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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a emergência da cidade de Aracaju, enquanto paisagem 

moderna, visando, a um só tempo, dar conta das contingências multitemporais que 

possibilitaram essa emergência, sem perder de vista sua espacialidade. O objetivo é 

analisar as características materiais da paisagem aracajuana. Para tanto, partiremos 

de uma abordagem arqueológica da paisagem em diálogo com disciplinas como 

história, antropologia, geografia e arquitetura. A materialidade, como suporte do 

tempo, e sua implantação, como testemunho no espaço, são os vestígios da 

construção da Aracaju que objetivamos evidenciar. A temporalidade do capitalismo 

será contemplada por uma abordagem arqueológica atenta a seu caráter mundial, 

porém, sem se comprometer com uma arqueologia do capitalismo visando evitar 

anacronismo histórico. A espacialidade será abordada tentando equilibrar as 

vantagens e limitações de uma abordagem sistêmica à consideração das 

características espaciais do capitalismo presentes na conformação da cidade. O 

devido relevo será dado à navegação objetivando restituir aos “desígnios aquáticos” 

a condição de devir histórico imanente a penetração capitalista. Juntamente com as 

peculiaridades ambientais e o espaço construído tal atividade legou a dimensão 

concreta do continuum de relações que compreendemos por paisagem. 

 

Palavras-chave: Aracaju. Arqueologia da paisagem. Arqueologia marítima. 

Arqueologia urbana. 
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CONSTRUCTION OF THE ARACAJU CITY LANDSCAPE: MODERNITY AND IT´S 

MARITIME NETWORKS IN SERGIPE 

 

ABSTRACT 

 

This work deals with the emergence of the city of Aracaju as a modern 

landscape, aiming, at one time, to deal with multitemporal contingencies that enabled 

this emergency, without losing sight of its spatiality. The objective is to analyse the 

material characteristics of the Aracaju city landscape. To do so, we start with an 

archaeological approach of the landscape in relation with subjects such as history, 

anthropology, geography and architecture. The materiality, as a support of time, and 

its implantation, as a testimony in space, are the vestiges of the construction of Aracaju 

that we aim to emphasize. The temporality of capitalism will be contemplated by an 

archaeological approach, however, without compromising with an archeology of 

capitalism in order to avoid historical anachronism. Spatiality will be approached trying 

to balance the advantages and limitations of a systemic approach in consideration of 

the spatial characteristics of capitalism present in the conformation of the city. Attention 

will be given to navigation aiming to restore the "aquatic designs" as a condition of an 

historical transformation  to the nineteenth century. Together with the environmental 

peculiarities and the space built, this activity brought a concrete dimension of the 

relations continuum that we understand by landscape. 

 

Key words: Aracaju. Archeology of the landscape. Maritime archeology. Urban 

archeology. 
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INTRODUÇÂO 

 

O objeto de pesquisa dessa dissertação é a paisagem aracajuana oitocentista, 

aqui compreendida enquanto um conjunto de elementos naturais, como topografia, 

vegetação e recursos hídricos; e culturais, como circunstâncias históricas, morfologia 

social e formas de apropriação e construção do espaço. Tais elementos se articulam 

e interpenetram em um mesmo processo de produção e reprodução material e 

simbólica, que forma o continuum de relações estruturantes do que entendemos por 

paisagem. Nesse sentido são personagens desse enredo tanto a barra do Cotinguiba, 

quanto os espaços aquáticos entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros, os antigos 

morros, assim como a nova estrutura urbana da Aracaju oitocentista, contando 

inclusive com as múltiplas embarcações flúvio-marítimas como porção flutuante e 

dinâmica da paisagem (RAMBELLI, 2008; CROUCH, 2008; DURAN, 2008). 

Apresentado nosso objeto de pesquisa resta-nos discutir o porquê da sua 

escolha; resta-nos justificar, enfim, o que a referida paisagem tem que instiga nosso 

olhar e pede nossa atenção. Fundada oficialmente através da resolução nº 413 de 17 

de março de 1855, pelo então presidente da Província de Sergipe Inácio Barbosa, a 

antiga localidade “do Aracaju” passava a se transformar na cidade de Aracaju já sob 

o peso e pompa de seu papel enquanto nova capital da Província. Muito mais que um 

fenômeno local atrelado aos desígnios da elite sergipana, apesar de também o ser, 

essa Aracaju nascente se fazia presente como parte de um projeto sócio-político-

econômico muito maior que tomou o território brasileiro a partir do processo de 

Independência frente ao Reino de Portugal (1822) e a respectiva constituição de um 

Estado Nação com base em um regime político inspirado nas tradições imperiais 

europeias.     

A emergência desse novo Estado Nação, marcada pelo progressivo 

crescimento capitalista e processo de aburguesamento nascente, requereu mudanças 

sócio-político-econômicas materializadas sob a forma de novas conformações 

arquitetônicas e dos espaços de vivência como um todo (MENDES, et al, 2011 vol. 2). 

Tal novo ordenamento espacial, no caso brasileiro especificamente, tinha o objetivo 

de “civilizar” uma sociedade e uma terra vista como atrasada. Os referidos objetivos 

se concretizaram através da importação de modelos urbanísticos, partidos e estilos 
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arquitetônicos oriundos da Europa (DURAN, 2017, comunicação pessoal). Essa 

perspectiva “civilizadora” esteve atrelada obrigatoriamente à três conceitos 

fundamentais: ordem, progresso e modernidade. Os três, por seu turno, estão 

atrelados a um maior controle social, da anatomia humana até às feições do relevo, 

pois no interior da própria ideia de paisagem moderna enquanto espaço produzido se 

tem em vista valores que remontam temporalidades que se interpenetram. 

No caso sergipano tais conceitos, se tornam bastante evidentes, sob a 

encarnação do processo de transferência da antiga urbe de São Cristóvão para a nova 

cidade de Aracaju, ainda a ser construída e que deveria representar um novo projeto 

urbanístico capaz de dar conta dos anseios progressistas e modernizantes 

anteriormente mencionados. Documentos textuais de época, cronistas e historiadores 

(e.g. FREIRE, 1977; VARNHAGEM, 1975; DANTAS, 2000, 2002; ALMEIDA, 1984; 

FIGUEIREDO, 1989; FRANCO, 1999; DANTAS, 2004; SUBRINHO, 2000; AMARAL, 

2007; AVELINO, 2010; CARVALHO; SOUTO, 2011; NUNES, 1989; TRAVASSOS, 

1915; CALASANS, 1939, 1942) da Sergipe oitocentista construíram essa visão da 

transferência da capital como reflexo desse movimento desenvolvimentista 

mencionado. O texto referencial de Fernando Porto (1991), por exemplo, ainda trata 

Aracaju como uma vitória da racionalidade, como necessário avanço. Santos (2015), 

em sua reflexão sobre a produção historiográfica acerca do tema sumariza o quanto 

o imaginário da intelectualidade sergipana era povoado por representações que 

remetem à decadência da cidade de São Cristóvão, com exceção de Felisbelo Freire 

(1977), que não julgava exitosa a elevação de Aracaju. 

A maior parte dos pensadores da história do estado se apropriou do discurso 

proeminente do governo estadual do início do século XX e enfatizou a fundação de 

Aracaju como um grande marco da difusão do progresso sergipano na superação dos 

tempos de atraso e decadência. Se ao longo da segunda metade do século XIX, São 

Cristóvão era representada como uma estruturada e “bela cidade” e Aracaju como a 

praia insalubre, no alvorecer do século subsequente a situação mudou. Aracaju foi 

ornamentada “com seus jardins e casas de ciência, enquanto São Cristóvão passou 

a ser vista por cronistas e pensadores da história como símbolos do passado” 

(SANTOS, 2015, p. 63). 

 O acesso da barra e o abrigo portuário tão necessários às atividades de 

produção e consumo atreladas ao desenvolvimento capitalista tão almejado foi o 
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principal argumento para o translado da capital da Província (e.g. VARNHAGEM, 

1975; DANTAS, 2000, 2002; ALMEIDA, 1984; FIGUEIREDO, 1989; FRANCO, 1999; 

DANTAS, 2004; SUBRINHO, 2000; AMARAL, 2007 ;AVELINO, 2010; CARVALHO; 

SOUTO, 2011) para as praias do Aracaju. Nas palavras do próprio Inácio Barbosa: 

“uma província pequena e pobre, não se pode dar ao luxo de gozar de uma capital e 

um porto marítimo, separadamente” (apud AZEVEDO, 2009, p. 155).  

O caráter transformador das propostas ditas modernizantes e progressistas, 

entretanto, não pode nem deve ser tomado a partir de um entendimento consensual. 

O historiador sergipano Felisbelo Firmo de Oliveira Freire (1977) revela o 

estranhamento de um processo identitário que não reconhece as propostas de 

soerguimento de uma nova paisagem urbana desenraizada e, portanto, sem tradição, 

representatividade simbólica e afetiva adequada ao devido processo de formação de 

uma nacionalidade que o emergente Estado brasileiro requeria. Para Freire, a 

modernidade e progresso pretendidos passavam, antes, pelo desenvolvimento 

tecnológico dos sistemas de transporte, com adequada gestão de um sistema de 

praticagem nas diferentes barras, inovação nas tecnologias de propulsão naval, como 

o vapor, e na abertura de canais de navegação, como o do Pomonga; mas não 

perpassava pela construção da cidade de Aracaju, tão onerosa aos cofres públicos. 

Nas palavras do autor sobre as duas urbes: 

“Admira-se realmente a coragem do Dr. Inácio Joaquim Barbosa, que veio 

consignado para realizar esse atentado. E é para admirar-se que a deliberação da 

administração não recuasse perante a grande soma de interesses particulares que o 

ato da mudança ia prejudicar, retirando a vida oficial de uma cidade secular, situada 

em excelente local, de excelentes águas, de saborosas frutas, de abundância de 

alimento, rodeada de 200 sítios de pequena lavoura, com um município de 43 

engenhos, 11 alambiques, 12 fazendas de criação de gado, de ricos e belos edifícios, 

de clima ameno, para ir atirá-la às praias do Aracaju, onde intenta edificar, de uma 

noite para o dia, nova cidade, sobre um solo arenoso, que em recentes períodos 

geológicos serviu de leito do Cotinguiba, e que por isto não pode oferecer base 

suficiente para grandes e largas edificações. A falta de habitações era absoluta.” 

(FREIRE, 1977, p. 303-304). 

Nesse mesmo sentido é sintomático que estudos de folcloristas e historiadores 

(e.g. ROMERO, 1985; CALASANS, 1939) do início do século XX tragam percepções 
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dos grupos populares originários de São Cristóvão onde se mostram evidentes 

desconfortos em relação aos novos projetos progressistas em contraposição a um 

sentimento saudosista latente relacionado aos antigos referenciais arquitetônicos e 

urbanísticos da antiga capital. A grande quantidade de pessoas egressas de São 

Cristóvão para a nova capital carregou consigo a narrativa de retorno à antiga sede, 

indicando, também, a existência de um repúdio ao próprio ethos da modernidade 

como elemento desarticulador dos costumes como herança cultural: 

S. Cristóvão passageiro 

Santo que faz milagre 

Por amor dos sergipanos 

Fazei voltar à cidade  

(CALASANS, 1939, p.1). 

 

Quem for para Aracaju 

Leve o terço pra rezar 

Que Aracaju é a terra 

Onde as almas vão penar  

(CALASANS, 1942, p. 3). 

 

Mais do que isso, as opiniões expressas colocam em cheque a própria validade 

das condições materiais progressistas idealmente atreladas à cidade de Aracaju, 

como no caso do abastecimento de água potável, tão essencial ao arquétipo da cidade 

moderna da Belle Époque (ZUCCONI, 2015), e até mesmo a qualidade e a solidez 

das edificações ali construídas: 

 

As águas de São Cristóvão 

Só parecem de cristal 

As águas do Aracaju 

Só parecem rosargal1 

                                                      
1 “Rosargal,na verdade, é uma corruptela de rosalgar, nome vulgar do realgar. Palavra de origem árabe 
(rahj al-ghar) que denomina o “pó das minas” ou o sulfeto de arsênico, mineral amarelado ou 
avermelhado. Ademais, o sulfeto é um composto de enxofre e tem cheiro característico que incomoda 
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(SANTIAGO, 1916 apud CARDOSO, 2015) 

 

Aracaju não é cidade 

 Nem também povoação 

Tem casinhas de palha 

Forradinhas de melão 

 (CALASANS, 1939, p.1). 

  

Sendo assim, podemos dizer que a reflexão sobre uma “modernidade 

aracajuana” está, enfim, longe de estar esgotada. Diferentemente de como tem sido 

usualmente tratada, entendemos que a referida “modernidade aracajuana” não deve 

ser tomada como um pressuposto, mas discutida criticamente nas suas diversas 

manifestações materiais e simbólicas. Nesse sentido algumas perguntas nos 

assomam: Encontramos, na Aracaju, a materialização de uma nova ordem social e 

econômica? Estamos efetivamente diante de um novo espaço reformador das 

identidades coloniais tidas como antiquadas, atrasadas e decrépitas? A população foi 

tão passiva nesse processo de construção paisagística? 

Entendendo a chamada cultura material como a manifestação concreta das 

relações sociais, como defende a arqueóloga Tânia Andrade de Lima (2011), e 

considerando que o tecido urbano se caracteriza como a maior e mais complexa 

expressão daquela (SANTOS, 2008; SOUZA, 2013), abre-se como possibilidade 

interessante de pesquisa a adoção da perspectiva arqueológica como caminho 

profícuo para pensar e avaliar criticamente essa problemática. É nesse sentido que o 

presente estudo se encaixa lançando mão da abordagem da chamada arqueologia 

histórica para propor análise interpretativa sobre o plano urbanístico da cidade de 

Aracaju em relação ao seu pretenso caráter moderno. 

Este trabalho se organiza da seguinte maneira. No primeiro capítulo trataremos 

das definições de arqueologia histórica e arqueologia da paisagem. Além disso, 

refletiremos ainda, sobre a adequação desses aportes teóricos para uma abordagem 

do local a ser estudado. Tal reflexão se dará, sobretudo, sob auspícios metodológicos 

                                                      
o olfato. Conforme o saber popular, o diabo cheira a enxofre. Logo, tal odor representaria o mal; a 
moléstia e, portanto, a presença da morte.” (CARDOSO, 2015, p.7) 
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da arqueologia documental (BEAUDRY, 1988) aliada a uma pesquisa de cota positiva 

(ZARANKIN, 2001). 

O segundo capítulo trará o recorte temporal (século XIX) do trabalho além de 

dar relevo à longa duração do elemento marítimo. A modernidade será entendida de 

forma ampla sendo a navegação tomada como seu ponto mais recuado no tempo em 

se tratando de Aracaju. 

O terceiro capítulo será onde refletiremos sobre o fenômeno urbano e portuário 

oitocentista, assim como, sobre os possíveis vínculos entre estes. Nesse sentido, 

tentaremos situar a cidade face à modernidade, a qual a mesma se liga, segundo 

acreditamos, por redes marítimas. Identificar formas, funções, imagens e vestígios 

que identifiquem à cidade com a média duração do fenômeno econômico podem 

reforçar essa crença.  Evidenciando a condição subalterna da cidade em relação ao 

fenômeno global que diz muito sobre o porquê de sua construção, mas deixou o como 

e o onde mais ao sabor das circunstâncias locais. Compreender como porto, mesmo 

estando mais relacionado à longa duração se relaciona com a urbanização também 

serão alvo de nossa análise.  

O quarto capítulo será onde discutiremos como morros e dunas integram 

rugosidades da paisagem aracajuana de forma diferente a qual mangues são 

sistematicamente aterrados, por exemplo. O conceito de rugosidade complementa o 

entendimento de que a produção do espaço é, ao mesmo tempo, construção e 

destruição de formas e funções sociais dos lugares. Ou seja, a desconstrução do 

espaço não se refere apenas à destruição e à construção de objetos fixos, mas 

também às relações que os unem em combinações distintas ao longo do tempo. 

O quinto capítulo, por fim, trará o resultado das prospecções, caminhamentos, 

análise de dados, ponderações teóricas, avaliação do posicionamento do trabalho 

intra e interdisciplinarmente, perspectivas futuras ensejadas pelo mesmo além das 

considerações finais.  
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos nossas definições de arqueologia histórica, 

arqueologia da paisagem e a metodologia a serem empregadas, sendo que as 

mesmas nos auxiliarão na forma como temporalidade e espacialidade serão 

abordadas arqueologicamente, com relevo para as características materiais da 

modernidade. 

