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RESUMO 
 
Este trabalho trata de Aracaju entre os anos de 1920 e 1940, e tem como seu foco principal a 
Rua. Falar de rua é falar de povo, e neste sentido, é a rua e tudo o que ela envolve que ganha 
um sentido raro e intercambiável. O que dizer das Ruas de João Pessoa e Laranjeiras de 
ontem e de hoje? A rua tem sido estudada em diversas dimensões, buscando a identidade do 
homem urbano em meio dos avanços tecnológicos. Dentro deste contexto, analisou-se o ir e 

vir das Ruas João Pessoa e Laranjeiras, comparando o passado com o presente (as lojas, o 
comércio, as festividades, etc.), concluindo que se vive em um período moderno, e, portanto, 
não há necessidade de extinguir os hábitos culturais e elementos arquitetônicos de uma 
sociedade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Rua, Cultura, Comércio. 

 

URBAN LANDSCAPE ARACAJU FROM THE JOÃO PESSOA AND 

LARANJEIRAS STREETS 

 

ABSTRACT 

This paper deals with Aracaju between 1920 and 1940, and has as its main focus the street. 
Street Talk is talk about people, and in this sense, is the street and all that it involves earning a 
rare sense interchangeable. What about the person of João Pessoa and Laranjeiras Streets 
yesterday and today? The street has been studied in several dimensions, seeking the identity 
of the urban man in the midst of technological advances. Within this context, we analyzed the 
comings and goings of Joao Pessoa and Orange Streets, comparing the past with the present 
                                                 
1 Licenciada em História pela Universidade Tiradentes. Pós – Graduada em Docência no Ensino Superior pela 
Faculdade Estácio de Sergipe. Membro do grupo de pesquisa (GREPHES/UFS/CNPq). E-
mail:adeniasantos@hotmail.com 
2 Licenciado em História pela Universidade Tiradentes. Pós – Graduado em Didática do Ensino Superior pela 
Faculdade Pio Décimo. E-mail: josedeoliveirabrito@yahoo.com.br 
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(the shops, trade, festivities, etc..), Concluding that we live in a modern period, and therefore 
there is no need to extinguish the cultural habits and architectural elements of a society. 
 
KEYWORDS: Street, Culture, Commerce. 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida no campo da “Antropologia Urbana”, ou seja, um 

estudo realizado dentro das metrópoles do Brasil, em especial, Aracaju. Dentro deste universo 

uma série de pesquisas vem sendo feitas nos últimos tempos, tendo como foco trabalhar as 

questões da política urbana, dos movimentos sociais, da família, da cultura popular, habitação 

e outros. Neste sentido a rua revela-se como palco de contínuos acontecimentos, estando em 

constante movimento. A vida social se manifesta dentro dela, e nela encontramos os 

diferentes tipos populares.  

Da década de 20, do século passado para cá, notamos as diversas transformações 

no centro comercial de Aracaju, mais precisamente nas ruas João Pessoa e Laranjeiras, objeto 

de estudo deste trabalho. As características iniciais dessas artérias começaram a desaparecer à 

medida que elas foram sendo preenchidas por carros e tornaram-se movimentadas pela 

locomoção das pessoas, fruto da reprodução do espaço urbano. 

A partir das ruas, é possível estudar o cotidiano de um povo, sua cultura, seus 

monumentos, seus costumes e seus hábitos. Mediante a constatação deste novo universo, 

pretende-se refletir e fazer um passeio histórico pelas ruas, verificando sua importância na 

sociedade, o que nelas acontecem diariamente, o que se pode encontrar no decorrer do seu 

percurso e o que pensam os autores sobre elas. 

Nesta perspectiva, o objeto estudado não é uma representação da história de 

heróis, de pessoas ou fatos importantes. Mas, a história das minorias, dos menos favorecidos, 

dos esquecidos pelo tempo através deste universo multifacetado que se convencionou chamar 

de Nova História. 

Todavia, antes de mencionar as ruas, é importante ressaltar a formação delas 

dentro da cidade. Porque assim como outras Capitais do Brasil, Aracaju possuiu e possui ruas 

que se destacaram no começo do desenvolvimento e expansão territorial da cidade, e dentro 

dela ressaltam-se as ruas João Pessoa e Laranjeiras. E é óbvio que de lá para cá ocorreram 

diversas transformações, tanto nos aspectos relacionados à cultura como nas questões 

urbanísticas. 

