica do centro da cidade 

e de seus espaços públicos) é decorrente de uma construção ideológica amplamente 

disseminada, na qual a urbanidade é constituída por fluxos cada vez maiores e mais rápidos, 

por paisagens amorfas, pelo somatório de enclaves e segmentos. O compartilhamento do lugar 

e do cotidiano, como disse Milton Santos, assim como o espaço público do pedestre e do 

contato face-a-face, constitutivos de uma urbanidade da comunicação entre indivíduos, são 

resignificados por processos que priorizam uma urbanidade restrita, reservada a alguns 

específicos e não a muitos diversos. É preciso retomar um caminho de desenvolvimento 

urbano onde (acionando novamente palavras do pensador baiano) a vida em comum tenha 

como base a cooperação e o conflito. 

Quando observamos, em Aracaju, os processos de transformação por que passaram os espaços 

públicos fortes, entendidos como polarizações espaciais de intensa urbanidade, pudemos 

constatar que, nestas últimas décadas, o único espaço público forte que se renovou e ganhou 

um novo dinamismo foi o mercado municipal. Os demais entraram em processo de 

empobrecimento, em termos de significado para o cotidiano da cidade como um todo: as 

praças cívicas centrais cumprem hoje basicamente uma função contemplativa e museológica; 

o calçadão da Rua João Pessoa é apenas em parte um espaço de encontro e de sociabilidade, 

quando muito para os consumidores (repito: consumidores) de baixo poder aquisitivo; o 

entorno da Rodoviária Velha é ainda um espaço bastante movimentado e diferenciado, mas 

sem apresentar grandes novidades há muito tempo; a antiga Rua da Aurora (Av. Rio Branco) 

há muitas décadas vive na banalidade, funcionando apenas como um simples componente do 
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sistema viário, apesar da privilegiada localização à beira do Rio Sergipe. 

As classes sociais mais fortes economicamente detêm um grande poder político na produção 

da cidade. Alguns espaços de uso coletivo, sejam públicos ou não, quando destinados a um 

vida pública elitizada, repercutem de maneira significativa em toda a cidade.  O raciocínio 

inverso também pode ser feito: espaços urbanos precariamente apropriados pelas classes mais 

abastadas merecem pouca atenção da mídia e são apenas esporadicamente objeto de 

discussões públicas. É o que parece acontecer com o centro de Aracaju, a despeito de ter sido 

objeto de alguns projetos e intervenções do poder público e da iniciativa privada. 

Com exceção do espaço público forte relacionado ao mercado, é possível afirmar – a partir da 

análise das re-significações do centro principal e do surgimento de novas centralidades – que 

este período histórico mais recente (da década de 90 em diante) não nos apontou nenhuma 

nova dinâmica urbana que pudesse ter gerado novos espaços públicos fortes no centro da 

cidade. Ou seja, podemos dizer que as condições históricas mudaram, mas (quase) nada de 

novo surgiu no centro. Se, por um lado, isto denota um empobrecimento e um baixo 

dinamismo do centro, por outro nos conduz à conclusão de que estes espaços protagonistas, 

que seguramente sempre haverão de existir na vida de uma cidade, estão agora localizados 

fora do centro, sob outras formas urbanas e, especialmente, sem o sentido político inerente a 

espaços públicos. 

O mercado municipal é, como mencionado, talvez o único dos espaços públicos fortes do 

centro da cidade que tenha vivenciado um processo de renovação. Como vimos na análise das 

notícias de jornal, muitas delas citavam o mercado central de Aracaju em função dos grandes 

eventos que ali passaram a acontecer (um dos objetivos da intervenção de reforma), mas 

foram encontradas igualmente diversas referências ao cotidiano do lugar, como um espaço 

para troca de mercadorias e contatos entre indivíduos. Notícias que falavam da diversidade de 

produtos à venda, das deficiências da infra-estrutura e, também, dos diversos conflitos típicos 

de um mercado central. Pudemos perceber, por exemplo, a tensão entre o turismo e uma 

realidade urbana marcada por contradições sociais, como nos relatos sobre a presença de 

pedintes em meio aos turistas. 

O turismo é a grande questão que paira por cima das discussões públicas sobre o centro da 

cidade. Os projetos de intervenção executados no centro de Aracaju nestes últimos anos, como 

os de revitalização do mercado e do “centro histórico”, assim como o da Rua 24 Horas, 

tiveram sempre como parte fundamental de seus objetivos a melhoria da imagem da cidade, 

inserido-a no rol de cidades que acompanham as transformações do capitalismo 
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contemporâneo, e, em decorrência, a atração de turistas. Em muitas das falas publicadas nos 

jornais, foram bastante recorrentes palavras e expressões como turismo e resgate da 

identidade local. De modo geral, entretanto, estas intervenções não buscavam uma 

qualificação dos espaços do centro da cidade enquanto espaços políticos, ainda que, em 

alguns momentos dos discursos sobre revitalização, se tangencia a questão da “volta” das 

classes mais abastadas para o centro (onde ela dividiria espaço e conviveria com grupos mais 

heterogêneos). 

À parte projetos de intervenção arquitetônicos ou urbanísticos, amplos ou pontuais, pensados 

pelo poder público, pudemos encontrar novas dinâmicas nas áreas centrais que parecem ser 

desconhecidas de boa parte da população – pelo menos daqueles grupos sociais já se 

afastaram do centro da cidade – e que são iniciativas isoladas ou espontâneas, em boa parte 

sem estar atrelado a algum tipo de intervenção física planejada.  