 

1.1. Qual arqueologia histórica? 

Atualmente a arqueologia histórica divide-se em três abordagens 

concorrenciais: a arqueologia das sociedades letradas, a arqueologia do capitalismo 

e a arqueologia do mundo moderno. 

A arqueologia das sociedades letradas abrange sociedades que vão desde o 

advento da escrita até a contemporaneidade e se divide em duas abordagens. A 

primeira de Andren (1997) restringe-se mais a uma definição metodológica de 

arqueologia de sociedades sobre às quais há fontes escritas. Além disso, o autor 

enumera cinco motivos para se fazer arqueologia sobre períodos documentados tanto 

utilizando textos quanto cultura material. A Primeira é a necessidade sensorial de tocar 

o passado ou considerar necessariamente materialidade como a arquitetura para 

compreender alguns contextos. A segunda é que o estudo filológico muitas vezes se 

faz necessário para lançar luz sobre a linguagem da mesma forma pode depender de 

uma compreensão do contexto arqueológico, numa conjunção entre sintaxe de textos 

e gramaticas espaciais. A terceira refere-se às propriedades mnemônicas que a 

cultura material pode carregar mesmo em contextos documentados. A quarta é a 

possibilidade de com a cultura material fazer uma etnografia com objetos. A quinta 

reside na possibilidade de estudando arqueologicamente períodos documentados 

fazer-se analogias com períodos onde esse registro inexiste. 

A segunda definição de arqueologia das sociedades letradas é representada 

por Funari et al (1999) e se ocupa da discussão teórica sobre a visão polarizante 

letrado e iletrado, além da inclusão do registro escrito sobre populações ágrafas no 
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escopo da arqueologia. Para tanto busca evitar uma perspectiva eurocêntrica que não 

situe as sociedades alfabetizadas em oposição às não alfabetizadas, mas que 

reconheça os graus e as formas de alfabetização e facilite a análise das diversas 

formas em que documentos escritos podem participar da dinâmica da sociedade 

estudada. Além disso, propõe comparações que transcendam as fronteiras entre o 

histórico e o dito “pré-histórico”, numa tentativa de explorar diferenças e padrões em 

processos sociais típicos de sociedades com registros escritos chamando atenção 

ainda para o estudo de tópicos tais como o colonialismo, imperialismo, dominação, 

resistência, poder e identidade e suas dimensões "local" e "global". 

A arqueologia do capitalismo, representada principalmente por Mark P. Leone 

e Parker B. Potter, Jr (1999) 2, tem como principal ponto distintivo, face às outras duas 

abordagens, a priorização do capitalismo como foco de estudo. Para tanto os autores 

alinhados a referida abordagem numa tentativa de aliar teoria e prática, nos moldes 

da ideia marxista de práxis, elegem o capitalismo como produtor de desigualdade por 

excelência, guardando a um só tempo; a condição de elemento central na pesquisa 

dos arqueólogos históricos e foco analítico que traz a possibilidade real da disciplina 

mais que compreender o mundo ser capaz também de modifica-lo.  

As críticas que surgem apontam a priorização do capitalismo como foco de 

análise como uma perspectiva que pode considerar a penetração capitalista sem dar-

lhe o devido caráter contingencial, tendendo ideias de um avanço inexorável, que 

excede a agência, criatividade e autonomia dos imaginários locais face o fenômeno 

global que é o capitalismo (FUNARI, 2007). Ideologia, poder, habitus e sociedade 

disciplinar são conceitos caros a essa vertente da arqueologia histórica. As críticas 

que o uso dessas categorias implica nas ciências humanas como um todo em muito 

se assemelham às tecidas no interior da arqueologia.  

No espectro dessas críticas surge a definição de arqueologia do mundo 

moderno do arqueólogo histórico Charles E. Orser, Jr. onde eurocentrismo, 

capitalismo, colonialismo e modernidade passam a figurar como elementos 

constitutivos da sociedades moderna. Tais elementos conformadores, presentes no 

que se entende por uma cosmologia moderna, se disseminam racional e 

                                                      

2 Outros autores como Alison Wylie, Terrence W. Epperson, Margaret Purser, Paul R. Mullins e Matthew 

Johnson também participam dessa obra. 
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irracionalmente. Incluir o capitalismo entre outros elementos foi a alternativa 

encontrada pelo para recolocar o mesmo na esteira comum da cultura.  

Orser (1996) entende o colonialismo com consequência do imperialismo como 

sua ideologia legitimadora, assim os europeus puderam chamar “conquista” o 

conjunto de atrocidades perpetradas por eles na América. Para o autor até mesmo a 

noção de "cultura" tem uma conotação colonialista, pois ao atravessar o mundo, o 

colonizador teve que acreditar que grupos individuais de pessoas existiam como 

culturas distintas, a fim de que pudessem ser facilmente deixadas de lado como 

"outras".  

Sobre o eurocentrismo Orser (1996) diz que apesar do debate intenso em torno 

do tema o mesmo significa muito mais que simplesmente pensar sobre a Europa como 

o centro do universo, o termo tem um significado muito mais profundo balizado por 

razões políticas que operam na manutenção da proeminência contínua do Ocidente. 

Sendo assim, o eurocentrismo traduz-se numa modalidade de relação social, não 

sendo o eurocentrismo, porém, uma força inexorável contra a qual os não europeus 

não tinham defesa, principalmente porque os movimentos de resistência nativos 

ocorridos na história moderna estavam em conflito direto com o eurocentrismo.  

Orser (1996) vê como característica fundamental do capitalismo o tipo de 

relações que estabelece entre as pessoas, porém, admite que as origens da transição 

do pré-capitalismo para o capitalismo é bastante controversa. No centro dessa 

controvérsia identifica a transição de uma sociedade campesina feudal para outra 

capitalista agrária, sendo que, essa transformação envolve questões ligadas à 

consolidação da mentalidade do lucro na agricultura e o surgimento das classes 

sociais. Entre os historiadores que consideraram a materialidade desse processo 

Orser aponta a figura de Fernand Braudel.  

Para discutir noção de modernidade Orser evoca as perspectiva de Enrique 

Dussel (1993) e Ronald Dufour (1987). Sendo que o primeiro pensa a modernidade 

como um mito reificado por pessoas reais mais que decorrente dos tentáculos da 

mundialização econômica. O segundo partindo de seu exame da modernização de 

Massaschusetts conclui que tanto os teóricos da modernização quanto da 

dependência não explicam as raízes psicológicas e as conseqüências da 

modernização. Nessa linha o autor identifica essas perspectivas ao “mutualismo” de 

Carrithers (1992), para quem os indivíduos não são conscientes de si senão pela 
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consciência que possuem acerca da coletividade a qual estão ligados. O diálogo de 

Orser com esse último autor se aprofundou culminando posteriormente com a adoção, 

por parte do primeiro (ORSER, 2005), da teoria de redes de Carrithers. 

Colonialismo global, eurocentrismo, capitalismo e modernidade, porém, não 

existem separadamente, são aspectos da era moderna. Considera-los, modelarmente 

em separado e analiticamente em interação, faz parte da opção de tomar o mundo 

moderno como recorte espaço temporal para estudos de arqueologia histórica. 

Sendo que o presente estudo se alinha com a arqueologia do mundo moderno 

se faz necessário procurar concepções de espacialidade e temporalidade que 

harmonizem-se com esse entendimento. Seguindo a indicação de Orser recorreremos 

a Braudel (1983, 1996), que numa só metodologia tenta conciliar o “geral e o 

particular” (LIMA, 2002, p. 13). Em suas três temporalidades (longa, média e curta) de 

certo a segunda, representando a media duração, é a que lega maior quantidade de 

testemunhos materiais, pois nela reside o fenômeno econômico. Diferente tanto da 

longa duração, representada, sobretudo como conjunto de regularidades, quanto da 

história de curta duração perigosamente presente, pontual, articulada à existência de 

um indivíduo por vezes, a média duração pode ser identificada mais claramente. Esse 

momentum é quando o que há de mais vivo na mente e na natureza é selecionado no 

espaço e no tempo para a aventura da vida social. 

 

1.2. Qual arqueologia da paisagem? 

A arqueologia da paisagem surgiu em resposta à arqueologia espacial 

processualista, assim como a segunda desempenhou esse papel frente o histórico-

culturalismo (JOHNSON, 2008; OLIVEIRA, 2007). A arqueologia espacial de David 

Clarke (1977), Ian Hodder e Clive Orton (1990), por seu turno, dividiu-se em diferentes 

abordagens que, em diversos níveis, consideram que o comportamento é 

“determinado pelo meio”, resultante de “interação com o meio” ou, até mesmo, 

“constitutivo do próprio ambiente” (COPÉ, 2006, p. 120). O conceito de paisagem tem 

origem em outras áreas do conhecimento e sua introdução em arqueologia se deu 

pela vertente espacial. No entanto, em trabalhos alinhados à arqueologia da 

paisagem, a arqueologia espacial processualista, não necessariamente, vincula-se ao 

aparecimento do termo “espacial”, o qual, em outras disciplinas, não carrega o valor 
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particularmente atribuído na arqueologia. Provavelmente, tal ambiguidade se dá pela 

interdisciplinaridade do conceito de paisagem assim como por sua “condição 

polissêmica” (FAGUNDES, 2014, p. 35; HERBERTS, 2009, p. 60). 

A forma como cristalizam-se, nessa paisagem vestigial, as diferentes 

temporalidades amalgamadas no seio da modernidade (ORSER, 1996) é fundamental 

neste trabalho. Por isso, cremos ser oportuno retornar ao tema dos sistemas mundo, 

tendo em vista que a teoria pode ser acometida por algumas limitações em sua 

aplicação (ORSER, 2012). Embora ainda ligado à arqueologia do capitalismo, 

Johnson (1999, p. 220) talvez tenha percebido tais limitações: 

O capitalismo nada mais é que uma estrutura global [...] que atravessa a 
superfície do mundo. Não é preciso aceitar a visão de Wallerstein sobre o 
funcionamento do sistema mundial para reconhecer que, sob o 
capitalismo, as ações de um escravo nas Índias Ocidentais estão ligadas 
às colônias americanas, aos comerciantes em Liverpool, à Inglaterra, à 
África Ocidental, com outros contextos também (tradução nossa). 

 

O resultado principal é uma obliteração da diversidade local por uma suposta 

generalização global, quando já se considera quase consensual que a interação entre 

as duas esferas é o ponto chave da arqueologia histórica. Não cremos que a teoria do 

sistema mundial seja inutilizada pela referida apropriação em particular, porém, em 

acordo com Johnson (1996) cremos que talvez pouco reste do pensamento sistêmico 

após todos os acréscimos que sofreu. Sendo assim, julgamos buscar uma abordagem 

mais específica. Orser (2005) propõe o uso de uma teoria de redes: 

[...] análise de rede em arqueologia histórica é ainda mais importante 
porque pode fornecer fundamentação empírica a questões que interessam 
hoje a muitos antropólogos e arqueólogos: "contextos em camadas, 
múltiplas vozes e processos históricos" (Houseman, 1997: 753). Nesse 
sentido, a aplicação da análise de rede à arqueologia, e particularmente à 
arqueologia histórica, é oportuna e pertinente. 

Análise de rede começa com a simples noção [...] que homens e mulheres 
criam e mantem relações. Redes de interação ou associação existem 
porque os indivíduos têm muitos relacionamentos. Essas relações podem 
assumir a forma de vínculos "verticais" e "horizontais" (Schweizer, 1997: 
740). Os vínculos verticais são aqueles que são hierárquicos e que se 
relacionam com unidades sociais de tamanho cada vez maior. As ligações 
horizontais, por outro lado, relacionam-se à interconexão entre vários 
domínios dentro de uma unidade social. 

Não à toa, e em obras anteriores, a denominação de arqueologia do mundo 

moderno, e as implicações dessa escolha, já anunciavam a predileção intermediária 
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de Orser, desvencilhando-se dos extremos, vide as críticas proferidas por Leone 

(LIMA, 2002). Essa posição harmoniza-se com a apresentada nas subseções 

anteriores.  

Para tanto nos apoiaremos nas definições, anteriormente explicitadas, de 

mundo moderno e redes aliadas à noção de paisagem, a ser exposta a seguir, 

sintetizada a partir de Johnson (2007) como: a relação entre características antrópicas 

e naturais que existem "objetivamente" através do espaço juntamente com a forma 

como as pessoas no passado às apreenderam simbolicamente. 

A arqueologia histórica contribui esclarecendo que, embora a pesquisa esteja 

sendo feita em um local específico, o registro legado remete a um fenômeno global, 

que faz conviverem diferentes combinações mentais e materiais, em escala global e 

regional. Assim, pretendemos enfocar a modernidade na busca de vestígios, 

procedendo com a devida identificação de suas nuances modais, seus limites, 

permanências, encobrimentos, interações e, por fim, papel ativo na construção da 

paisagem. A abordagem da arqueologia da paisagem no presente trabalho cobre três 

pontos nodais da paisagem: o ambiente, o espaço construído e a navegação. 

Dentro do amplo espectro da arqueologia da paisagem, trataremos de delimitar, 

contradizer e confirmar minimamente esses elementos, em diálogo com a cartografia 

histórica (ANDRADE, 2013, p. 2), pois: 

Acompanhando Cortesão (1965 e 1971), Vasconcelos (1999), Araújo 
(2000) e Abreu (2005) confirma-se a importância da cartografia histórica 
como instrumento para o entendimento da dinâmica e estrutura de um 
espaço em tempos mais recuados. Não obstante todas as ressalvas sobre 
intencionalidades, equívocos e limites técnicos, a construção de mapas 
por viajantes, cartógrafos oficiais, militares ou por artistas revela, em 
escala variada, como que a atividade social repercutia espacialmente. A 
cartografia histórica substitui, esclarece e, por vezes, ocupa lacunas de 
entendimento não elucidadas pela pesquisa em outras fontes 
documentais. 

Com isso, objetivamos empreender uma releitura que nos possibilite ir além da 

narrativa do “quadrilátero do poder” (NUNES, 2009), evidenciando no espaço um 

desenho que revela táticas do cotidiano além das estratégias das instituições 

centralizadoras. A relação topofílica (TUAN, 1980), ligada pela tradição a elementos 

naturais e culturais anteriores à construção da cidade, revela espaços não cobertos 

pelo planejamento e pelo poder centralizador também será contemplada. 
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 Outro ponto refere-se à atividade portuária propriamente dita, até parte do 

início da construção da cidade, ser realizava na Barra dos Coqueiros e não em 

Aracaju, onde “o Porto da Olaria [...] [não tinha] em toda [sua] extensão um fundo 

maior de cinco palmos” (ALMEIDA, 1984, p. 39). Reavaliaremos elementos 

aparentemente pouco explorados nas representações cartográficas disponíveis e em 

diálogo com a consideração de fontes escritas, plantas, iconografia, vestígios de 

estruturas e arquitetura. 

O prédio da antiga Alfândega, hoje situado na Praça General Valadão; o antigo 

Paço Provincial, atualmente delegacia do ministério da fazenda, na Praça Fausto 

Cardoso; a igreja de São Salvador, localizada na esquina dos calçadões das Ruas 

Laranjeiras e São Cristóvão; a Ponte do Imperador, na verdade um atracadouro, 

construído em 1860; e outros monumentos históricos como o Palácio Olímpio Campos 

e, a Catedral Metropolitana construída e inaugurada durante o século XIX (ARACAJU, 

2015), terão nossa devida atenção. Trajetória, função e localização no espaço e no 

tempo serão consideradas e, embora muito alteradas, pelas fotografias, denotam uma 

transição arquitetônica de estilos que merece menção, uma vez que pode trazer uma 

leitura arqueológica de aspectos ideológicos materializados na arquitetura 

(ZARANKIN, 2001). Temos consciência de que uma abordagem não interventiva das 

edificações tem limites que precisam ser respeitados (FERREIRA, 2009). 

A questão náutica ocupará posição específica; em busca de trabalhos que 

abordaram contextos similares (cidades portuárias), selecionamos, no Pacífico, um 

trabalho de arqueologia marítima (DELGADO, 2009) e outro de arqueologia do 

capitalismo (GARCÍA-ALBARIGO, 2013), já no Atlântico, um de arqueologia do poder 

(CAMARGO, 2013) e outro de arqueologia histórica de um espaço marítimo 

(TORRES, 2010). 