Portanto, o propósito deste trabalho é também de mostrar a contribuição dessas 

casas comerciais para o crescimento da cidade e a expansão comercial, revelando como foi o 

processo e quais foram os fatores que contribuíram direta ou indiretamente com o presente 
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cenário comercial. Fornecendo informações relevantes não somente para a construção desta 

temática, mas que ela seja fonte de pesquisa para outros trabalhos. 

Estas duas artérias que se destacam, dentre as outras, para o presente estudo, 

possuem grande relevância, tanto por serem locais que agasalharam a formação cultural da 

época – deixando saudades nas pessoas que viveram naquele período e que até os dias atuais 

recordam com tanto prazer e carinho nos bancos do calçadão – como também por serem duas 

artérias da paisagem urbana de Aracaju que muito contribuíram para o crescimento comercial 

e a solidificação do centro. Também porque praticamente essas ruas sustentaram a sociedade 

aracajuana mais favorecida no início do século XX, e até hoje vêm mostrando o seu potencial 

dentro do comércio e estão vivas dentro do contexto histórico aracajuano, desde a formação 

do centro histórico e comercial aos dias atuais, dando sua forte contribuição para a sociedade.  

As ruas João Pessoa e Laranjeiras, além de possuírem um comércio 

diversificado, possuíam também a alegria para comemorar as datas festivas. Pela João Pessoa 

desfilavam os foliões, carnavalescos; também passeavam os transeuntes influentes da 

sociedade; e nas noites de carnaval, os rapazes curtiam os bailes no Cinema Rio Branco. Já a 

Rua Laranjeiras possuía um aspecto mais sério, e até hoje existe um ar de tranqüilidade em 

relação às demais artérias do calçadão, isto porque nela encontra-se a Igreja São Salvador, 

edificada em 1857.  

A Igreja São Salvador foi o primeiro Templo Católico em Aracaju, inaugurado 

em 23 de outubro de 1857. Idealizada pelo então Presidente da Província Salvador Correia de 

Sá e Benevides, cujo nome deu origem à referida Igreja. Ela está localizada na Rua 

Laranjeiras número 110, esquina com João Pessoa.  Muitas vezes não é percebida por causa 

da pressa das pessoas que por ali percorrem diariamente. Porém, é lembrada aos domingos, 

quando suas missas são transmitidas pela Rádio Cultura e durante o período das festas 

religiosas. Dentre as festividades que aconteciam destacamos: a festa de São Benedito, do 

Bom Jesus dos Navegantes, Matriz do Santo Antônio, e os Comícios.  

De início pensou-se em uma capela, porém, devido ao crescimento da cidade e 

conseqüentemente a sua população, optou-se, então por construir uma Igreja. ”Não se tratava 

mais de uma capela, porém de uma Matriz, uma verdadeira Igreja” 3. Continuou como Matriz 

até a conclusão das obras da Catedral, localizada na Praça Olimpio Campos. Em homenagem 

ao fundador da cidade, Joaquim Inácio Barbosa4, foi construído nos fundos da Igreja São 

                                                 
3 SOBRINHO, Sebrão. Laudas da História do Aracaju. Maruim: SE. Prefeitura Municipal de Aracaju, 1954.p. 
310. 
4 Presidente da Província, e idealizador da mudança da Capital de São Cristóvão para Aracaju em 1855. 
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Salvador, um túmulo de mármore fino e polido para guardar os seus restos mortais. Os 

mesmos vieram da cidade de Estância em 1858, e foram recebidos por soldados e pela 

população, que seguiram em cortejo pelas ruas centrais de Aracaju até a Igreja. 

 
[...] o desembarque foi feito à presença de tropas e povo, ficando aquelas 
formadas ao longo da rua da Aurora (hoje Av. Rio Branco) seguindo o 
cortejo pelas ruas de São Cristóvão e Conceição até São Salvador, onde 
ficou o féretro,[...] quando se efetuou o encerramento do novo túmulo.5 

 

 

Os restos mortais de Inácio Barbosa foram guardados até o ano de 1917 e 

atualmente o túmulo inexiste. Por fim, fora transferido para um Obelisco situado na Praça Dr. 