Nas noites durante a semana, após o horário comercial, vendedores ambulantes se instalam no 

calçadão da João Pessoa e transformam aquele espaço em um autêntico mercado persa. O 

público-alvo são funcionários do comércio na volta para casa, a caminho dos terminais e 

pontos de ônibus. Um artigo é publicado na internet sobre isso, com o sugestivo título de 

“Como usar o calçadão do centro da cidade”: 

“Durante o dia, sempre a partir das 7h e até às 18h, o Calçadão da Rua João 

Pessoa, recebe um mundão de gente que, de um lado a outro, procuram as 

grandes lojas estabelecidas no centro da cidade. Mas, quando os sinos da 

Igreja São Salvador anunciam às 18h, todas as lojas fecham as portas. Aí o 

Calçadão ficava vazio, tão vazio que dava medo circular por ele. Agora, não 

mais. Depois das 18h, quando as lojas ainda estão fechando as portas, um 

batalhão de camelôs toma o Calçadão e instala seus negócios.  

De onde vêm com tanta rapidez e com tamanha velocidade, não se sabe. Mas 

instala-se de tudo. Tem vendedor de água de côco, de produtos importados da 

China, amolador de tesouras e facas, vendedores de frutas (laranjas e 

bananas, principalmente). Tem até roupa, só não tem provador. É um mundão 

de gente a vender e outro mundão de gente a comprar. Pelo menos até as 22h o 

Calçadão não fica mais vazio...”341. 

Outro movimento, este ligado à cultura e arte, é a mencionada Rua da Cultura, que desde 

                                                
341 Valença, Ivan. Como usar o calçadão do centro da cidade. Publicado em 13/11/2006. In: 

www.infonet.com.br. Acesso em 13/11/2006. 
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2003 acontece todas as noites de segunda-feira em uma das calçadas do mercado Antonio 

Franco, com uma programação cultural mais alternativa, especialmente música. Como 

instituição oficial, a Rua da Cultura já está consolidada, tendo se tornado recentemente um 

Ponto de Cultura, passando a receber, portanto, recursos públicos do Ministério da Cultura 

para o desenvolvimento de suas atividades, assim como também se consolidou no cotidiano e 

na paisagem do mercado das noites de segunda-feira. 

Igualmente com a proposta de ocupar espaços centrais ociosos para cultura, temos a iniciativa 

(bastante recente, e por isso ainda bastante prematuro para uma avaliação) de ocupação do 

Beco dos Cocos, uma travessa nas proximidades do mesmo mercado, em outubro de 2009 por 

artistas, agentes culturais, grupos folclóricos, profissionais da música, do circo e do 

audiovisual, reunidos no Coletivo do Beco. O chamado projeto Beco dos Cocos pretende se 

realizar todas as noites de sexta-feira na pequena rua, antes um conhecido ponto de 

prostituição e tráfico de drogas, para apresentações artísticas e culturais342. 

Esta vitalidade dos espaços públicos deve ser expandida, em contraponto à privatização da 

vida pública em enclaves urbanos configurados e geridos por instâncias ligadas ao consumo, 

enxergando os espaços públicos como potencialidades para a valorização da cidade e da 

própria cidadania. 

Neste sentido, este trabalho se apresenta como uma contribuição para Aracaju e para as 

cidades brasileiras, afirmando o diálogo entre centro da cidade e espaço público, buscando a 

democratização do espaço público sob novas formas, sem recorrências nostálgicas. 

 
 

 

 

                                                
342 “Beco dos Cocos agora é espaço cultural”. Portal Infonet, 16/10/2009. 
In: http://www.infonet.com.br/cultura/ler.asp?id=90860&titulo=cultura. Acesso em 16/10/2009. 
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ANEXO 

Exemplos de fichas utilizadas para levantamento de notícias do Jornal da Cidade, Aracaju-SE 

 
 

1989 JORNAL DA CIDADE DATA 31/01 PG. 6 

interna 
Noticia 1a pág. 

coluna 
 
autor 

Notas e Comentários 
 
Jurandyr Cavalcanti 

TEMA 
CALÇADÃO 

TÍTULO  (sem título) 

CONTEÚDO 
“Comentários do calçadão davam conta de que o prefeito Wellington Paixão, pessoalmente, é 
favorável à candidatura do ministro João Alves Filho à sucessão governamental” 
 
 

 
 

1989 JORNAL DA CIDADE DATA 07/11 PG. 5 

Interna   X 
Noticia 1a pág. 

coluna 
 
autor 

 TEMA 
ATO 
PÚBLICO 

TÍTULO Frentistas ultimam recepção para Lula 

CONTEÚDO 
Partidários do candidato Lula, da Frente Brasil Popular, preparam a sua chegada a Aracaju, 
às 16 hs. no aeroporto. Segundo a matéria, haverá carreata até o centro, com caminhada e 
showmício na Praça Fausto Cardoso.  
Banquinha para vender material de campanha será montada no Calçadão. 
 
 

 
 

1994 JORNAL DA CIDADE DATA 08/03 PG. 14 

interna 
Noticia 1a pág. 

coluna 
 
autor 

Notas e Comentários 
 
Jurandyr Cavalcanti 

TEMA 
HOTEL 
PALACE 

TÍTULO Hotel 

CONTEÚDO 
“O Hotel Palace de Aracaju, que encerrou suas atividades depois de 32 anos de bons serviços 
prestados no ramo de hotelaria nesta cidade, deverá ser transformado em hotel-escola. Pertence ao 
governo sergipano” 
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