Delgado (2009) aborda a paisagem do waterfront de São Francisco, Califórnia, 

numa conjunção da arqueologia marítima com a teoria do sistema mundial de 

Wallerstein (2007), elevando a condição de um sistema marítimo. García-Albarrigo 

(2013) trata do porto colombiano de Cobija em termos de correlação entre cultura 

material e ocupação na esteira da expansão capitalista. Bava de Camargo (2013) 

desenvolve em Cananeia (SP), enquanto cidade portuária, um trabalho de arqueologia 

do poder com corte metodológico alinhado com a arqueologia da paisagem. Torres 
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(2010) empreende uma pesquisa de arqueologia histórica do espaço (urbano-

portuário) na cidade de Rio Grande (RS) visando evidenciar os vínculos entre a 

modernidade e seus desígnios aquáticos. 

Dialogaremos com as quatro abordagens, uma vez que, o elementos marítimo 

confere por excelência a possibilidade de ligação de Aracaju ao contexto mais amplo 

da modernidade.  Por outro lado, abraçaremos a noção de waterfront como linha de 

costa (ou margem de rio) mais densamente antropizada (DELGADO, 2009), 

lançaremos mão também da arqueologia da paisagem (BAVA DE CAMARGO, 2013) 

e consideraremos a espacialização da modernidade que chegava a bordo (TORRES, 

2010). 

Resulta disso uma posição que, de maneira análoga à tomada por nós acerca 

da noção de modernidade e sua afinidade com a arqueologia história, faz o mesmo 

em se tratando da relação do elemento marítimo com a paisagem. Assim como o 

capitalismo tem sua relevância em virtude do consumo, da produção e da acumulação, 

por legarem dados sobre a vida pretérita, a navegação também o é, porém sob a forma 

do transporte (HARVEY, 2005), etapa não menos fundamental em se tratando da 

ascensão da modernidade em escala global. As interfaces natural, urbana e portuária 

serão partes de um “todo” 3 que se trata da paisagem e se integra ao fluxo (com 

turbulências e remansos) da modernidade pela teoria de rede proposta por Orser 

(2005). Visando dar conta das referidas interfaces lançaremos mão, no interior de uma 

noção ampla de arqueologia histórica, de três especialidades arqueológicas: a 

arqueologia documental (BEAUDRY, 1988), com maior centralidade, e de forma 

auxiliar, a arqueologia urbana (STASKI, 2008) e a arqueologia marítima 

(WESTERDAHL, 1992) postas na esteira de um continuum entendido por nós a partir 

de agora como paisagem política (SMITH, 2003). 

A arqueologia documental figurará como principal foco analítico, uma vez que, 

independente da porção da paisagem que se trate (marítima, urbana ou ambiental), o 

valor inestimável das fontes ditas históricas (textuais, iconográficas, cartográficas, etc) 

para as análises a serem feitas será uma constante. 

                                                      
3 Concordamos com Dunnell (2006) sobre a arqueologia não ter um universo amostral propriamente 

dito. 
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A definição de arqueologia urbana costuma dividir-se em arqueologia nas 

cidades e arqueologia das cidades. A primeira possibilidade refere-se a pesquisas 

arqueológicas feitas em áreas urbanas usando métodos que tem foco nesse ambiente 

independente dos tipos de vestígios buscados ou natureza da pesquisa empreendida. 

A segunda parte da definição envolve “o estudo arqueológico dos fenômenos urbanos 

per se” tomando as cidades como ambiente e objeto de estudo. Há algum consenso 

entre os arqueólogos históricos em adotar a segunda concepção. A distinção entre a 

arqueologia urbana e as demais se dá metodologicamente por ela ser feita na cidade 

enquanto as distinções teóricas resultam, sobretudo, quando se trata de uma 

arqueologia da cidade, como objeto (STASKI, 2008).  

 Como a presente pesquisa enquadra-se como arqueologia da cidade não 

contamos com preocupações quanto a segurança que uma intervenção em meio a 

uma comunidade poderia requerer, haja vista os transtornos que poderia causar.  

 Sendo assim as características espaciais e materiais da urbanização serão 

nosso principal foco. A relação entre as modificações das formas da cidade e a 

realidade social confirmando ou contradizendo modelos de urbanização configura o 

núcleo duro dessa frente de investigação.  

A ausência da devida agregação dos ambientes aquáticos em trabalhos de 

arqueólogos, antropólogos, historiadores e de outras áreas das ciências sociais e 

humanas, ao nosso ver, é sinal da necessidade de pesquisas que deem a devida 

importância a essa porção do universo dos fenômenos sociais talvez tão relevante 

quanto inexplorada. A tendência em preterir os ambientes aquáticos, e logo, as ideias, 

coisas e percepção que lhe são imanentes, trata-se do fenômeno denominado 

agrocentrismo (DURAN, 2008; RAMBELLI, 2002). A identificação da existência de um 

viés agrocêntrico, não apenas identificável em publicações acadêmicas e que 

tampouco se restrinja ao estado de Sergipe (DIEGUES, 1998), se revela como 

indicador da necessidade, anteriormente evocada, de esforços de pesquisa que deem 

conta da diversidade resultante da interação entre o humano e o aquático. 

Uma vez que buscamos uma abordagem integrativa que seleciona enquanto 

corpus a ser interpretado tanto lugares em terra firme quanto “porções flutuantes” 

(RAMBELLI, 2008; CROUCH, 2008; DURAN, 2008), ou dito em outras palavras, 
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evitaremos o quanto possível tanto dicotomias entre o aquático e o terrestre quanto o 

privilégio de uma dessas porções da paisagem sobre a outra. Tudo isso para que não 

incorramos em determinismos agrocêntricos ou seu contrário. Uma vez que se trata 

de um trabalho que dialoga com arqueologia marítima, reportamo-nos a aspectos das 

formas de vida social, existentes nas coordenadas espaço temporais anteriormente 

especificadas, no que tange sua relação com a porção aquática da paisagem em 

questão. Uma abordagem que combina tanto a devida atenção ao universo marítimo 

e seu entendimento enquanto paisagem é a de Westerdahl (1992), à qual tomaremos 

por baliza.  

A principal crítica ao uso da categoria paisagem em arqueologia histórica parte 

do princípio que os pesquisadores dessa linha acabam por exagerar no caráter cultural 

em detrimento da porção ambiental dos fenômenos subscritos a essa definição 

(DURAN, 2017, comunicação pessoal). Em atenção a essa crítica o presente trabalho 

optou por alinhar-se às concepções de paisagem e modernidade presentes em 

Johnson (2007) e Orser (1996) respectivamente. Tal opção se dá tendo em vista que 

uma paisagem entendida com resultante da interação entre seus aspectos físicos e 

mentais nos pareceu compatível a uma noção de modernidade como “enredamento” 

(HODDER, 2014) de civilizações e não programa a ser rigidamente executado. 

Cremos assim evitar o caráter excessivamente culturalista e dar voz ao fenômeno em 

seu caráter contingencial. 

Nessa linha, recorreremos a David Harvey (2005), em “A produção capitalista 

do espaço”, cuja ideia de “ajuste espacial” como expansão geográfica do capitalismo, 

em que os excedentes de capital atravessam fronteiras para criar novos recursos 

produtivos em outras localidades, atenuam a tensão das contradições dos países 

centrais, ampliando a rede de circulação do capital. Harvey (2005, p. 116), em 

paráfrase de Marx, diz que o desenvolvimento do capitalismo se torna “condicional em 

relação aos modos de produção fora de seu próprio estágio de desenvolvimento”, de 

modo que o surgimento de uma cidade é tanto produto quanto condição para o 

processo de penetração capitalista: 

Depois que se forma a paisagem física e social da urbanização de acordo 
com critérios caracteristicamente capitalistas, certos limites se interpões nas 
vias futuras do desenvolvimento capitalista. Isso implica que, embora o 
processo urbano sob o capitalismo seja moldado pela lógica da circulação e 
acumulação do capital, aqueles critérios modelam as condições e 
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circunstâncias da acumulação do capital em pontos posteriores do tempo e 
do espaço (HARVEY, 2005, p. 166). 
 

Sendo assim esta pesquisa, com foco específico na paisagem aracajuana, 

busca rastrear a modernidade em sua expressão material. As circunstâncias que 

confluíram para elevação de Aracaju, porém, estão ligadas a um processo espaço-

temporalmente em escala muito mais ampla, tal como a modernidade. Sendo assim, 

as escalas “macro” e “semimicro” (CLARK, 1977) serão amparadas, respectivamente, 

pela abordagem da teoria das redes, com os devidos retoques espaciais (HARVEY, 

2005), e reflexões sobre a cidade. A escala “micro” e sua relação com as outras duas 

serão cobertas pelo aporte da arqueologia da paisagem, uma vez que a presente 

pesquisa não apresenta caráter interventivo (OLIVEIRA, 2007, p. 27). 

 

1.3. Qual metodologia? 

 

Na busca de uma metodologia que nos auxilie a compreender as características 

materiais da paisagem aracajuana por meio de uma abordagem arqueológica das 

características espaço-temporais que legaram o registro de sua emergência, 

considerando seus antecedentes, encontramos em James Deetz (1977) um ponto de 

partida. Sua obra “In small things forgotten” expande “o conceito de cultura material, 

estendendo-a como produto de esquemas mentais estruturados” (LIMA, 2002, p. 14). 

O referido princípio e os trabalhos subsequentes exercerão papel fundamental em 

nossas ações de pesquisa, conforme poderá ser observado. 

A proposta de Deetz (1977) nos é cara por sua inclinação a considerar a 

materialidade como ponto de articulação de relações entre os indivíduos e o mundo, 

e não uma unidade significativa. Esse é o ponto onde se articulam: a arqueologia 

histórica com enfoque de multitemporalidades em um eixo de longa duração, a adoção 

de um entendimento de capitalismo principalmente à luz de uma filosofia do 

conhecimento que reconheça esse fenômeno em sua potencialidade analítica, e uma 

arqueologia da paisagem que lança mão de fontes diversificadas. Uma vez que, para 

Deetz (Ibidem) uma paisagem cultural é aquela parte do terreno que é modificada de 

acordo com um conjunto de planos culturais, ou dito em outras palavras, se mostra na 

“expressão material da cultura” (BEAUDRY, 2007, p. 73), enquanto esquemas 
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mentais cristalizados, que integramos aos supracitados eixos sob um entendimento 

de paisagem enquanto continuum de relações vestigialmente identificáveis. 

Em termos de uma reflexão metodológica devemos a arqueologia da 

arquitetura, assim definida por Stedman (CORRÊA, 2011), poder vislumbrar sob a 

ótica de uma “nova perspectiva” (ZARANKIN, 2001) a possibilidade de compreensão 

de relações sociais a partir da análise da arquitetura, sem a obrigatoriedade de 

escavações por meio de uma pesquisa de cota positiva. O conceito de paisagem 

política (SMITH, 2003) e cidade como mega-artefato (city-site) (CRESSEY, 1982) se 

articulam no interior dessa perspectiva sendo que: o primeiro, de natureza mais 

teórica, considera uma estética imaginativa que guie a representação da paisagem, 

aliada a uma sensibilidade evocada por seus componentes físicos nos indivíduos além 

de uma experiência que molde sua movimentação, enquanto o segundo, de caráter 

mais metodológico, toma centro e periferia do assentamento urbano como unidade a 

ser analisada em termos de suas partes constituintes. Essas partes serão 

compreendidas e integradas à noção de mundo moderno presente em Orser (1996) 

sobretudo à luz da noção de rugosidade. 

O conceito de rugosidade complementa o entendimento de que a produção do 

espaço é, ao mesmo tempo, construção e destruição de formas e funções sociais dos 

lugares. Ou seja, a desconstrução do espaço não refere-se apenas à destruição e à 

construção de objetos fixos, mas também às relações que os unem em combinações 

distintas ao longo do tempo.  

O geógrafo Milton Santos (2012) entendia rugosidade em um contexto onde o 

espaço é um testemunho de momentos, memórias construídas e coisas fixadas ou 

criadas na paisagem. Assim o espaço é uma forma durável, que não se desfaz 

paralelamente à mudança de processos.  Principalmente porque alguns processos se 

adaptam à formas preexistentes enquanto que outros criam novas formas para que 

possam  inserir-se. As rugosidades são, segundo essa perspectiva, formas espaciais 

do passado produzidas em momentos distintos e, portanto, com características sócio-

culturais específicas. Sendo assim as rugosidades constituem-se em paisagens que 

podem ser periodizadas segundo seu desenvolvimento o longo do tempo histórico. O 

estudo da paisagem pode empregar escavações arqueológica, ou não, como ocorre 

com o presente estudo. Escavando ou trabalhando na cota positiva, importa 
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principalmente, sempre ter-se em mente que, em qualquer ponto do tempo, a 

paisagem consiste em camadas de formas provenientes de seus tempos pregressos.  

Também é importante ressaltar que as questões ambientais serão 

consideradas, pois seu impacto na conformação da cidade exerceu significativa 

influência. Além do fato de que as modificações dos aspectos físicos da paisagem 

com bastante frequência influem ou denotam mudança nos aspectos simbólicos da 

mesma (Johnson, 2007). 

Por fim, nosso princípio teórico fulcral se apoia na obra de Beaudry (1988) e 

Wilkie (2008) que demonstram como é totalmente possível realizar uma pesquisa 

arqueológica por meio de documentos. Tal possibilidade se dá na medida em que os 

autores alegam que a “expressão material da cultura” (BEAUDRY, 2007, p. 73) pode 

ser captada documentalmente. Residindo o produto do trabalho do arqueólogo não 

nos “dados empíricos e da lógica, em primeiro lugar, mas sim na formação teorética 

criativa, em cujo contexto, a lógica e os dados só então se tornam relevantes” (REIS, 

2009, p. 13). 
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2. ARACAJU: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Nesse capítulo serão abordados os antecedentes históricos da atividade 

portuária em Aracaju e adjacências. Tais considerações visam dar conta da longa 

duração do objeto em análise.  

 

2.1. “Aracaju colonial” 

O registro mais antigo (moderno) sobre atividade náutica em Aracaju e 

adjacências remonta os séculos XVI com a presença francesa que iria se intensificar, 

principalmente após a destruição da França Antártica em 1565 (NUNES, 1989). Já 

nessa época a barra do rio Sergipe era aquela que apresentava melhores condições 

de acessibilidade. O cronista Antônio de Souza4 informa que por esta barra entravam 

naus francesas de até cem tonéis onde resgatavam com os tupinambá pau-brasil, 

pimenta da terra e algodão. 

A relação entre franceses e indígenas, em Sergipe como em outras regiões, 

parece ter adquirido alguma fluidez. Segundo o historiador Roberto Simonsen (1957), 

os indígenas chegavam a criar grandes depósitos de madeira, o que resultou numa 

cada vez maior interiorização da atividade. Com a “derrubada da mata”, as feitorias 

terminavam por desaparecer, não legando até o momento registros de sua presença 

(NUNES, 1989, p. 107). O historiador sergipano Manuel Teles (1913, p. 47) especula 

sobre a existência de uma “feitoria francesa” em Aracaju e uma povoação na Barra 

dos Coqueiros. Já os cronistas Gaspar Barléus e Diogo Moreno (FREIRE, 1977) 

apontam a margem esquerda do Cotinguiba (Barra dos Coqueiros) como primeiro 

ponto, de Sergipe, ocupado pelo colonizador. 

Sobre a suposta feitoria mencionada por Teles (1913) consideramos muito 

prematuro ter qualquer pretensão de inferir sobre sua localização. Não conhecemos 

meios ou fontes de dados que possam identificar sua localização, além de não ser o 

                                                      
4 SOUZA, Marcos Antônio de. Memória sobre Capitania de Sergipe. 3 ed. Aracaju: Secretaria de Estado 
da Cultura, 2005. p. 23. 
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foco deste trabalho. Ademais, os sítios Alphaville I e Alphaville II, na Barra dos 

Coqueiros, assim como o relatório de levantamento e diagnóstico arqueológicos do 

Porto das Redes (RAMBELLI, 2012) não são sítios de contato. O material resgatado 

nestes sítios está datado como do século XIX. Seja como for a Barra dos Coqueiros 

se configura como “lugar persistente” (SCHLANGER, 1992) que aguardam futuras 

investigações.  