Joaquim Inácio Barbosa, na Avenida Ivo do Prado.  

 Um fato que marcou a rotina da Igreja São Salvador foi a visita do Imperador 

D.Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina, que assistiram ao Te-Deum6, missa com cântico 

em ação de graças, em homenagem à sua passagem pela Província em 1860. 

A Igreja São Salvador impressiona pela sua arquitetura, resultado de algumas 

reformas marcando o cotidiano do centro comercial de Aracaju, com missas diárias, onde 

transeuntes das Ruas João Pessoa e Laranjeiras marcam presença com pedidos e orações, e 

nas festividades do dia de São Benedito e Senhor dos Passos, que ocorrem respectivamente  

nos meses de Janeiro e Abril. A festa de São Benedito era comemorada no dia de Reis, e a 

igreja convidava os membros da Irmandade e todas as Associações a participarem dos festejos 

ao santo protetor dos pobres. Pela manhã era realizada a missa solene com pregação do 

evangelho, e a tarde por volta das 15 horas iniciava a procissão pelas ruas enfeitadas pelos 

moradores. 

 

A comissão de festas de 1 de Janeiro, ainda uma vez, vem pedir aos 
catholicos por onde tem de passar a Procissão de Bom Jesus, amanhã, para 
ornamentarem as ruas que abaixo publicamos: Rua de Itabaiana, Praça 
Pinheiro Machado, rua do Angelim, Bairro Presidente Barbosa (antiga 
Fundição), Praça Fausto Cardoso, rua de Japaratuba, rua de Divina Pastora e 
Avenida Santo Antonio.7 

 
 

Todos os anos, no “Diário Oficial”, era publicada a programação das festas em 

homenagem ao Padroeiro dos Marítimos, Bom Jesus dos Navegantes. A festa era celebrada 

no dia 01 de janeiro e percorria o itinerário das ruas e avenidas de Aracaju, para depois se 

                                                 
5 Revista de Aracaju. Nº 07, de 31 de dezembro de 1962. p. 233. 
6 Hino Litúrgico Católico atribuído a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho. Fonte; WWW. wikipédia.org  
7 DIÁRIO OFICIAL. Aracaju, Nº 1207 de 12 de Janeiro de1924. Obs: a ortografia da época foi mantida. 
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dirigir até o ponto de embarque, no qual os barcos enfeitados desfilavam pelo Rio Sergipe. 

Daí então, a população aguardava para que a próxima festa, talvez uma das mais esperadas 

chegasse: o Carnaval. 

O Carnaval em Aracaju entre as décadas de 20 e 40 do século XX era 

comemorado no trajeto da Praça Fausto Cardoso, Rua João Pessoa, Atalaia e durante os bailes 

carnavalescos, conforme comunicação do jornal da década de vinte: 

 

A guarda da frente, compunha a comissão que promoveu o carnaval deste 
anno, e que vinha montada em bellos cavallos de raça. O intinerario 
percorrido foi o das ruas de Pacatuba, Barão, Laranjeiras, Avenida Rio 
Branco, praça do Palácio, Coronel José de Faro e da Matriz, ruas de Santo 
Amaro, Laranjeiras, Avenida Rio Branco, Largo do Palácio, rua do Barão, 
demorando-se em frente do palacete da Assembléa.8 

 

 

Ao longo do trajeto por onde os carnavalescos passavam, existia uma decoração 

de máscaras, confetes, pandeiros e outras figuras. O espaço também era colorido através das 

luzes multicores. A Rua João Pessoa era o corredor da alegria, e ficava completamente 

iluminada. É bastante comum, nos jornais da época encontrar uma nota social, convidando os 

foliões para o Carnaval.  

 

Vem aí o Carnaval. Momo vem aí. Já se ouve até um barulho de festa. Um 
tilintar de guizos. Um estrugir de gritos. É o carnaval que vem. É a alegria 
que marcha. A frente esta esperando o Momo. E se impressiona tanto com 
sua vinda que já ouve sons de contentamento, barulho de farras, ruídos de 
prazer. É a sugestão meu amigo. É a grande vontade que a gente tem. É o 
anseio enorme que está dentro de nós. É o Carnaval íntimo que já começou. 
Todo mundo está se aprontando. Fazendo economias. Delineando planos. O 
Carnaval é e deve ser a festa nossa. A festa nacional. Porque é a festa do 
calor. E nós temos trópicos na alma. Porque nós nascemos pra amar, antes 
de tudo. E o Carnaval é a festa do cupido. Venha a folia. Venham as 
meninas bonitas encher as ruas da alegria de sua beleza e do som de suas 
rizadas. Venham encher os olhos da gente com a formosura de seus corpos. 
Venham, meninas bonitas Viva a folia!”. E depois? A rua suja, uma porção 
de serpentinhas rasgadas enchendo o chão... O perfume já se foi, levado 
pelo ar. É madrugada. Vultos se divisam na meia penumbra da avenida. São 
lixeiros... São assim também as ilusões da gente. Muito sonho muito sonho, 
e depois... as serpentinhas rasgadas da realidade.9 

 

 

                                                 
8 CORREIO DE ARACAJU, Aracaju. nº. 2.810 de 19 de Fevereiro de 1920. Obs: a ortografia da época foi 
mantida de acordo com o jornal. 
9 CORREIO DE ARACAJU, Aracaju. Ementário Social, Segunda 21 de Janeiro de 1935. Obs: a ortografia da 
época foi mantida de acordo com o jornal. 
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A folia de tempos atrás iniciava a partir do sábado a tarde, após o comércio ser 

fechado. Algumas lojas permaneciam abertas vendendo alegorias para a curtição. E os 

comerciantes autônomos espalhavam pelas calçadas – pois ainda não existia o calçadão – 

máscaras, bonés, papais-sacodes, apitos, língua de sogras, confetes e outros artigos 

carnavalescos. Nesta mesma época chegavam a cidade os forasteiros para assistir as festas 

carnavalescas. 

 

De todas as partes do Estado têm chegado a esta Capital numerosos 
forasteiros que vêm assistir as festas de Deus Momo. Os hotéis e pensões 
estão repletos de viajantes. Os trens e lanchas chegam abarrotados de 
forasteiros. O Carnaval aqui promette deslumbramento.10 

 

 

A animação demonstrada pelos anúncios e convites para o povo participar da 

folia de Momo era acompanhada pelo desejo de obter objetos no comércio aracajuano para 

animar, ainda mais, a folia. Nos nossos dias, encontramos diariamente comerciantes 

autônomos, popularmente conhecidos como “ambulantes” que também espalham seus 

produtos no calçadão, mas não são produtos carnavalescos, nem em época de carnaval, são 

miudezas: brincos, pulseiras, relógios, óculos, calculadora, capinhas para celulares, 

brinquedos etc. Assim, percebe-se que o carnaval não chega atrair o consumidor para a 

aquisição de enfeites e adereços como noutros tempos. 

O Carnaval já não se comemora ao som das marchinhas carnavalescas, mas sim 

com trio-elétricos nas localidades do Estado que existem praias e rios. Os lança-perfumes não 

possuem mais o sentido da distração11, agora são utilizados como drogas que levam ao delírio. 

Portanto, compreende-se que várias características foram corrompidas pela sociedade no 

decorrer dos anos. 

O som do alto-falante que ecoavam pelas ruas, inexiste, juntamente com as 

marchinhas, os sambas e os frevos. A novidade agora são os pagodes e axé da Bahia. É 

necessário que cantores sergipanos, autores e artistas façam sucesso e sejam reconhecidos fora 

do mercado sergipano para que depois sejam valorizados na sua terra. Isso quando são 

valorizados! Daí vem a pergunta: sergipanos, onde está a nossa sergipanidade? É preciso 

valorizar nossa gente, nossa terra e nossa cultura. 