A Barra dos Coqueiros certamente foi percorrida pelos navegantes indígenas 

que aqui estavam antes da chegada do colonizador. Todavia no local até o momento 

não foram encontrados vestígios de contato. Entretanto é possível que o local se 

revele fecundo. Cronistas (BARLÉU, 1974; GANDAVO, 1964; STADEN, 1999) 

informam a existência de navegação fluvial e marítima, pesca, natação e mergulho 

entre os primeiros habitantes do litoral brasileiro, tendo o mar adquirido até função 

bélica entre os índios. A canoa de “um pau só” mencionada por Gandavo (1964) aflora 

ainda hoje na memória de construtores navais contemporâneos (FREIRE; NEVES, 

2015). 

As considerações acima mostram que ao menos na era colonial a atividade 

portuária da região ocorria à margem direita do rio Sergipe (atual Barra dos 

Coqueiros), em um local em frente do qual se ergueria a futura capital. Este porto da 

Barra dos Coqueiros é registrado na cartografia colonial, porém, ainda faltam estudos 

historiográficos que se debrucem sobre o tema.  

Um exemplar desta cartografia, a carta “Praefectura de Ciriji vel Seregipe del 

Rey cum Itapuama” (1647) de autoria de Joan Blaeu e Georg Marcgraf  localizam a 

primitiva São Cristóvão na Barra dos Coqueiros (FREIRE, 1977, p.84) assim como um 

fundeadouro denominado “dos coqueiros” (ver figura 1 e 2).  
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Figura 1- Mapa “Praefectura de Ciriji vel Seregipe del Rey cum Itapuama (1647)” 

 

Fonte: Modificado BARLÉU, 1974.
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Figura 2 – Detalhe do mapa “Praefectura de Ciriji vel Seregipe del Rey cum Itapuama (1647)” 

 

Fonte: Modificado BARLÉU, 1974.
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A Barra dos Coqueiros juntamente com outras barras de Sergipe volta a 

comparecer em outro documento cartográfico de 1640, a “Nova et Accurata Brasilia 

Totius Tabula” de Joan Blaeu. Neste documento a Barra dos Coqueiros comparece 

sob a designação “Barra do rio Sergipe del Rey”. 

 

Figura 3 – Sergipe na “Nova et Accurata Brasilia Totius Tabula” de Joan Blaeu (1640)  

 

Fonte: LANDERS, 2015  

 

Ainda sobre a Barra dos Coqueiros temos o registro da “Descrição de todo o 

marítimo da terra de Santa Cruz” de João Teixeira Albernaz I de 1640 (ver figura 4). 

Nesta carta o topônimo comparece com a legenda: “Barra do Rio Serigipe para naos 

grossas cõm piloto da terra”. Observe-se que o porto da Barra dos Coqueiros se 

configura como mais apto a receber embarcações de maior calado, nos termos do 

cartógrafo “nãos grossas”. Nossa hipótese é justamente que essa vocação náutica 

confere ao elemento marítimo o caráter mais efetivamente moderno, até mais que a 

própria cidade oitocentista que foi Aracaju. Retornaremos a esse ponto ao longo do 

trabalho. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Blaeu
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Blaeu
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Figura 4 - “Descrição de todo o marítimo da terra de Santa Cruz” de João Teixeira 
Albernaz I de 1640 

 

Fonte: Modificado de LEITE, 20155. 

 

Pouco menos de dois séculos depois da carta de Teixeira Albernaz I duas obras 

homônimas de autoria de Pinxint Gonnet (1825), denominadas “Mapa Topográfico da 

Província de Sergipe Del Rei” consignam a Barra dos Coqueiros. Nelas o topônimo 

figura sob duas denominações: “Barra do Cotinguiba” e na “Barra de Sergippe” (ver 

figura 5 e 6). Além disso, os testemunhos trazem um informe fundamental: o símbolo 

de áreas de fundeio posto sob a Barra dos Coqueiros.  

                                                      
5  Essas cartografias foram extraídas do relatório final do projeto de iniciação científica da aluna da 

graduação em arqueologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Anny Larissa Leite intitulado 
“Paisagens náuticas sergipanas – representações iconográficas, imagéticas e cartográficas (2015)”. 
Tal projeto de iniciação científica está vinculado ao projeto de pesquisa “Barcos de papel: arqueologia 

documental na caracterização das culturas náuticas marítimas e fluviais em Sergipe (séculos XVI‐
XIX)” sob coordenação do prof. Dr. Leandro Domingues Duran.  
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Figura 5 - “Mapa Topográfico da Província de Sergipe Del Rei” de Pinxint Gonnet (1825) 

 

Fonte: Modificado de LEITE, 2015  

Figura 6 - “Mapa Topográfico da Província de Sergipe Del Rei” de Pinxint Gonnet (1825) 

 

Fonte: Modificado de LEITE, 2015 
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Ambas as cartografias além de trazer a representação de área de fundeio 

localizada na Barra dos Coqueiros contam ainda com a toponímia “coqueiros” grafada 

contiguamente à âncora representada. 

 

2.2. Aracaju capital 

Aracaju quando se torna Capital (1855) passa a abrigar dois órgãos 

fundamentais para navegação: a Mesa de Rendas e a Alfândega6. 

A elevação de Aracaju a condição de capital teve, dentre outras, causas 

econômicas. A principal delas, segundo o historiador José Calazans Brandão da Silva 

foi motivada pela busca de um porto mais próximo do Vale do Cotinguiba para escoar 

a produção açucareira.  A mesma tese é adotada pela historiadora Maria da Glória 

Santana de Almeida (1984).  

Além das causas econômicas a historiografia apresenta outros fatores 

responsáveis pela mudança da capital. Felisbelo Freire (1977) acredita que a 

mudança teve razões políticas. Segundo o autor a mudança da capital decorreu da 

pressão exercida pelo Barão de Maruim pra que a capital fosse localizada no estuário 

do rio Sergipe, onde ele possuía terras. 

 Examinando os dados disponíveis os adeptos da “tese econômica”, parecem, 

ter razão. De fato a Barra do Cotinguiba (Sergipe) apresentava um melhor 

desempenho náutico. Isto fica evidente na tabela apresentada pela historiadora Maria 

da Glória Santana de Almeida (1984). Por outro lado as barras dos rios Real, Vaza-

Barris e Japaratuba em diferentes níveis apresentavam difícil navegação. Elas eram 

arenosas e rasas sujeitavam as grandes embarcações ao risco de naufrágio e encalhe 

                                                      
6 A mudança de localização dos portos, das mesas de rendas e da Alfândega ao sabor dos interesses 

de grupos de proprietários deu a tônica do contexto político do século XIX. Mesmo após a emancipação 
em 1820, até o período Regencial, a província de Sergipe não tinha conseguido, ainda, estabelecer um 
órgão local de coleta e controle de impostos. Eles continuaram sendo coletados na província da Bahia, 
ficando a cargo de Sergipe pequenos registros realizados nas mesas de rendas, existentes em cada 
barra, sendo a do Cotinguiba a maior delas. Não só as mesas de renda, mas também a Alfândega 
situou-se em diferentes lugares do estuário do rio Sergipe, estando instalada, ao longo do século XIX 
em Laranjeiras, no Porto das Redes (Santo Amaro), na Barra dos Coqueiros e, por fim, em Aracaju 
(SANTOS, 2014, p. 77).  
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(ver tabela 1).  

Tabela 1 – Exportação sergipana pela Barra do Cotinguiba e Vaza-Barris. 

  Continguiba  Real  Vaza-Barris S. Francisco 

Anos Total Valores % Valores % Valores % Valores % 

1844/45 2.383 1.531 64,3 477 20,0 195 8,2 178 7,5 

1848/49 2.340 1.766 75,5 438 18,7 074 3,2 061 2,6 

1850/51 2.447 1.562 63,8 503 20,6 179 7,4 201 8,2 

1851/52 2.147 1.400 65,2 440 20,5 100 4,7 206 9,6 

1852/53 3.577 2.475 69,2 656 18,3 168 6,7 277 7,8 

Fonte: Modificado de ALMEIDA, 1984, p.40. 

Observe-se que o porto da Barra do Cotinguiba acima mencionado localizava-

se na Barra dos Coqueiros. Ele só será transferido para margem esquerda do rio 

Sergipe (Aracaju) aproximadamente duas décadas após a transferência da capital 

(CAMARGO, 2017, comunicação pessoal). Questões outras, só o trabalho de campo 

feito em Aracaju poderá responder – e isso será feito no terceiro e quarto capítulos. 
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3. A CIDADE E O PORTO 

 

A configuração da paisagem da Aracaju oitocentista deriva, em grande parte, 

embora não só, do projeto ideado por Inácio Barbosa e traçado pelo capitão de 

engenheiros Sebastião José Basílio Pirro. Consideremos mais de perto o plano do 

engenheiro. 

 

3.1.  Apresentação e caracterização do plano pirro 

 

O plano do engenheiro Pirro para a nova capital apresenta algumas 

características básicas, sendo elas o traçado ortogonal de suas ruas, tal com um 

tabuleiro de xadrez, com ruas retas e perpendiculares a uma retificação da beira do 

rio, além de ruas paralelas a essa última, quarteirões de mesmo formato e 100 m² 

separado por ruas de 12 m. O plano contava com 32 quadras totalizando uma área 

de aproximadamente  982, 8 m². (DINIZ, 2009).  

As edificações previstas eram prédio da antiga Alfândega, hoje situado na 

Praça General Valadão; o antigo Paço Provincial, atualmente delegacia do ministério 

da fazenda, na Praça Fausto Cardoso; a igreja de São Salvador, localizada na esquina 

dos calçadões da Rua Laranjeiras; a Ponte do Imperador, na verdade um atracadouro, 

construído em 1860, e outros monumentos históricos como o Palácio Olímpio Campos 

e, a Catedral Metropolitana construída e inaugurada durante o século XIX. 

A única alteração sofrida pelo plano, motivada possivelmente por Inácio 

Barbosa, foi não retificar a margem do rio respeitando o traçado fluvial. Tal 

modificação de alguma forma fugia ao culto absoluto da linha reta, porém, foi uma 

decisão acertada do ponto de vista urbanístico, segundo aponta o engenheiro civil 

Fernando Porto (1991).  

No início a cidade tratava-se de uma ilha, entre a Praça Fausto Cardoso e a 

praça General Valadão, pois havia apenas uma porção de terra firme “cercada ao leste 

pela praia, ao norte pelos mangues da foz do rio Olaria, ao oeste pelo charco do 

Caborge e ao sul pela depressão inundável da Praça do Palácio (FORTES, 1955). 
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A partir de setembro 1856, com o estabelecimento, pela Câmara, do documento 

denominado Código de Posturas, as construções passaram a estar sujeitas à padrões 

referentes ao seu alinhamento em relação ao reticulado do plano, dimensões, número 

de aberturas, configuração e manutenção das fachadas e passeios entre outras 

determinações. 

Nesse contexto, o Barão de Maruim ergueu uma das primeiras casas de 

alvenaria (DINIZ, 2009), localizada na rua Conceição hoje João pessoa.  O preço da 

terra e as exigências do Código de Posturas quanto ao material, dimensões e 

manutenção dos imóveis restringia aos mais abastados o acesso a uma moradia 

dentro da área delimitada pelo Plano Pirro. Tal conjuntura favoreceu o crescimento da 

especulação imobiliária, pondo Aracaju na trajetória comum da evolução urbana 

brasileira, que foi do “sagrado ao profano”. Ou seja, o território contou com uma 

ocupação gerida inicialmente por religiosos, para ser gradualmente assumida pelo 

Estado e por fim cair nas mãos do poder privado (MARX, 1989). 

Diniz (1963) classifica a evolução da paisagem aracajuana em quatro estágios: 

Crescimento marginal, formação dos bairros, crescimento tentacular para Oeste e 

dispersão recente. Narra a ordem de aparecimento das ruas Aurora, o waterfront 

aracajuano, João Pessoa (“do Barão”), São Cristóvão encabeçando “morro acima” 

expansão para oeste; São Salvador (Laranjeiras), Estrada Nova; ao sul, ruas Maruim 

e Estância (conforme figura 7). 
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Figura 7 – Estágios do crescimento urbano de Aracaju. 

 

Fonte: DINIZ, 1963. 

 

Algumas edificações de Aracaju oitocentista, embora bastante alteradas, 

permanecem como um indício do esboço da constituição da paisagem da cidade. 

Vejamos algumas delas. 

 

3.1.2. O porto 

 

O porto da barra do rio Sergipe representa, na paisagem aracajuana 

oitocentista, o elemento moderno mais antigo e mais pungente. A este se acrescenta 

a suas rugosidades e as demais características naturais ou antrópicas do local. 

Ele representa um dos polos de onde se irradiam as redes da modernidade em 

Sergipe. Foi pelo mar que Aracaju mais se ligou ao mundo. Aracaju não foi tão 

eurocêntrica, colonialista e capitalista – logo, moderna – quanto o foi pela navegação, 

sobretudo aquela realizada através da barra do rio Sergipe. Foi pelo mar que essas 

quatro feições do mundo contemporâneo mais se mostram em Aracaju antes e 
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durante o século XIX (ORSER, 1996). É difícil pensar em Aracaju oitocentista algo 

mais eurocêntrico do que o seu porto.  

A modernidade representada pelo porto, porém, não é um fenômeno que se 

opera sob o regime lógico de causa e efeito no qual a rígida aplicação de um programa 

poderia presumir (ORSER, 1996). A longa duração e a modernidade do porto são 

fenômenos contingentes mais fruto de uma possibilidade do que de uma 

determinação. 

Há uma classificação para os portos brasileiros que os divide em portos 

organizados e não organizados. Os primeiros tratam-se de sólidas construções 

iniciadas em fins do século XIX que hoje se encontram sob o controle do Estado. Sua 

estrutura costuma ser nitidamente separada do ambiente circundante natural e 

antrópico. Os portos não organizados por sua vez se materializam sob a forma de 

portos naturais, píeres e trapiches controlados tanto pela administração pública 

quanto por civis. Os portos não organizados tendem a integrar-se a um tecido urbano 

e instalarem-se em diálogo com as características naturais e culturais preexistentes 

(CAMARGO, 2009). Embora hajam tais distinções ambos os tipos de porto integram 

redes que remontam a emergência global da sociedade moderna (ORSER, 1996). O 

porto de Aracaju enquadra-se na segunda categoria. 

Conforme foi dito no segundo capítulo o porto que antes funcionava na Barra 

dos Coqueiros transfere parte de suas atividades7 para Aracaju entre o terceiro e 

quarto quartéis do século XIX aproximadamente. 

  Tanto a atividade portuária, na Barra dos Coqueiros quanto o topônimo 

(Aracaju) remontam séculos antes da novidade urbana oitocentista. Embora a 

historiografia sergipana já ofereça dados mais que suficientes (apesar de dispersos e 

pouco interpretados) para sumarizar tais questões, ainda assim, buscamos nexos 

arqueológicos nas feições dos espaços em busca de marcas do tempo. Observe a 

Figura 8. 

                                                      
7 O porto da Barra dos Coqueiros manteve atividades como área de manutenção das embarcações, 
depósitos e ponto de apoio paralelamente à atividade portuária que se inicia contiguamente à Aracaju. 
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Figura 8 – Cartografia histórica e sensoriamento remoto na busca de convergências. 

 

Fonte: Modificado de PORTO, 1991. 
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Segundo pode ser observado nesse esboço cartográfico, de autoria 

desconhecida (PORTO, 1991), à margem oposta do rio Sergipe (Barra dos Coqueiros) 

há uma figura que remete a um porto. Em se tratando de fontes primárias que 

corroborem tal interpretação temos a documentação trazida à luz pelo projeto de 

iniciação científica “Arqueologia documental e cultura náutica nos Arquivos Públicos 

do Estado de Sergipe” da aluna de graduação do presente departamento Anny Larissa 

Leite. Tal pesquisa encontra-se vinculada ao projeto “Barcos de papel: arqueologia 

documental na caracterização das culturas náuticas marítimas e fluviais em Sergipe 

(séculos XVI-XIX)” ambos sob orientação do professor Leandro Domingues Duran e 

demonstra por meio da presença de solicitações de maior policiamento no porto da 

Barra. O caráter patrimonial das forças de polícia no referido período reforça ainda 

mais esse ponto no espaço como locus de fluxo de capital. 