                                                 
10 CORREIO DE ARACAJU, Aracaju. Nº 718 de 17 de Fevereiro de 1928. A grafia da época foi mantida. 
11 Conforme Murillo Melins, no livro Aracaju Romântica, página 106: “Os Sifões dos lança-perfumes eram 
pressionados e aquele perfume gostoso e inconfundível pairava no ar por toda parte. As Rodoros de 200 gramas, 
tipo torpedo, embaladas em metal dourado, eram as mais caras e perfumadas. As Pierrot, Colombinas e Rigoleto 
em embalagem de vidro, eram as mais populares. Mas, todas tinham o mesmo objetivo: a forma perfumada de 
agradar e de galantear.” 



 7

Durante o período carnavalesco, O Cinema Rio Branco abrigava os bailes de 

máscara e concursos de fantasia e do maxixe, conforme noticia o Correio de Aracaju12 e o 

Sergipe Jornal13. As festas e bailes carnavalescos eram vistos como comemorações de luxúria 

dos grã-finos boêmios que iam se divertir com as carnavalescas. E nos jornais da época 

carnavalesca era bastante comum ver noticiários como este: “O theatro Rio Branco abre hoje 

o seu cyclo de alegria Carnavalesca. É um estonteante baile masque que às dez horas da noite 

povoará de ruídos o vasto recinto” 14. Neste sentido, o Teatro Rio Branco era utilizado como 

recinto de encontro entre os intelectuais, em festas carnavalesca, e principalmente na exibição 

de filmes. 

A população aracajuana sempre foi amante da arte cênica. Daí porque é possível 

dizer que os cinemas funcionavam com se fossem teatros. E deste modo lançavam diversas 

apresentações com valores, líricos, cômicos e dramáticos. Eram casas pequenas, sem conforto 

para o público e espaço para acomodação dos artistas. Segundo Cabral, os palcos eram tão 

acanhados que às vezes dificultavam as apresentações, mas nada disso era empecilho para que 

os espetáculos teatrais fossem sucesso e recorde de bilheteria15. 

Na Rua João Pessoa encontramos também o Cine Palace, seu prédio localiza-se 

na esquina da Praça Fausto Cardoso, onde funcionou o Cinema Universal, depois Hotel 

Central, Hugo Bozzi, Hotel Glória, mais recente a Sorveteria Primavera e posteriormente o 

Bingo Palace. Os espetáculos iniciavam aos sons dos grandes sucessos musicais da época.  

Outro cinema bem sucedido foi o Cine Aracaju, situado na Rua Laranjeiras, que 

consistia em instalações modernas de som e imagem de primeira qualidade, classificada como 

uma das melhores projeções de Aracaju. Mas dentre todos os cinemas, queremos neste estudo 

evidenciar o Cinema Rio Branco por está localizado na Rua João Pessoa e por ter durado um 

bom tempo. 

O Cinema Rio Branco, na década de 20 do século XX, foi um ponto de 

concentração e encontro da cultura e da arte sergipana. Endereço de um dos mais importantes 

cinemas de Aracaju, daquela época, localizava-se a Rua João Pessoa, nº 182. Foi inaugurado 

com muito sucesso em 1904 e lá não eram apenas exibidos filmes – na época do cinema mudo 

– mas em época de carnavais as cadeiras eram afastadas e o espaço era destinado aos 

concorridos bailes carnavalescos. Como o cinema era mudo, tinha a participação de pianistas 

e flautistas que com o seu lirismo atribuía mais emoção.  

                                                 
12 Edição n° 2.802 de 07/02/1920. 
13 Edição nº 171 de 21/02/1922. 
14 CORREIO DE ARACAJU, Nº. 2.802 de 07/02/1920. Obs: a grafia da época foi mantida. 
15 Ver mais informações na página 126, do livro, Roteiro de Aracaju. 
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Antes, porém, no local funcionou o Teatro São José. Tempos mais tarde, por 

iniciativa de um italiano, chamado Nicolau Pungittori, foi erguido em 1903 o Teatro Carlos 

Gomes. Este podia comportar até 700 pessoas, que iam assistir a peças teatrais e filmes 

recém-chegados do Rio de Janeiro. 

Com a morte de Nicolau Pungittori, passou a funcionar nas dependências do 

Teatro Carlos Gomes, o Cinema Sergipe, depois sucedido pelo Cinema Ideal e finalmente o 

Cine Teatro Rio Branco, que nas mãos de Juca Barreto, conheceu o seu período áureo. Várias 

atrações nacionais lá se apresentaram: a cantora Bidú Sayão e Tito Seripa, Companhia de 

Procópio Ferreira, Ataulfo Alves, Emilinha Borba, Ângela Maria, Carmélia Alves dentre 

outros. Na tela do Cinema Rio Branco, foram exibidos filmes de guerra e grandes sucessos de 

bilheteria, como: “E o vento levou” e a “Ponte de Waterloo” e outros filmes. Foi um cinema 

muito importante em Aracaju, lá eram exibidos os clássicos do cinema americano e filmes 

mudos de Rodolfo Valentino. 

 Ao adentrar as suas instalações, podiam-se observar fixadas em suas paredes, as 

placas indicando os nomes dos artistas e companhias que por lá se apresentaram. O Rio 

Branco, além de Cine-Teatro, também colocava à disposição suas instalações para que fossem 

realizados diversos tipos de eventos, como apresentações musicais, escolares, convenções de 

partidos políticos, tendo numa delas sendo apresentado como candidato a Governador do 

Estado, o Dr. Leandro Maynard Maciel16. “(...) O Rio Branco é tudo, serve para tudo. É o 

cinema, é teatro, é recinto de conferência, salão de concerto, é local de comício político (...)” 
17· Cruz e Santos18 informam que o declínio do Cinema Rio Branco se inicia com a construção 

do Teatro Atheneu, mais moderno e confortável, e do Cinema Palace, que possuía mais 

recursos tecnológicos. 

 Com a morte de Juca Barreto, o Cinema foi arrendado a José Queiroz, proprietário 

de cinemas em Itabaiana e Aracaju. Portanto, ocorreram mudanças na política de exibição de 

filmes, passando a exibir filmes pornográficos, caracterizando a decadência propriamente dita. 

O Cinema Rio Branco encerrou suas atividades em 2002. No local, onde somente 

a fachada lembra o Cinema, funcionam atualmente as Lojas Ipanemas. Infelizmente não 

houve interesse por parte do governo e nem dos proprietários, em conservar a memória do Rio 

Branco. 

                                                 
16 Governador de Sergipe entre (1955-1959)  e Senador entre (1935- 1937) e (1967-1975). 
17 CABRAL, Mário. Roteiro de Aracaju. 2002, 3ª edição.  p. 202. 
18 Autoras do trabalho Cine Teatro Rio Branco “História que jamais poderá ser esquecida”. Monografia de 
conclusão de Curso na Universidade Tiradentes em 2006. 
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Os cinemas de bairros aos poucos foram desaparecendo, e quando queremos 

assistir aos filmes temos que nos deslocar aos shoppings. O desaparecimento dos cinemas, 

bares, festas, sorveterias e point’s do centro da cidade foi um dos motivos que causaram o 

entristecimento da alma e da aparência das Ruas João Pessoa e Laranjeiras. 

Também por falta da preservação das festas no Parque Teófilo Dantas e Praça 

Fausto Cardoso, o centro da cidade começou a ser esquecido, tornando-se um local perigoso, 

deserto e olvidado, conseqüentemente estes foram motivos que contribuíram para o 

desaparecimento das famosas retretas da Praça Fausto Cardoso, do lazer, enquanto se olhava 

as vitrines das Ruas João Pessoa e Laranjeiras, dos passeios à Ponte do Imperador e do 

footing no domingo que era uma espécie de passeio praticado às tardes pelos rapazes e moças 

da cidade, que aproveitavam para paquerar e mostrar seus belos trajes.  

Sem dúvidas o Cinema Rio Branco foi um ponto de encontro e concentração de 

pessoas importantes da sociedade, trazendo personalidades e apresentando espetáculos ricos. 

Nesta época tivemos também outros pontos de encontros entre intelectuais, dentre eles: o 

Ponto Chic, Café Central e a Livraria Regina que estavam presentes na sociedade da época. 

Na Rua João Pessoa estavam localizadas as várias livrarias. Dentre elas: a 

Gráfica Editora, a Livraria Monteiro e a Livraria Regina. 