Sendo assim entendemos que especificamente o porto da Barra dos Coqueiros 

foi onde houve o enredamento moderno inicial. Portos como o da Olaria resultado da 

convergência entre uma zona mais alta da praia com parte mais funda do rio que gerou 

a ancestral rua São Cristóvão que seguia para o oeste dunas acima. O porto da Olaria 

possivelmente encontrava-se na desembocadura do Caborge, contíguo ao Trapiche 

Baiano sendo a zona limítrofe da zona edificável em direção ao norte (PORTO, 1991). 

Tal porto ao nosso ver foi mais frequentado por embarcações de pequeno porte. Na 

medida em que a cidade ia se desenvolvendo, porém, uma modificação do espaço 

submarino (dragagem) pôde trazer a atividade portuária enfim para Aracaju conforme 

pode-se observar pela presença de uma embarcação ao fundo conforme imagem 

datada de 1869. 
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Figura 9 – Cerca de 1869, Rio Cotinguiba. 

 

Fonte: Coleção Gilberto Ferrez, Instituto Moreira Sales.  

  

A proliferação de longas pontes de desembarque denotam o já mencionado baixo 

potencial náutico do waterfront aracajuano. Tentaremos explorar a partir de agora os 

vínculos entre atividade portuária e desenvolvimento urbano 

 

3.1.3. A Alfândega 

 

O prédio da Alfândega é o mais antigo registro de edificação erigida na primeira 

área de ocupação de Aracaju (ver Figura 10). Segundo o registro histórico (SILVA, 

2013) em 1854 ela já estava provisoriamente instalada na Barra dos Coqueiros, sendo 

no mesmo ano a Mesa de Rendas transferidas do Porto das Redes em Maruim para 

a mesma localidade. O objetivo era que ambas fossem transferidas para Aracaju 

quando da efetivação da transferência da capital com a Resolução nº 413 de 17 de 

março de 1855. 
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Figura 10 – Edificação remanescente mais antiga. 

 

Fonte: PASSOS, 2013. 

 

A sucessão de três fatos nos chamam a atenção, primeiro em 23 fevereiro de 

1854 o Presidente Barbosa publica um regulamento que determinava o açúcar 

sergipano fosse despachado unicamente em Sergipe, após, a Mesa de Rendas e 

Alfândega são transferidas para Aracaju e por fim e mais adiante no tempo o próprio 

porto é transferido para Aracaju. A concatenação desses fatos vai de par com a 

percepção de Costa (1987 apud TORRES, 2010) que via nos portos lugar ideal para 

a arrecadação de impostos.  

O movimento acima descrito parece responder às indagações de Porto (1991) 

a Pierre Lavedan sobre a ausência de cidades como intersecção entre terra e mar em 

períodos mais recuados da história sergipana. O maior controle social expresso pela 

emergente Aracaju além de disciplinar os corpos e o espaço também se impôs sobre 

os tributos e a navegação. A partir desse maior controle, materializado na contiguidade 

entre porto, instituições fiscais e cidade, engendra-se um caráter consolidador do “par 

solidário formado pelo binômio aglomerado urbano e porto” (SILVA, 2000 apud 

CAMARGO 2009, p.48). 

Por outro lado e em acordo com Diniz (1963) Porto (1991) percebe o efeito 

anulador exercido por Aracaju, em virtude do referido movimento, sobre as demais 
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cidades, um efeito anulador do caráter “cabeça de ponte” (PORTO, 1991, p. 15) 

comercial.  

 

3.1.4. O palacete 

 

O Palacete Provincial é outro componente do plano Pirro, após sucessivas 

intervenções e ampliação a construção simples com dois quartos, duas salas, 

gabinete, sala de jantar, cozinha e dispensa acabou encoberta pelo prédio em estilo 

eclético que se pode ver atualmente (Ver Figura 11). 

 

Figura 11 – Vista do Palace Provincial com destaque para embarcações no início 
do século XX. 

 

Fonte: BRITO, 2008 

 

Ele foi construído na esquina da antiga Rua da Aurora com a atual Travessa 

Benjamin Constant, a direita de quem adentra a Praça do Palácio, egresso da Ponte 

do Imperador. Serviu de sede e residência provisória do governo presidencial. Após 

essa época, o prédio sediou a Tesouraria da Fazenda e, por fim, a Delegacia Fiscal. 

É um dos primeiros edifícios públicos da cidade que acabou por ser absorvido como 

locus de formalidade estatal, inclusive em períodos posteriores. 

 

3.1.5 A praça do palácio e a catedral 

 

Paralelamente, podemos verificar que prédios públicos e a Igreja Matriz iam 
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lentamente sendo erguidos. O templo antes, conforme pode ser observado na 

cartografia, ficaria lado a lado com o Palácio do Governo. Acabando por ceder lugar à 

Câmara (à esquerda) para situar-se ao fundo da Praça (BRITO, 2008) (ver Figuras  

12, 13 e 14).  

Figura 12 – Balanço das construções 1857. 

 

Fonte: PASSOS, 2013. 
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Figura 13 – Praça do Palácio em perspectiva.  

 

Fonte: BRITO, 2008. 

 

Figura 14 – Igreja Matriz por volta do fim do século XIX.  

 

Fonte: BRITO, 2008. 
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A mudança da localização da matriz possivelmente conota a descontinuidade 

simbólica entre um ordenamento espacial onde a onipresença de edifícios ligados ao 

poder religioso dá lugar ao poder do Estado. As ruas retas de São Cristóvão, 

praticamente em sua totalidade, terminam a frente de um templo ao mesmo tempo 

que dão visão a outro em sua extremidade oposta. Aracaju, por seu turno tem ruas 

paralelas e perpendiculares ao mar, ficando os prédios públicos como “fachada” 

enquanto a matriz jaz relegada ao “fundo” da praça. Possivelmente o lugar reservado 

ao templo no plano da cidade não ocupasse no coração dos primeiros aracajuanos 

posição análoga. 

Seguindo essa lógica, após a proclamação república no início do século XX 

com a visita da Missão Italiana irá se observar uma ruptura com o código visual 

imperial expressa na reafirmação do estilo neogótico da Igreja matriz (conforme figura 

17) e mudança dos prédios do governo para o neoclássico (eclético). Essa nuance 

denota a laicidade que o Estado intentava exprimir, conforme podemos observar no 

prédio da antiga assembléia (ver Figura abaixo) (JESUS, 2004).  
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Figura 15 – Prédio da Antiga Assembleia Legislativa.  

 

Fonte: Foto de Javier Pizón 
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Figura 16 – Igreja Matriz após intervenções.  

 

Fonte: Foto de Javier Pinzón 

 

Porém o fato de, em plena segunda metade do século XIX o Palácio do 

Governo e a casa-grande do maior engenho (Pedras, em Maruim) de Sergipe terem 

o mesmo projeto (LOUREIRO, 1999) figura, mesmo que como fragmento de uma 

paisagem/palimpsesto, como dimensão material de relações sociais específicas 

(LIMA, 2011). Evoca imageticamente em sua forma e função a fusão entre estruturas 

heteronômicas, uma ligada à plantation, escravidão e personalismo político, enquanto 

outra afeita à dinâmica do mercado interno, arrecadação e trabalho livre. A burguesia 

emergente, face o contexto da época, assume um papel social mais de um estamento 

do que de uma classe. Tal situação será rompida, apenas, com a imigração e o 

surgimento das fazendas de café ao longo da fronteira agrícola. O advento do trabalho 

assalariado e estruturação da economia competitiva, ao fim do século XIX, mais que 

liberar as potencialidades da racionalidade burguesa, plasmaram arcaico e moderno 
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em suas formas econômicas. Tal sociedade híbrida é bastante típica do “capitalismo 

dependente” (FERNANDES, 2005). O Palácio do Governo materializa justamente 

esse misto de contradição e simbiose indo de par com a advertência de Orser (1996) 

sobre a modernidade comportar em seu bojo elementos racionais e irracionais. 

Além da monumentalidade, por outro lado, na construção da paisagem, merece 

destaque a casa. Sendo a casa do campo assim como a casa da cidade consideradas 

igualmente como parte da paisagem (TAYLOR apud DINIZ, 1963), é de se esperar 

que em cada paisagem a casa se configure de maneira diversa. As casas porém serão 

tratadas no capítulo quatro. 

 

3.1.6. A Ponte do Imperador 

 

Outro marco arquitetônico da paisagem aracajuana é a Ponte do Imperador. 

Situada de frente para o rio Sergipe funciona como um abre alas para o conjunto 

arquitetônico da antiga Praça do Palácio. Consta que seu nome conforme ilustração 

seria ponte de desembarque e com a chegada do imperador Dom Pedro II e sua 

comitiva em 1860 acabou por ser rebatizada (ver Figura 17). Dada a precocidade da 

visita do Imperador em relação à fundação da cidade é muito provável que ao menos 

do ponto de vista formal considerava-se à época que o início da cidade 

compreendesse essa região. Foi através e a partir desse ancoradouro que se quis, 

pela força dos operadores do poder e confabulações da cultura, descortinar a 

paisagem. O imperador visitou algumas localidades como Laranjeiras, Maruim, 

Propriá e curiosamente a Barra dos Coqueiros. Uma vez que apesar de seu 

apagamento histórico era justamente na margem oposta à cidade onde se realizava a 

atividade portuária nas primeiras décadas de Aracaju. Reservados a Aracaju ficavam 

procedimentos, que mesmo relacionados ao porto, como tramites burocráticos, eram 

feitos por pessoas em embarcações de menor porte (catraias) paralelamente à 

atividade portuária propriamente dita (ver também as Figuras 18 e 19 da Ponte em 

outras épocas).  
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Figura 17 – Ponte do imperador em 1890 

 

Fonte: DINIZ, 2009. 
 
 
 

Figura 18 – Ponte do Imperador com vista para a praça do palácio. 

 

Fonte: BRITO, 2008 
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Figura 19 – Ponte do Imperador atual, vista para o rio. 

 

Foto: Javier Pizón 

 

A ponte – na verdade, um atracadouro – foi construída em madeira para o 

desembarque do imperador Dom Pedro II e sua comitiva em 1860, embora não se 

saiba se de fato o imperador a utilizou. Ela foi construída primeiro em madeira, depois 

em metal e por último em alvenaria, conforme a sequência de fotos. 

A ponte de desembarque representa um novo tipo de arquitetura portuária, bem 

diferente das operações de carga e descarga perpetradas pelas pequenas catraias 

nas áreas de praia. Sendo assim não é uma coincidência sua forma se assemelhar à 

das longas pontes que se proliferavam, tentando vencer o talude da margem do rio, 

mencionadas no item destinado ao porto. 

 

3.1.7. A prisão e o quartel 

 

A prisão ou cadeia pública é outra edificação prevista no plano Pirro. Sua 

construção iniciou-se em 1864. A "Casa de Prisão" de Aracaju foi regulamentada em 

1872. Todavia, desde 1867 já recebia presos em seu calabouço (ver Figura 20). Ela 

se destaca como limite sul da primeira ocupação, uma vez que sua presença já pode 
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ser observada na cartografia antiga. A presença desse órgão de repressão se faz 

necessária em um contexto de ocupação de um espaço sob o jugo da ação 

centralizadora emergente do Estado. 

 

Figura 20 – Cadeia situada na atual praça General Valadão. 

 

Fonte: CARDOSO, 2012 

 

Nos primeiros anos a cidade estava bastante restrita a essa região as 

construções presentes ao longo praça Fausto Cardoso como o Palácio e a Assembleia 

seguidos da Igreja Matriz caminhavam lentamente. Os limites norte e sul parecem ter 

sido definidos antes de uma maior penetração para oeste.  
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Figura 21 – Limite ao sul representado pelo quartel de policia.  

,  

Fonte: BRITO, 2008 

 

O quartel de polícia (figura acima) se destaca como limite sul da primeira 

ocupação uma vez que sua presença já pode ser observada na cartografia. A 

presença de órgãos de repressão pode tornar-se marcante em um contexto de 

ocupação de um espaço sob o jugo da ação centralizadora emergente. 

 

3.1.8. A vala da cidade 

 

Outro aspecto importante do plano Pirro é a previsão da construção de uma 

vala de esgoto para a cidade. Para isso, foi realizada a canalização do riacho Caborge. 

Sua desembocadura situava-se nas proximidades de onde hoje está os mercados 

municipais (ver Figura 22). Os problemas de saneamento acompanharam a cidade 

por toda a segunda metade do século XIX. As melhorias em relação ao esgotamento 

sanitário só seriam sanadas no início do século seguinte. Observar tais condições é 

fundamental para compreender a forma que viviam e concebiam o espaço os 

moradores da Aracaju ainda nascente.  
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Figura 22 – O quadrado de Pirro avança sobre a “vala da cidade”. 

 

Fonte: SANTOS, 2014. 

 

Já nessa representação destaca-se a “vala da cidade” antes representada já 

sobreposta sob o grid do projeto da cidade. A vala foi aterrada segundo a postura de 

1858. Haviam ainda porém no mesmo código de posturas regulamentos para o 

depósito de dejetos em horários do dia e da maré que assegurassem que os humores 

e odores (LIMA, 1996) se dissipassem. 

 

3.1.9. Modernidade aracajuana 

 

Como classificar essa Aracaju enquadrando-a no fenômeno global da 

sociedade moderna emergente? Para responder essa questão se faz necessário 

revisar as discussões sobre a evolução urbana do Brasil colonial. Tal debate iniciou-

se principalmente com os trabalhos de Sergio Buarque de Holanda (1936) e Robert 

Smith (1969). Eles podem ser considerados como os maiores difusores da tese do 

caráter anárquico das cidades brasileiras colonial. Esses autores opõem portugueses 

e espanhóis: os primeiros construíram cidades caóticas, no moldes medievais, 

enquanto os segundos edificaram urbes mais racionais, em padrões renascentistas. 
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Contra esta tese, surgem as pesquisas de Paulo Santos e Nestor Goulart Reis 

Filho, dentre outros pesquisadores. Eles combateram a velha tese do caráter 

anárquico das cidades brasileiras coloniais. 

Os núcleos urbanos muitas vezes se apresentam como verdadeiros 

palimpsestos, conjugando diferentes temporalidades cristalizadas no espaço, como 

testemunhos resultantes da ação social que pode ter encarnado diferentes 

“realidades”8. 

Para além da agencia que envolve a produção da cidade sua estruturação é 

influenciada tanto por fatores naturais como a topografia, o clima, tipo de solo e o 

acesso à recursos, assim como, por fatores culturais como a economia, a religião, 

divisão social, tecnologia, etc. 

Seguindo a proposta de Orser (2005) que propõe o uso de uma teoria de redes 

buscamos compreender a cidade como produto da confluência de diferentes níveis de 

interação. Estes, por seu turno, divididos em: características do lugar em si, do modelo 

urbanístico empreendido e de seu enredamento à sistemas sociais em escala regional 

e mundial. 

Sendo assim, as características do local onde Aracaju foi assentada, a forma e 

função denotada no modo como foi construída e sua situação em relação à rede que 

a liga a outros centros integrarão o continuum entendido por nós como paisagem 

política (SMITH, 2003). 

O primeiro nível de interação, representado pelos morros, dunas e mangues 

que antecederam a cidade, será tratado no capítulo 4. As redes que ligavam Aracaju 

a outras localidades assim como o modelo urbanístico serão nosso foco no momento. 

A partir desse foco poderemos retomar a questão da condição mais eminentemente 

moderna do elemento marítimo e do quanto a “tese econômica” de transferência da 

capital pode (apenas) parecer correta. Após, e a luz dessa discussão, avaliaremos, 

assim como foi feito com o porto, o “grau de modernidade” da cidade.  

Para além da profundidade temporal do porto da barra do rio Sergipe (discutida 

                                                      
8 “O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente indeterminada 
(social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se 
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e ‘racionalidade’ são seus produtos. ” 
(CASTORIADIS, 1982, p.13). Ver: CASTORIADIS, C. A Instituição Imaginária da Sociedade. Trad. 
Guy Reynaud. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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no item 2.1.) a atividade náutica representa na paisagem aracajuana oitocentista o 

elemento moderno mais antigo e mais pungente, face o núcleo urbano acrescido de 

suas rugosidades ou as demais características naturais ou antrópicas do local em 

questão. 

A lógica global, representando um dos polos de onde se irradiam as redes da 

modernidade, esgrimiu (conquistando e cedendo) mais à lógica local, através da 

atividade náutica e portuária, do que por qualquer outra via. Ou dito em outras palavras 

foi pelo mar que Aracaju mais se ligou ao mundo. A cidade que foi Aracaju não foi tão 

eurocêntrica, colonialista, capitalista e logo moderna quanto o foi a navegação, 

sobretudo na barra do rio Sergipe. Foi pelo mar que essas quatro feições da sociedade 

moderna (ORSER, 1996) mais se mostram antes e durante o século XIX. 

É difícil pensar em algo em Aracaju oitocentista mais eurocêntrico que o que 

traziam e o que levavam as embarcações que adentravam a barra do rio Sergipe. 

Torres (2010) desde o título de seu trabalho aponta para a importância da navegação 

como transporte do que produz-se e consome. Porém não apenas coisas, mas 

também ideias e pessoas, vinham a bordo. Essas relações sociais podem, e 

frequentemente deixam, marcas na paisagem como dimensão concreta dessas 

relações. As configurações matérias se dão sobretudo imersas numa solução 

intersticial necessariamente simbólica. Sendo assim: 

 

“Não obstante à evidente intencionalidade desta paisagem como elemento 

funcional criado para integração do porto nas redes mercantis transatlânticas 

e da cabotagem, observo a seguir que os significados sócio-históricos e 

culturais concretos atribuídos à paisagem portuária não se restringem à sua 

funcionalidade operacional. Paisagens são arenas para a ação social, onde 

significados e perspectivas são negociados em múltiplas esferas de interação 

social e material” (GIVEN, 2004 apud TORRES, 2010)  

 

Um exemplo de colonialismo seria a lógica colonial já sendo reproduzida pela 

Bahia sobre Sergipe (ALVES, 2002), o segundo figurando como “subcentro” 

(ALMEIDA,1984) do primeiro. O capitalismo sem a navegação também fica um pouco 

“inimaginável” (CASTORIADIS, 1982).  

A modernidade, porém, não é um fenômeno que se opera sob o regime lógico 
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de causa e efeito que a rígida aplicação de um programa poderia presumir (ORSER, 

1996). A longa duração e modernidade do porto são um fenômeno contingente mais 

fruto de um possibilismo9. A navegabilidade da barra do rio Sergipe no que tange a 

modernidade nunca foi um fenômeno mais natural do que simbólico, e nenhuma 

paisagem moderna pode ser. Ou seja, por mais que o potencial náutico da barra resida 

numa duração mais cambiantes e de ciclos inconclusos, dentro da ideia de longa 

duração braudeliana, sua apropriação é sempre mediada por relações significativas 

que configuraram a morfologia social dos grupos que dela se apropriaram ao longo do 

tempo. 

Considerar que o “enredamento” (HODDER, 2013), de Sergipe e mais 

intensamente Aracaju, à modernidade se deu mais por vias marítimas do que pelo 

modelo urbanístico e lugar que foi Aracaju, só demonstra uma coisa: a “tese” 

econômica” de transferência da capital não pode sustentar que a cidade não tenha 

sido mais consequência de uma atividade portuária, que já existia antes, do que 

causa. Sendo assim nem o fenómeno econômico em sua média duração e tampouco 

os eventos políticos podem explicar por si ou serem imputados como “causadores” da 

emergência de Aracaju. A barra assistiu a diferentes momentos da modernidade. Sua 

existência, porém, acompanha a duração que entes, de magnitude geológica como 

ela, costumam apresentar.  

Esclarecidas as questões em pendencia podemos relativizar o conceito de 

modernidade para incluir a cidade e esclarecer suas relações com o porto. 

Evidentemente as características materiais de Aracaju que pertencem mais à cidade 

do que a imagens idealizadas do que seria moderno se expressa por uma 

espacialidade “mais dialógica”, e é disso que trataremos a partir daqui. 

Diferente do que ocorreu com o porto, enquanto eixo articulador de redes, a 

cidade de Aracaju representa mais uma “regressão urbanística” (SANTOS, 2001, p. 

76) do que um afloramento moderno. Ou seja, Aracaju é mais moderna no “porquê” e 

“onde” localiza-se do que em “como” foi feita.  

Para falar sobre o modelo urbanístico de Aracaju, porém, antes se faz 

                                                      
9 A Escola Francesa de Geografia traz o termo possibilismo, que foi elaborado pelo historiador Lucien 
Febvre para diferenciar a geografia francesa dos trabalhos influenciados pelo determinismo ambiental, 
da escola alemã. Ver: FEBVRE, Lucien. A terra e a evolução humana. Introdução geográfica à 
história. 2ª ed. Lisboa: Cosmos, 1991. 
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necessário contextualizar discussões sobre a evolução urbana colonial brasileira 

iniciadas a partir de meados do século XX. Tal debate iniciou-se principalmente com 

o trabalho de Paulo Santos e Nestor Goulart Reis Filho10. 

Tais discussões trouxeram inovações principalmente revelando a existência de 

um “mito da ausência de planejamento das cidades brasileiras” segundo classificou a 

historiadora Roberta Delson Marx (1979). Importantes historiadores sergipanos como 

José Calazans Brandão da Silva (1942), porém, não alcançaram no tempo este 

debate acabando por incorporar o “mito da falta de planejamento”. A referida 

incorporação pode ser observada na passagem em que de Calazans (1942, p. 43) 

evoca Sergio Buarque de Holanda aplicando a já célebre formulação do historiador 

paulista, sobre a cidade portuguesa, em que nos diz: “a cidade não é um produto 

mental, não chega a contradizer o quadro da natureza e sua silhueta se enlaça na 

linha da paisagem” para falar de São Cristóvão. 

Esse mito reverberou sob a forma de um falso contraste entre suposto “desleixo 

português” (DINIZ, 1963), representado por São Cristóvão, e dita “modernidade”, 

representada por Aracaju (DINIZ, 2009).  O falso contraste por fim resulta em duas 

consequências principais.  

A primeira expressa-se na compreensão equívoca de Aracaju ser, graças à 

suposta superioridade intrínseca dos traçados geométricos, mais avançada que São 

Cristóvão. A segunda consequência refere-se à dificuldade de identificação de 

características comuns entre as duas cidades criadas pela referida polarização 

enganosa. De todo modo, discutiremos por ora a primeira ficando a segunda 

reservada ao capítulo 4. 

O traçado em “xadrez” de Aracaju, em versões simplificadas e sob terreno 

elevado, já podia ser anteriormente observado em Salvador (1549), Felipéia de Nossa 

Senhora das Neves da Paraíba (1585) e São Luís do Maranhão (1615). O referido 

traçado deixou de ser exceção a partir do fim da União Ibérica (1640) (REIS FILHO, 

2000). Tendo seu apogeu com a política pombalina a partir do século XVIII. A nova 

historiografia do planejamento urbano identifica no urbanismo português duas 

principais modalidades, o urbanismo erudito português aplicado às cidades Reais e o 

                                                      
10 Não esquecer dos trabalhos dos geógrafos Pierre Monbeig (1951), Pierre Deffontaines (1938) e 
Aroldo Azevedo (1957) anteriormente publicados (FONSECA, 2012). 
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urbanismo vernáculo aplicado às vilas.   

Sendo assim, a imagem da planta de Buenos Aires (1583) a seguir não deixa 

dúvidas da antiguidade do modelo urbanístico do plano Pirro, e além disso, do quanto 

o urbanismo erudito português de São Cristóvão é mais contemporâneo ao Pirro do 

que supostamente “atrasado” em relação a ele. 

Figura 23 - Repartimiento de lotes de la traza de Buenos Aires realizado por Juan de 
Garay. Archivo General de la Nación (AGNA). Colección Biblioteca Nacional, Legajo 567. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional Mariano Moreno; link: http://www.bn.gov.ar; acesso em: 01/01/2017 

 

 Além disso, pode-se dizer que no século XIX, nem a Europa desfrutava de um 

urbanismo, com o nível de planejamento que o termo carrega hoje, tratando-se de 

estudos pioneiros, como disse Françoise Choay (DINIZ, 2009).  

Seria talvez mais adequado identificar o traçado ortogonal com o colonialismo 

como uma das faces da modernidade (ORSER, 1996). Dizemos isso pensando que 

desde sua difusão inicial, pelos espanhóis em suas colônias da América do Sul e 

Central, até ser incorporada, pelos ingleses e franceses na América do Norte (DINIZ, 

2009), essa “estratégia” (CERTEAU, 1998) foi muito utilizada pela empresa colonial 

como solução mais viável para alcançar seus interesses. Revelando-se relativamente 

http://www.bn.gov.ar/


65 

 

como modelo eficiente, até em casos onde se precisava começar uma cidade do zero. 

A menor rigidez observável na planta de São Cristóvão em relação à planta de 

Aracaju, enfim, não é um contraste entre o desleixo e o planejamento e sim uma 

nuance espacial no sentido de que: 

" [...]o aspecto normativo não é a superestrutura que nos interessa, mas 

sua implicação sobre a paisagem citadina que se desenha e redesenha 

continuamente. Não é a lei eclesiástica, civil ou 'de mercado' bulindo com 

a terra que nos motiva, porém o seu resultado físico de ordem 

arquitetônica e a sua razão subjacente de ordem social." (MARX, 1991: 14 

apud BAETA, 2009) 

 A nuance entre produtos desse tipo acha uma explicação que nos parece 

plausível pelos termos “estratégia” e “tática” no sentido adotado pelo historiador Michel 

de Certeau. A estratégia guarda nexos com a autoridade, uma vez que, a tática se 

expressa nos arranjos coletivos não resultante de coerção violenta, como já é também 

identificado na antropologia (GRAEBER, 2004). O contraste com o qual nos 

deparamos é na verdade entre diferentes balanços entre relações horizontais e 

verticais que tecem a malha das redes (ORSER, 2005).  

Aracaju e São Cristóvão ambientaram cada qual a sua maneira duas formas de 

autoridade diferentes. O urbanismo de São Cristóvão é diferente do urbanismo de 

Aracaju, pois remetem a diferentes ordenamentos sócio-espaciais. Cada cidade, 

paisagem e lugar diferente, porém, compõe uma rede única desse fenômeno moderno 

entendido de forma mais dilatada. 

A despeito do como, quando e onde foram feitas a antiga e a nova capital a 

primeira e a segunda urbe, ainda guardam entre si vínculos racionais sobre quais é 

possível falar em termos de coisas.  

A Praça São Francisco, como um prelúdio ou pré-forma, do que deixaria de ser 

exceção, curiosamente, apenas após a dissolução da União Ibérica (traçados 

ortogonais) exibe configuração que reflete influência tanto espanhola quanto 

portuguesa. Pois é organizada como uma Plaza Mayor associada a uma malha urbana 

de modelo espanhol ao mesmo tempo que cercada por edificações e arruamentos 

adjacentes referentes a um modelo urbanístico e arquitetura portugueses. Tal 

confluência confere caráter único à praça, por isso, tombada como Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco (BRASIL, 2010). 

Observemos a praça (em amarelo), o traçado que equilibra princípios geométricos 
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com as características do terreno (em vermelho) e os arruamentos que mais se 

distanciam da referida condição intermediária e literalmente se curvam à topografia do 

terreno (em verde) como pode ser observado na figura 24, a seguir.  

 

Figura 24 – Diferentes níveis de rigor geométrico no traçado de São Cristovão 

 

Fonte: Modificado de Google Earth 

 

. A posição elevada de São Cristóvão remete ao modelo de cidade em acrópole. 

Esses núcleos urbanos eram fundados em terrenos elevados, como na Idade Média. 

Reis (2000) identifica a organização do sistema defensivo como principal objetivo do 

urbanismo desta fase. Aracaju já corresponderia à um modelo mais orientado ao 

comércio. 

 A diferença entre a rigidez do Plano Pirro e o traçado da antiga capital revela 

mais se pensarmos que enquanto a primeira foi efetivamente a transfiguração de uma 

ideia em coisa a segunda foi justamente um processo mais lento (horizontal) de criar 

ideias sobre coisas. A primeira cidade tencionou suas linhas à medida da urgência em 

ser erigida do nada, a segunda tomou parte do que ali já estava, mais harmonizando-

se que se sobrepondo, a estas conforme o urbanismo erudito português se 

comportava diante da topografia (TEIXEIRA, 2012). 

O exame preliminar do plano Pirro, por outro lado, leva-nos a considerar alguns 
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elementos quanto as características da Aracaju projetada pelo plano. A primeira delas 

é que plano de Pirro para Aracaju não era uma novidade na urbanística brasileira11.   

A segunda é que o plano Pirro, pelas suas características, é uma expressão do 

colonialismo12, uma das faces da modernidade (ORSER, 1996). Assim, este padrão 

encontra-se presente em áreas coloniais de espanhóis, portugueses, ingleses e 

franceses (DINIZ, 2009).  

A terceira, seguindo Freire (1977), é o fato inegável de que a transferência 

trazia mais vantagens a uma elite agroexportadora que efetivamente significa 

“progresso” para Sergipe. O autor demonstra em números como após a transferência, 

mesmo com a elevação da arrecadação de impostos e vantagens de transporte, a 

cidade desde a transferência apresentou uma balança deficitária que se arrastou daí 

por diante. Favorável às melhorias da barra do Sergipe o autor alega que uma ferrovia 

ligando a antiga capital a essa barra custaria muito menos. Compartilhamos da tese 

de que o translado em si não configura uma solução econômica, vemos nele a típica 

face do capitalismo, eurocentrismo e colonialismo integrados no continuum que é a 

paisagem política (SMITH, 2003) animada pela versão sergipana de sociedade 

moderna oitocentista (ORSER, 1996) 

 

 

 

  

                                                      
11 De fato, esse modelo é muito antigo. Remonta, segundo Zucconni (2015), ao acampamento romano 
da antiguidade 
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4. RUGOSIDADES E ENCOBRIMENTOS COMO ATRIBUTOS DO 
ARTEFATO MODERNO ARACAJU. 

 

Conforme foi dito o translado da capital para Aracaju em si atendeu mais a 

interesses pessoais que públicos. Porém essa ideia um tanto quanto abstrata foi 

sentida concretamente pela gente comum da Aracaju oitocentista. Ou dito em outras 

palavras, a transferência da capital não significou progresso na vida cotidiana popular. 

Nossa opção por abordar Aracaju como paisagem política se dá em grande parte em 

decorrência desse contexto. 

Além do elemento humano identificamos ainda entes naturais (vegetação, 

topografia, hidrografia, etc) que da mesma forma tiveram um encontro traumático com 

a realidade emergente da Aracaju moderna. Alguns componentes foram totalmente 

suprimidos, outros incorporados e alguns serviram de suporte para rugosidades. 

 

4.1. As salinas, os mangues e os apicuns  

 

Sobre as peculiaridades ambientais da área que compreende o traçado da 

Aracaju que começou a ser construída a partir de 1855 podemos afirmar que no início 

tratava-se de uma ilha. Pois havia apenas uma porção de terra firme “cercada ao leste 

pela praia, ao norte por mangues, ao oeste por pântanos e ao sul por uma depressão 

inundável” (ALMEIDA, 2008, p. 2). 

Tal condição ambiental possibilitara inclusive que a região da povoação de 

Santo Antônio do Aracaju e Socorro apresentassem notória produção salineira 

conforme pode-se verificar no artigo do professor e historiador Amâncio Cardoso 

(2009) onde um relato extraído de (JABOATAM, 1914, apud CARDOSO, 2009) no 

qual em 1761 afirma-se que as margens do Sergipe: “eram abundantes de salinas, 

das quais se provê toda a Capitania e algumas vizinhas”. O rio do Sal que faz limite 

entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro indica a toponímia fluvial e próprio brasão 

de Aracaju ainda hoje ostenta a imagem de um cata vento e porções de sal 

reverberando no tempo essa lembrança do passado conforme segue imagem (Ver 

Figura 25). 
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Figura 25 - Brasão de Aracaju e a cultura salinera. 