 

“Ainda na rua João Pessoa estão situadas várias Livrarias (...). A Livraria 
Regina é a principal, espécie assim, da Livraria José Olímpio, do Rio de 
Janeiro. Suas portas a tarde, ficam cheias de literatos da terra, que entre uma 
anedota fescenina e uma novidade política, olham os desfiles dos jovens que 
fazem o ‘footing’(...)”.19 

 

 

No número 137 da Rua João Pessoa, onde atualmente funciona a Cosmético 

Center, existiu uma das mais importantes livrarias de Aracaju: a Livraria Regina. 

A Livraria Regina, foi um ícone da cultura aracajuana, sendo considerada a mais 

sortida, a mais freqüentada, e também a melhor gráfica do Estado. O nome Regina, foi uma 

homenagem do seu primeiro proprietário, Agripino Leite, à sua esposa, Regina do Prado 

Leite.  Com ele, a Livraria Regina seguiu a mesma linha das concorrentes, sendo papelaria e 

tipografia. “A Livraria Regina seguiu praticamente a mesma rota das livrarias Brasileira e 

Comercial – também fora papelaria e tipografia (...).” 20 

                                                 
19 CABRAL, Mário. Roteiro de Aracaju. Aracaju: Banese, 3ª edição. 2002.p.203. 
20 SANTOS, Elissandra Silva. Livraria Regina: Notas sobre a Aventura do Livro em Aracaju (1918 – 1976). 
São Cristóvão, 2004. p.23.(Monografia de Graduação em História) 
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Conforme Santos21 inicia-se uma nova fase para a Livraria Regina, a partir da 

administração do seu segundo proprietário, José Apóstolo. Além de importante livraria, torna-

se um espaço cultural, que juntamente com os cinemas, bares e cafés, formavam o circuito 

cultural de Aracaju. Era ponto de encontro vespertino dos intelectuais sergipanos, que após 

bebericarem algumas cervejas no Ponto Chic, adentravam a Livraria Regina. Eram habituès: 

Bonifácio Fortes, Emanuel Franco, Silvério Fontes, José Augusto Garcez, Petrônio Gomes, 

Antonio Garcia, Garcia Moreno, Felte Bezerra, Mario Cabral, José Cruz e Orlando Dantas. 

 

A mesa redonda da Regina era freqüentada praticamente todos os dias por 
Bonifácio Fortes, Emanuel Franco, Silvério Fontes, José Augusto Garcez, 
Petrônio Gomes, Antonio Garcia, Garcia Moreno, Felte Bezerra, Mario 
Cabral, José Cruz, Orlando Dantas [...]. 22 

 

 

Na Livraria Regina podia-se encontrar livros de várias nacionalidades: italianos, 

franceses, espanhóis, além dos nacionais, em diversas áreas do conhecimento. A relação é 

infindável! Santos23 ressalta que a Livraria Regina era reconhecida pela riqueza de títulos de 

literatura que vendia e por ser a única que intermediava aquisição de livros de livrarias e 

editoras de outras partes do Brasil. 

Como distribuidora da Editora Abril, a “Regina” recebeu vários prêmios por sua 

atuação em vendas, sendo considerada uma das maiores do Brasil. Como gráfica imprimiu 

cerca de 270 livros, entre os anos de 1920 e 1970, dentre eles, livros de poesia, crônicas, 

biografias, discursos e documentos oficiais. Entre os escritores sergipanos que tiveram seus 

livros impressos pela Regina, destacam-se: Mário Cabral, Santo Souza, Alberto Carvalho, 

José Calazans, Pires Wynne entre outros. A tarde de autógrafos destes lançamentos não só era 

um entretenimento da Rua João Pessoa mas, sobretudo, um encontro de intelectuais. “Não 

podemos esquecer as tardes de autógrafos da Regina. Concorridos, os lançamentos dos livros 

atraíam literatos e familiares, transformando a ocasião num verdadeiro acontecimento” 24. 