 

Fonte: PREFEITURA DE ARACAJU 

 

O historiador afirma ainda que de acordo com o Catálogo dos Inventários 

Judiciais da Comarca de Aracaju identificou-se 178 proprietários de salinas, nas 

imediações entre Nossa Senhora do Socorro e Aracaju juntamente suas benfeitorias, 

como tanques, coalhadores, armazéns e alqueires de sal, etc compreendendo cerca 

de 34% dos inventariados entre os anos de 1811 e 1900 (CARDOSO, 2009). Ainda 

no mesmo artigo o autor sumariza a representatividade deste tipo de extrativismo 

mineral na região evocando o “Album de Sergipe” (1920) de Clodomir Silva onde o 

produto aparece em segundo lugar nas exportações ainda na primeira metade do 

século XX perdendo, em quilos, apenas para o açúcar. Após esse período o 

crescimento da cidade acaba por inviabilizar o prosseguimento da atividade com o 

aterro, ocupação e lançamento de dejetos que acometeu a área além dos limites dos 

aterros iniciais empreendidos com a fundação da cidade. 

As características ambientais que possibilitaram a exploração das salinas em 

Aracaju trouxeram consigo outro legado, muito pelo contrário nada próspero, aos 

primeiros habitantes da cidade em construção, as epidemias. Um dos primeiros, e 

talvez mais célebre, vítima das moléstias que assolaram a capital foi o próprio Inácio 

Barboza falecido em 6 de outubro de 1855 vitimado pelo cólera. A aceleração dos 

aterros visando sanear o espaço se seguiu em ritmo acelerado em resposta ao temor 
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de que a cidade sucumbisse enquanto ainda nascia. A falta de saneamento que 

grassava quadrado de Pirro afora pode ser entendida no contexto histórico do Império 

do Brasil. No Rio de Janeiro, a febre amarela já constituía uma epidemia. As 

estimativas indicavam que cerca de um terço da população dos 266 mil habitantes do 

Rio contraíram febre amarela no verão 1849 – 1850. O vibrião da cólera afetou a Corte 

por volta de 1855 e 1856, atingindo também outras províncias do Império, como Pará, 

Pernambuco, Bahia e Sergipe (CHALOUB, 1996). 

A primeira grande epidemia ocorrida na incipiente capital Aracaju foi a do 

Cholera Morbus. As fontes indicam que várias providências foram tomadas para evitar 

a proliferação do flagelo. Em 25 de agosto de 1855, foram lançadas, no Correio 

Sergipense, as Instruções Sanitárias Populares. Estas eram baseadas na emergente 

medicina social europeia (MELLO; VOGEL, 2004) e versavam sobre as habitações, 

que deveriam ser ventiladas, limpas e iluminadas. Os aterros foram vistos pelo 

governo como possibilidade de controle dos focos de difusão de enfermidades onde 

consideravam-se águas paradas e sujas como vetores. Um exemplo nítido da 

associação dos manguezais, apicuns e demais ambientes aquáticos à insalubridade 

pode ser observado no trecho a seguir, do Jornal Correio Sergipense, em 19 de 

dezembro de 1855 (ALMEIDA, 2008): 

“Tem sido sepultados no cemitério desta cidade do Aracajú de 30 
de outubro até 5 do corrente 108 cadaveres victimas da epidemia 
reinante, não se comprehende nesse nº cincoenta e tantos que se 
enterrarão logo no principio da epidemia no apicum do negro 
pouco mais de meia legoa de distancia desta cidade” 

 

A falta de conhecimento do caráter físico do terreno da nova cidade 

materializou-se sob a forma dos aterros. Tendo-se que soerguer uma cidade da noite 

para o dia como bem disse Felisbelo Freire (1977), não foi possível que o 

planejamento dialogasse com o sítio facilitando a abertura de ruas e drenagem dos 

fluidos (PORTO, 1991). 

O primeiro registro sobre os aterros dos ambientes aquáticos de Aracaju 

remonta ao dia 31 de março de 1856, se trata do parecer emitido pela comissão 

formada pelos Engenheiros Garcia de Almeida, Pereira da Silva e o Capitão do Porto 

José Moreira Guerra (PORTO, 1991), relatando o desmatamento da ponta do 

Tramandaí, atual 13 de Julho, visando. 
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1)facilitar a praticagem do porto, ora mascarada pelo mangue; 
2)De por em relação os movimentos da catraia na Barra com a 
Atalaia e os sinais da Capitania, para socorrer qualquer sinistro 
que por ventura apareça; 
3)De entregar à ação do sol o terreno descortinado e evitar os 
miasmas, que pelo tempo de inverno o vento Sul costuma lançar 
sobre a cidade; 
4) A vista agradável de que fica o público gozando; (PORTO, 1991). 

 

Como se pode ver o engenheiro e o militar criam que o manguezal era um 

empecilho à navegação no rio Sergipe. Além disso vê-se também como o manguezal 

estava associado à disseminação de febres, identificado sensorialmente com os 

miasmas que exalava de suas águas “pútridas” e estagnadas. Porém, este 

pensamento já estava disseminado mesmo antes da transferência da capital, em 

1855. Conforme Almeida (2008) identifica no documento Memória sobre a Capitania 

de Serzipe, de 1808 de D. Marcos de Souza, descrevendo a Villa-Nova, assinalava 

que: 

 

O clima de todos os districtos d’esta villa, que ficam a borda do rio, é pouco 
saudável, porque a putrefacção de animaes e vegetaes depositados pelas 
enchentes nas grandes lagoas (começa o rio de S.Francisco a encher em 
outubro até março) impesta com seos vapores nocivos todos os lugares 
próximos as águas estagnadas. São freqüentes as febres intermitentes e 
podres (SOUZA, 1808,p.40). 

 

Outra referência, ainda seguindo Almeida (2008) que recorrendo a outro 

historiador sergipano, revela a associação do topônimo da cidade à proliferação das 

febres. Segundo a autora, Sebrão Sobrinho (1955), ao efetuar a etimologia dos 

possíveis significados do topônimo Aracaju, descreve o significado como: ara = 

doença, ca = fruta, ju = amarelo. Ou seja, o nome de Aracaju significava fruta amarela 

contra a doença, ou melhor, contra as febres palustres. Sendo assim, possivelmente 

as febres de Aracaju já eram conhecidas na Barra do Aracaju, povoado de Santo 

Antônio, portos e praias do Aracaju, antes de constituir a surpresa desagradável que 

foi para os primeiros moradores da cidade de Aracaju. 

Esta mentalidade reverberou por muito tempo no imaginário aracajuano que via 

nas lagoas, manguezais, apicuns e pântanos risco iminente de proliferação de 

doenças. Conforme Santana (2005), o governo apresentou um pequeno programa de 

saneamento ambiental para Aracaju, no qual o aterro de ambientes aquáticos e 

distribuição de água potável constituíram-se em graves problemas que deveriam ser 
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enfrentados. 

Sobreposto a essa superfície alagadiça jazeu no traçado urbano, a rigidez das 

linhas e formas puras que povoava o imaginário dos operadores do poder da época. 

Aracaju pelas mãos do engenheiro Sebastião Basílio Pirro foi a segunda experiência 

da engenharia militar brasileira precedida por Teresina que foi elevada enquanto 

capital em detrimento de Oeiras ambas no Piauí. Tal tendência seguia um fluxo 

internacional conforme poderemos observar. 

“Circulação ou estagnação?” Eis a grande questão dos higienistas, sendo 

inclusive este o título do discurso do higienista inglês F.O. Ward na abertura de um 

congresso geral de higiene em Bruxelas no ano de 1852. Acabar com “todo e qualquer 

ponto de estrangulamento dos fluxos urbanos de pessoas, veículos, produtos, 

comunicações, e, sobretudo, dos afluentes e efluentes líquidos da cidade” (MELLO; 

VOGEL, 2004, p.138) eram o grande dilema da cidade moderna.  

Um certo “semantismo da estagnação” a imagem da lama, o contato do corpo 

com a matéria indefinida (pela ausência de familiaridade) evoca talvez no homem 

ocidental suas ideias mais primevas do caos. É disso que nos fala crítica 

bachelardiana endereçada à concepção sartriana do imaginário, alegando que a 

imaginação não pode ser reduzida a características da imaginação formal. Ainda 

segundo Bachelard, as imagens advêm do contato corpo-a-corpo com a matéria e 

ignorar tal ideia levaria fatalmente a tendência de identificar imagens como o pastoso 

e viscoso com a irracionalidade que suscita a náusea (BACHELARD,1979, passim). 

Talvez seja por isso que as praias são mais passíveis de bricolagens metropolitanas, 

como orlas urbanizadas, do que os manguezais, dificilmente “adaptáveis” às 

necessidades da metrópole.  

O mesmo “vício ocidental de ocularidade” (BACHELARD,1978, passim) que 

possibilita às mãos limpas do higienismo encantar-se com a geometria fácil da 

arquitetura urbana, desperta o horror direcionado às imagens recolhidas na matéria 

pelas mãos sujas das populações que aqui viviam antes do advento do reino urbano. 

A maritimidade (DIEGUES, 1998), enquanto modo de vida, aos olhos dos agentes do 

progresso, estava socialmente estagnada. 

Simmel (1979) nos fala em seu “A metrópole e a vida mental” que na cidade a 
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distância mental entre os indivíduos torna-se mais aparente em contraste com a 

aglomeração que aproxima os corpos. Inversamente o homem que vive a par dos 

ciclos naturais, como os primeiros habitantes de Aracaju, a todo tempo não faz mais 

do que, por intermédio da prática estender a existência à natureza. Ou dito em outras 

palavras, preencher a distância entre as mentes com um corpo de conhecimento que 

os liga entre si e ao ambiente sem fazer distinções claras sobre relações entre 

humanos (ditas “sociais”), ou entre não-humanos (ditas “técnicas”) (SAUTCHUK, 

2007, p.15). A urbanidade, diferentemente, produz o estranho, fisicamente próximo e 

socialmente distante, criando um déficit simbólico, uma redução da dialética 

identidade/alteridade expressa no “não lugar” (AUGÉ, 1998, p.22), que abre 

precedente à violência e à insegurança. Não é de se admirar que um espaço passe a 

oferecer riscos à vida justamente na medida em que deixa de ser um espaço vivido. 

“Não há intimidade verdadeira que afaste” (BACHELARD,1978, p. 205). 

Sendo assim, o cenário expresso pelo encontro entre a urbanidade e 

maritimidade é o seguinte: a cidade que embora seja feita argamassa, madeira, barro, 

etc prolifera-se por via da autonomia do imaginário13, como não poderia deixar de ser 

numa empreitada ideológica canalizando a circulação de energia sobre a terra, 

erodindo a localidade enquanto realidade per se. Impondo a aceleração do 

ordenamento dos fluxos tomada enquanto cosmos à vida (possibilidade em aberto) 

tomada enquanto caos. As populações pioneiras de Aracaju tentaram o quanto 

puderam lançar raízes aéreas por entre as clareiras que se abriam em sua paisagem 

mental em um exercício cada vez mais forçoso de reinvenção.  

Tal assimetria expressa nessa paisagem política (SMITH, 2003) remonta um 

passado colonial remitizado por meio de um “acordo espontâneo entre passado e 

presente”, nos termos de Dumézil. A abordagem desse tipo de ressurgência sócio-

histórica foi retomado, por exemplo, por Carlo Ginzburg em seu ensaio “Mitologia 

Germânica e Nazismo” que trata de um livro (Mythes et Dieux des Germains) do 

próprio Dumézil. O referido livro parte dos precedentes abertos por Mauss em outro 

estudo que visa o reconhecimento de componentes arcaicos na gênese das ditaduras 

                                                      
13 A noção de imaginário e realidade de Cornelius Castoriadis apresentada em nota anterior mente está 
em pleno acordo tanto com as noções de imaginação, imagem (BACHAELARD) e maritimidade 
(DIEGUES, 1998) 
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do século XX.  

No contexto ao qual o presente trabalho se volta pensaremos, porém, o 

eufemismo “formes particulières de police” (DUMÉZIL apud GINZBURG, 1989, p.186) 

–referente às atividades dos corpos militares e paramilitares nazista dotados de 

inspirações míticas germânicas – aplicado às figuras do bandeirante desbravador dos 

sertões, do sanitarista reformador da natureza e dos agentes do desenvolvimento 

porta-vozes do progresso. A matança de indígenas, a modernização urbanística que 

expulsa proprietários pobres e a truculência do poder público com a qual conviveram 

os habitantantes das casas de palha mostram como retrato histórico de um 

“desenvolvimento” que vestiu muitas máscaras. Muitas “modernizações” cada uma 

com uma elite/grupo/estamento à frente, cada uma silenciando o vulgo de sua época 

a sua maneira. Essa cruzada parte de Pombal, passando por Comte até ser filtrada 

pelo liberalismo (FAORO, 1992, p.5), segundo queremos demonstrar, é composta de 

muitos matizes do mesmo ímpeto ocidental contra a “estagnação” nativa. Além das 

salinas os mangues também são alvo desse ímpeto colonizador. 

Os mangues de Aracaju são identificáveis em uma planta da cidade em 1855, 

reconstituída pelo engenheiro civil Fernando Porto (1991) em seu livro A cidade do 

Aracaju 1855 – 1865. Em seus limites sul e norte nota-se a ponta do Tramandaí e a 

Massaranduba (atual bairro industrial), apresentando cobertura de um manguezal. 

Entre a Olaria (atual bairro Centro) e a Massaranduba, é percebida a predominância 

do ecossistema à beira do rio Sergipe. Todo ele porém foi aterrado na medida que a 

cidade crescia e a atividade náutica se transferia para o waterfront aracajuano 

submarinamente alterado por dragagens.  

 

 

4.2. Os morros, as dunas, a colina da Santo Antônio, os becos e a 
hidrografia 

 

Embora não seja nosso objetivo nesse trabalho precisar as localizações que 

teve a São Cristóvão pioneira os morros, como rugosidade, possivelmente guardem 

antiga relação com a atividade náutica na Barra dos Coqueiros e o topônimo Aracaju 

recorreremos aos artigos “Contribuição à arqueologia de Sergipe Colonial” e “Morro 
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do Urubu: local da São Cristóvão primitiva” do historiador Francisco José Alves que 

nos diz: 

 

O testemunho mais antigo sobre a localização da São Cristovão 
primitiva é um documento datado de 1603, treze anos após o fato 
em exame. Trata-se de uma carta de sesmaria na qual o capitão-
mor de Sergipe, Tomé da Rocha, concede à Câmara Municipal de 
São Cristovão, terras para o “acrescentamento” da cidade. O 
documento diz: há sete ou oito anos [por volta de 1595] a cidade 
estava situada “no Aracaju”. Em (1603) o “forte”, construído por 
Cristóvão de Barros,bem como a igreja foram transferidos para um 
“oiteiro”, ao redor do qual o Conselho Municipal pede “mil braças de 
terras”. 
Para infelicidade dos estudiosos o documento seiscentista é muito 
lacônico. Todavia, é inequívoca quanto à localização da São 
Cristovão inicial “no Aracaju”. Quanto ao “oiteiro” mencionado no 
documento, é o segundo local da cidade. Na opinião de Urbano de 
Oliveira Lima Neto este “oiteiro” corresponderia ao atual “morro do 
avião”, localizado no bairro Santa Maria, zona norte da cidade. Tal 
morro, ainda conforme este autor, até o começo do século XX, 

chamava-se muito eloquentemente Alto da Cidade Velha. (ALVES,  

2009, p.20) 
 

  

Além do referido documento o autor ainda nos traz outro testemunho sobre o 

local da São Cristovão primitiva. A cartografia denominada “Sergipe Del Rey” (1616), 

do Livro Razão do Estado do Brasil, de João Teixeira Albernaz, precisa o lugar inicial 

da fundação do “forte” e da “igreja” de Cristóvão de Barros em 1590. O cartógrafo 

descreve a paisagem conforme as legendas: a) O Forte Velho fundado por Cristóvão 

de Barros. Aracaju; b) “A povoação Velha donde se vigiava o mar”; c) Povoação nova 

a que chamam cidade de São Cristóvão. Segue à cartografia:
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Figura 26 – Carta com possivel localização da São Cristóvão primitiva 

 

Fonte:  ALVES,  2009
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Datado em 1931 e de autoria do ilustre desconhecido pintor E. J. Schal, a 

figura abaixo permite explorar alguns detalhes desta imagem que representa de 

forma estática um momento embrionário de Aracaju.  

 

Figura 27 -  Iconografia retratando de maneira relativamente fiel o meio 
natural anterior a cidade, assim como a antiguidade do topônimo da Colina 
do Santo Antonio.  