Atualmente, para manter-se atualizado sobre os lançamentos ou até mesmo 

comprar algum compêndio, o leitor há que freqüentar uma das únicas livrarias da capital, 

situada no Shopping Center. Lá o atendimento se faz de forma direta e através dos 

                                                 
21  Op. Cit, p. 23 
22 Op.cit.,p.50. 
23  SANTOS, Elissandra Silva. Livraria Regina: Notas sobre a Aventura do Livro em Aracaju (1918 – 1976). 
São Cristóvão, 2004. p.23.(Monografia de Graduação em História) 
24 SANTOS, Elissandra Silva. Livraria Regina: Notas sobre a Aventura do Livro em Aracaju (1918 – 1976). 
São Cristóvão, 2004. p.51. IN: FIGUEIREDO, Ariosvaldo. A Porta da Regina. Gazeta de Sergipe, 10 de junho 
de 1958; CARVALHO, Alberto. Lembrança da Regina (2001) {inédito} 
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funcionários, diferentemente do que acontecia na Regina, onde todos eram bem recebidos por 

José Apóstolo, proprietário do estabelecimento. 

 

A porta da Regina era um convite para entrar. Ia ver as novidades dos livros 
que chegavam bem como ver os amigos. Era um ponto de encontro dos 
estudiosos em geral de Aracaju. Todos bem recebidos por José Apóstolo 
que os animava e contribuía para a divulgação dos livros lá publicados. 25 

 

 

A Livraria Regina deixou saudades àqueles que a conheceram. Da mesma forma 

que o Cinema Rio Branco e os do centro deixaram o vazio no centro da cidade. A inexistência 

do carnaval, das festas religiosas e das comemorações do final de ano mudou totalmente o 

cenário dessas ruas, conseqüência do processo de modernização e avanços da sociedade. No 

entanto, não é necessário extinguir os hábitos culturais e elementos arquitetônicos de uma 

sociedade, melhor ainda de uma cidade. Podemos conviver com o passado e o presente juntos, 

e sermos atuais e evoluídos sem destruir os vestígios de uma época ou de um período 

histórico. 

 

Considerações Finais 

 

 

A rua revela-se como palco de contínuos acontecimentos, estando em constante 

movimento. A vida social se manifesta dentro dela, e nela encontramos os diferentes tipos 

populares. Da década de 20, do século passado para cá, notamos as diversas transformações 

no centro comercial de Aracaju, mais precisamente nas ruas João Pessoa e Laranjeiras, objeto 

de estudo deste trabalho. As características iniciais dessas artérias começaram a desaparecer à 

medida que elas foram sendo preenchidas por carros e tornaram-se movimentadas pela 

locomoção das pessoas, fruto da reprodução do espaço urbano. A contemporaneidade de certa 

forma trouxe benefícios, e desequilíbrios para o espaço público fazendo com que as ruas e 

calçadas perdessem a característica de espaço de divertimento. Foram descaracterizadas tanto 

na vivacidade espiritual, quanto nos aspectos físicos devido aos fatores urbanísticos, ou seja, a 

modernização em detrimento dos patrimônios de outrora. 

                                                 
25 SANTOS, Elissandra Silva. Livraria Regina: Notas sobre a Aventura do Livro em Aracaju (1918 – 1976). 
São Cristóvão, 2004. p.51.IN: FONTES, José Silvério Leite. Depoimento cedido em janeiro de 2001. 
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Aracaju no início do século dependeu do Porto para assim poder desenvolver o seu 

comércio. Portanto, até então, Aracaju não possuía condições suficientes para instalar um 

comércio luxuoso e pomposo.  

Na década de 20, suas calçadas que tanto foram utilizadas por aqueles que iam às 

compras no comércio, e finais de semana utilizavam-nas para a prática do “footing”, 

atualmente inexistem. Foram descaracterizadas, dando espaço para a construção do famoso 

“Calçadão”, que contribuiu para descaracterização do centro comercial, mas que por outro 

lado facilitou o tráfego de pedestres. O estilo arquitetônico das casas comerciais também foi 

aos poucos sendo modificado, restando apenas vestígios das fachadas em algumas lojas, 

conseqüência da modernização do meio urbano e da falta de conscientização da preservação 

do patrimônio histórico. 

Isto posto salienta-se que o propósito deste trabalho é enfatizar a contribuição 

dessas casas comerciais para o crescimento da cidade e a expansão comercial, mostrando 

como foi o processo e quais foram os fatores que contribuíram direta ou indiretamente com o 

presente cenário comercial, salientando assim a relevância do tema escolhido. 
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