 

Fonte: BRASILIANA. Disponivel em: 
http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/735, 

 

O presente registro iconográfico traz elementos que constituem pontos 

nodais da paisagem aracajuana. A igreja de Santo Antônio no auto da colina 

homônima (à direita) já representada no mapa de Porto (1991), a hidrografia 

(Figura 28), distribuição de casas muito similar com a cartografia e pontos mais 

elevados ao fundo representando o antigo morro do Bonfim e outras dunas 

http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/735
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adjacentes que atualmente ainda marcam a topografia da zona a além do “centro 

histórico” em direção ao oeste. 

 

 

Figura 28: Cartografia histórica e iconografia, acima. 1. Representação de 

templo na colina de Sto. Antonio, cercado de construções; 2. Construções 
ao longo da área de Aracaju, antes das primeiras construções oficiais; 3. 
Detalhe da iconografia da figura anterior, destacando canoa.  

Fonte: Modificado de PORTO, 1991 

 

 

  

1 

2 

2 

3 

 

1 
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Figura 29 – Destaque para hidrografia anterior aos aterros (em azul) e 
primeiros edificios (em vermelho).  

 

Fonte: PASSOS, 2013 

Ainda sobre a Figura 19, a colina apresenta tanto representações de um 

templo quanto de construções ao redor. Tal configuração se trata de  uma 

rugosidade que remete ao modelo de cidade em acrópole conforme podemos 

observar nas fotos na sequencia.  

Figura 30 –Colina do Santo Antonio como representação urbana em acropole, 
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Pirro em perpesctiva.  

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 31 – São Cristovão, como cidade em acropole, possibilitando a mesma 
perspectiva.  

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Da mesma forma que cogitamos que tenha havido certo estranhamento 

quanto a localização da matriz, a posição da colina do Santo Antônio com sua 

igreja inversamente se trata de um suporte material para a temporalidade 

imanente ao imaginário dos primeiros moradores de Aracaju. Não atoa na figura 

7 (DINIZ, 1963) anteriormente utilizada a colina e a estrada que lhe dava acesso 

aparecem juntamente como o waterfront aracajuano como porção primordial da 

cidade. Essa estrada inclusive mesmo estando diagonalmente em oposição ao 

plano Pirro foi aberta junto com as primeiras ruas da cidade. A possibilidade da 

colina ter sido local de culto de apelo mais popular é bastante plausível uma vez 

que no interior da atual capela vê-se uma placa onde fala-se na histórica Missa 

Votiva ao Espírito Santo ocorrida na “antiga Capelinha da Serra” em razão da 

elevação do povoado Santo Antônio de Aracaju à condição de cidade, quinze 

dias antes da resolução 413. 

Por outro lado, porém ainda atendo-nos às imagens, é possível perceber 

a presença destacada de canoas como tipo náutico bastante presente no 

cotidiano da época envolvido no transporte de pessoas e mercadorias configura 

também correspondência entre representação iconográfica e realidade histórica, 

essas embarcações estariam próximas ao que poderíamos chamar “rugosidades 

flutuantes”. 

A convivência da ideia de fundação, que dá título à imagem, com a 

ausência da cidade a qual tal evento se refere demonstra emblematicamente o 

status de capital absolutamente destituído de uma encarnação material. Em 

verdade Aracaju foi capital antes de cidade, porém, antes ainda de ser capital 

constituiu uma utopia. 

A perspectiva da imagem insinua ainda um ponto de visão situado à outra 

margem do rio Sergipe pertencente hoje a município de Barra dos Coqueiros. 

Por mais que hoje possamos dispor de imagens aéreas é importante não perder 

de vista que imagens de paisagens do século XIX (talvez salvo algumas poucas 

exceções) só puderam ser captadas pela percepção de alguém em um ponto 

específico em terra. 

A descrição de Porto, sobre outro morro (na verdade uma duna), porém, 
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é sumária, retrata uma rugosidade (SANTOS, 2012) da paisagem aracajuana 

que atravessou até o século XX. “O lugar da natureza e natureza do lugar” 

(ESCOBAR, 2005) do Morro do Bonfim (Figura 31) incomodou. 

Os menos abastados, e não eram poucos, vendo nas novas 
determinações um empecilho à obtenção de moradas ao alcance de 
seus limitados haveres, tomaram uma resolução heroica. Gritaram o 
seu alea jacta est e atravessaram... o Caborge, pulando para fora dos 
limites do “quadro”. Este, como vimos, tinha um de seus lados 
coincidindo, aproximadamente, com a atual rua Divina Pastora. Para lá 
do Caborge, entre a estrada Sto. Antonio e o mar, indo até os mangues 
do Olaria e preferencialmente, na encosta do morro de areia que existia 
no inicio da atual avenida João Ribeiro [...] Deu origem ao labirinto de 
ruas e becos desaparecido com as obras de escavação e aterro 
efetuadas por volta de 1920 e onde soavam nomes que chegavam aos 
nossos ouvidos: Topo, Desaperta, Crespo,  Inácio Loiola (rua do 
Gaiola, dizia o povo), Araçá, Beco das Sete Facadas, Beco do Sovaco, 
etc. Algumas dessas ruas podem se ter chamado: Tiririca, Cruirí, do 
Velado ou do Fiado, nomes que encontramos em papeis dos primeiros 
tempos da cidade [...] . (PORTO, 1991, p. 42-43). 

 

Figura 32 – Na foto é possível verificar o morro do Bonfim. 

 

Fonte: CHAVES, 2002 apud SANTOS, 2014. 

Diferentemente da colina do Santo Antônio o morro do Bonfim além de 

uma rugosidade no espaço figura ainda como periferia que juntamente com o 

centro, representado pelas casas dentro do Pirro e prédios público, integram a 
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cidade-artefato Aracaju (CRESSEY, 1982). Ambas, porém, figuram entre os 

logradouros (SANTOS NETO, 2004) que contribuíam com a arrecadação das 

décimas urbanas. Bairro Santo Antônio, Vila do Socorro, Estrada Nova, rua do 

Beco, rua do Fiado, rua do Topo entre outras foram integrados à cidade por meio 

da cobrança de tributos, mesmo nenhuma estando dentro do limites do plano 

Pirro. 

Por último, as rugosidade mais intrigantes são representadas pelo  Beco 

dos Cocos e Beco do Açúcar. O primeiro liga as ruas São Cristóvão e Laranjeiras 

e o segundo liga a praça General Valadão ao mercado (ver Figura 33).  
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Figura 33 – Beco do Açúcar, passado e presente. 

 

Fonte: PASSOS, 2013 
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Figura 34 – Beco dos cocos atualmente, já sem o glamour dos cabarés.  

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Apesar das semelhanças entre os dois os becos, que representam 

possivelmente uma solução colonial em meio a uma cidade que se pretendia 

moderna, seus destinos foram bastante diferentes. Quanto às semelhanças 

entendemos que se dão pelo fato de que nos primeiros tempos de Aracaju as 

construções e atividades ocorriam mais paralelamente ao rio do que adentravam 

em direção ao oeste. As diferenças quanto ao destino que tomaram cada beco 

se dá por sua posição em relação ao Pirro, o Beco do Açúcar por estar mais ao 

centro do Pirro foi incorporado pelo comércio mesmo estando fora do 

planejamento, o Beco dos Cocos, por sua vez, herdou do Morro do Bonfim o 

status de zona de prostituição entre outras atividades “marginais” (PASSOS, 

2013). Essa gradual transferência, ao nosso ver, ocorreu mais na medida da 

conveniência que oferecia aos seus frequentadores do que por incapacidade do 

poder público em desmanchar o morro do Bonfim. 
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4.3. As casas  

 

Nesse contexto a construção de casas em Aracaju, mesmo se feitas de 

palha, taipa e adobe, resultava onerosa em virtude da necessidade de aterro. 

Seguiam o modelo da casa colonial comum em toda Província, caracterizando-

se assim como uma rugosidade. Eram bastante estreitas com uma porta e duas 

janelas de frente para a rua. Sua planta contava com sala de jantar e visita a 

frente e cozinha e convivência nos fundos, mais expostos à iluminação e 

ventilação naturais. As duas partes eram ligadas por um longo corredor, onde 

haviam escuras alcovas. Além disso as casas eram de meia parede e possuíam 

sanitário a parte de seu corpo (DINIZ, 2009). 

Era considerável a especulação imobiliária em Aracaju onde, segundo as 

décimas urbanas, cidadãos como “Maria de Faro Rollemberg, Antonio Batista 

Bittencourt e Antonio Correa Dantas” possuíam 14, 13 e 8 imóveis alugados na 

cidade respectivamente (SANTOS NETO, 2004). 

As décimas urbanas, de onde se extraíram essas informações, 

corresponderiam hoje ao imposto predial urbano (IPTU), correspondiam a 10% 

dos rendimentos que os imóveis pudessem obter. Coligidas, juntamente com 

outros tributos, pela monografia anteriormente citada cobrindo o período de 1873 

a 1880 trouxeram à luz outros aspectos da vida em Aracaju.  

Nesses documentos figuram 21 escravos como proprietários de imóveis, 

outros 20 como escravos de ganho, sobre os quais cobrava-se imposto a seus 

proprietários.  

Os membros da elite identificados como Doutores, Barões, Coronéis e 

Comendadores são mais reconhecíveis havendo, porém, proprietárias em 

expressiva frequência que possivelmente pertenceram a esse estrato. 

A classe média era composta por professores, militares de baixa patente, 

comerciantes e proprietários rurais. Maquinistas, práticos e marítimos em geral 

gozavam de uma condição privilegiada enquanto operários. Pedreiros, 
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carpinteiros, funileiros, barbeiros, fogueteiros, cocadeiras, entre outros se 

organizavam mais como artífices autônomos. 

Sociedades comerciais, associações e companhias, inclusive das 

províncias da Bahia e Pernambuco, também são identificáveis, além de 

sociedades assistenciais. À época (1873-1880) a cidade tinha entre 5.000 e 

6.000 habitantes (SANTOS NETO, 2004). 
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5. TENTANDO JUNTAR ESPAÇO E TEMPO 

 

Há pelo menos três sentidos do cenário político que fornecem uma 

plataforma conceitual para o exame da constituição espacial da autoridade civil; 

uma estética imaginativa guiando a representação do mundo em mãos, uma 

sensibilidade evocando respostas em sujeitos através de dimensões perceptivas 

do espaço físico e uma experiência que molde a forma como nos movemos 

através de ambientes criados (SMITH, 2003). 

Estas três dimensões da paisagem política organizam os estudos 

espaciais da autoridade que plasmou espaço, tempo, indivíduos e coletivos no 

continuum que chamamos paisagem política. Entretanto, não é de se admirar 

que a expressão "paisagem política" seja tão ampla em virtude do significado 

plural dos seus termos componentes. A noção de paisagem foi explorada por 

artistas, arquitetos, geólogos, geógrafos, historiadores e arqueólogos, com  

diferentes definições.  

Sobre o tema Smith (2003) evoca Jackson (1979) e Cosgrove (1993) para 

demonstrar que embora o primeiro autor esteja estudando durante toda sua 

carreira o conceito de paisagem defini-lo, ainda permanece nebuloso. Cosgrove, 

por outro lado, sugeriu que o termo paisagem se refere à totalidade do mundo 

externo como uma experiência mediada de subjetividade humana. Como se 

pode ver o debate está longe de estar esgotado. 

  Resumidamente entendemos paisagem como relação entre 

características antrópicas e naturais que existem "objetivamente" através do 

espaço juntamente com a forma como as pessoas no passado às apreenderam 

simbolicamente (JOHNSON, 2007). Sendo assim, paisagem deve ser entendida 

não apenas como espaço ou lugar, mas como síntese de espacialidade e 

temporalidade.  

Nessa linha a antropóloga Nancy Munn definiu as concepções de tempo 

e espaço na antropologia do início do século XX aproximando o primeiro a uma 

ordem cósmica e social, com densidade emocional inerente a sua atualização 

(ethos) e o segundo a formas de comportamento culturalmente prescrito (eidos) 
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(MELLO; VOGEL, 2004, p. 376). A autora pretende com isso recuperar a 

perspectiva sobre a co-constituição do tempo e do espaço, colocando "os 

sujeitos de volta em seus corpos" (MUNN 1992, p. 97-105).  

Segundo a autora o surgimento de perspectivas orientadas para a prática 

de atores e ações trouxe consigo uma reconsideração dos vínculos entre espaço 

e tempo, especialmente nos escritos de Giddens e Bourdieu. A antropóloga 

porém nos alerta que nem a teoria estruturação e tampouco a teoria da prática 

são particularmente convincentes em suas reivindicações de sensibilidade 

espacial. Desta maneira, embora tenha ocorrido um movimento geral dentro da 

teoria social enfocando as práticas, atores e ações, não se alcançou a devida 

reconsideração teórico-metodológica que há muito separaram o espaço do 

tempo dentro das tradições dominantes nas ciências humanas como um todo. 

Charles Orser, Fernand Braudel e Milton Santos foram as exceções a esse 

quadro às quais recorremos para tentar nos desvencilhar da armadilha 

identificada por Munn. 

 

5.1. Perspectivas futuras  

 

Antes de partirmos para as considerações finais julgamos importante 

discorrer brevemente sobre as perspectivas futuras ensejadas pelo presente 

trabalho para investigações futuras sobre Aracaju, identificamos duas 

possibilidades. 

A primeira seria uma digressão histórica e geográfica do estudo de 

arqueologia aqui empreendido visando cobrir a evolução da paisagem até a 

contemporaneidade. A nosso ver um estudo como esse poderia compreender as 

continuidades da mentalidade colonialista remitizada por meio de um “acordo 

espontâneo entre passado e presente” (DUMÉZIL apud GINZBURG, 1989). 

Dizemos isso, sobretudo pela existência no século XX de um “projeto” 

equivalente ao plano Pirro, guardadas as devidas proporções espaço temporais, 

denominado Projeto Cura (ARACAJU ,1976). Contudo, como foi dito, isso se 

trataria de uma investigação futura. 

A segunda se trataria de um aprofundamento do presente estudo 
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empreendendo, porém, uma abordagem mais interventiva. Sob os auspícios da 

arqueologia documental, e pesquisa de cota positiva conseguimos identificar 

rugosidades distinguindo-as de outros elementos, porém pontos tais como a 

Barra dos Coqueiros, mais que rugosas, permaneceram turvas aos olhos do 

investigador. 

 

5.2. Considerações finais 

 

A construção da paisagem aracajuana conforme pôde ser observado se 

deu efetivamente por intermédio de redes marítimas. O fato de não se identificar 

uma cidade contigua ao porto que desde o século XVI foi o mais importante de 

Sergipe até o século XIX, porém, é uma ausência que não deixa de constituir 

evidência. 

A concepção de cidade presente na média duração dos séculos anteriores 

ao oitocentos realmente não se interpenetraram com a longa duração do 

fenômeno portuário. 

Longe de coadunar com a tese econômica sem com isso também imputar 

a causas exclusivamente políticas o soerguimento de Aracaju, vemos ambos os 

pólos como coo pertencentes à emergência da sociedade moderna em terras 

sergipanas.  

Assim como Ruskin e Baudelaire consideravam a paisagem moderna 

como obra de arte moderna por excelência (KERN, 2010), nós de maneira 

análoga, consideramos a paisagem urbana, como artefato moderno por 

excelência. Os atributos desse artefato, porém, em nada são auto evidentes, 

pois resultam sobretudo, da conjunção de diferentes temporalidades 

cristalizadas espacialmente. 

Nesse entrelaçamento complexo conseguimos elucidar alguns pontos. 

Primeiramente a atividade portuária nem sempre se deu em Aracaju ao passo 

que a contiguidade entre porto e cidade se deu apenas pela modificação de uma 

porção submersa da paisagem. O plano Pirro, por seu turno, efetivamente 

acabou por dialogar com o contexto local, a materialização disso é a presença 

de becos, ruas flagrantemente opostas ao plano, o respeito ao traçado fluvial e 
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permanência de elementos da topografia original. E por fim, que a paisagem 

aracajuana soergueu-se balizada mais por um poder centralizador marcado pelo 

aumento do controle social do que por um processo de territorialização  desse 

espaço pelo grosso da população que ali passou. Muito pelo contrário a maior 

parte dos moradores da Aracaju tratavam-se de indivíduos desenraizados 

tipicamente modernos, pulverizados a parte de seus contextos a mercê de 

processo que em muito excedem suas vidas cotidianas. Pelo menos para o 

grosso da população o mundo moderno parece ter mostrado mais sua face 

irracional.  
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