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                                                                                             RESUMO
 
 
O objetivo do artigo é apresentar “Aspectos Econômicos e Culturais de Itabaiana Grande – SE: de Vila a Grande Centro
Comercial”. O processo de crescimento e desenvolvimento da cidade de Itabaiana, perpassa um período que vai desde
o século XVI até o século XX, onde serão abordados alguns aspectos dessa História. O estudo busca através de
pesquisa bibliográfica e documental, mostrar que é possível a compreensão do modo como ao longo do tempo, uma
pequena vila no interior do sertão, tenha se configurado e transformado uma Região, através da força de um povo
lutador e progressista. Neste sentido, como resultado do estudo percebe-se que a sociedade itabaianense sofreu uma
série de mudanças importantes, ligadas ao desenvolvimento dos processos de urbanização e à decorrente
diversificação da estrutura econômica, cultural e social.
 
 
Palavras-chave: Economia. Itabaiana. História de Itabaiana.
 
 
                                                                                               RESUMEN
 
 
El objetivo del trabajo es presentar "Aspectos Económicos y Culturales de Itabaiana Grande - SE: Aldea del Great Mall".
El proceso de crecimiento y desarrollo de la ciudad de Itabaiana, pasa por un período que va desde el siglo XVI hasta el
siglo XX, que tendrá en cuenta algunos aspectos de esta historia. El estudio busca a través de la investigación
bibliográfica y documental, muestran que es posible entender cómo el paso del tiempo, un pequeño pueblo en el interior
del país, tiene que configurar y convertirse en una región a través de la fuerza de un luchador y gente progresista. En
este sentido, como resultado del estudio se desprende que la empresa itabaianense sufrió una serie de cambios
importantes, vinculadas al desarrollo del proceso de urbanización y la diversificación resultante de la estructura
económica, cultural y social.
 
 
Palabras clave: Economía. Itabaiana. Historia Itabaiana.

 

INTRODUÇÃO
 
 
E tal pujança do bravo itabaianense nos faz recordar a extraordinária sentença de Paulo Costa, quando exalta: “O
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homem de Itabaiana grande é antes de tudo um sacrificado. Um lutador sem recompensas, um esquecido pequeno
lavrador sem o mais mínimo auxílio dos poderes públicos. A propriedade, retalhada, subdividida, como enorme painel de
pequeninos mosaicos, tem a dinamizá-la a força hercúlea, a vontade indômita e a fé imparisível do itabaianista forte,
ordeiro, místico nos acenos da sua religiosidade, não amparado, nem protegido, até hoje, por qualquer dos nossos
governantes. E longa e penosa odisséia daquela gente. Trabalha de sol a sol, plantando hortas e roças, sem as
compensações suficientes. (“ Em louvor a Itabaiana Grande”, in “Sergipe Jornal”, de 13/06/1951). (CARVALHO, 1973).
 
 
A História de Itabaiana perpassa o processo da colonização de Sergipe, através de Cristóvão de Barros. De certo, que
se imbrica, com a lenda e/ou história de Simão Dias Francês, que segundo Carvalho (1973, p. 18), “é a primeira pessoa
civilizada a nascer em Itabaiana”. Conta a lenda e/ou história, que em 1594 embaixo de uma árvore (quixabeira), nasceu
um menino, filho de uma índia com o guerreiro português, o qual passou a se chamar Simão Dias Francês, nome igual
ao do seu pai. Com a morte de sua mãe ao nascer, o menino foi amamentado por uma cabra, após um ano do seu
nascimento, morreu também seu pai, fato que, ao ficar sozinho no mundo, estaria destinado ao convívio dos espíritos.
Porém, “conta a lenda, que a cabra continua a lhe alimentar, até que os colonos descobrem, no início do século XVII, o
garoto e lhe conduzem para o arraial de Santo Antônio, onde mais tarde se torna vaqueiro de Brás Rabelo.”
(CARVALHO, 1973 p. 19).
Aos 47 anos, casado, e com medo da invasão holandesa em Sergipe, foge para as Matas do Caiçá, a qual se faz
colonizar, e mais tarde povoamento, que recebeu seu nome.
 
A história de vida do primeiro itabaianense civilizado, diz mais respeito à história do Município de Simão Dias. No de
Itabaiana, ele nasceu e viveu até os 47 anos; no outro, colonizou e povoou as terras conseguindo, assim, de maneira
pioneira e singular, inscrever seu nome na primeira página da história de dois municípios. (CARVALHO, 1973 p. 20).
 
 
Contudo, a vida de Simão Dias Francês se entrelaça em lenda e/ou história, que para Carvalho (1973 p. 20), “difícil
precisar onde começa a lenda e onde termina a história. Não foi delimitada ainda a questão”.
 
 
COLONIZAÇÃO E POVOAMENTO DE ITABAIANA
 
A colonização de Itabaiana data do ínicio do século XVI, quando foi doada a sesmaria ao fidalgo português Ayres da
Rocha Peixoto, que foi o primeiro proprietário de terra em Itabaiana. Assim, para o historiador Vladimir Sousa Carvalho:
 
Com a chegada do colono acompanhado de sua família, servos e gado, o povoamento, inevitavelmente, se concretiza, e
o Vale do Cotinguiba, do Vaza-Barris as Matas de Itabaiana e de Simão Dias, pontos principais da nova Capitania,
começam a ser habitados pelo elemento branco que, vencendo as dificuldades da época, lançam por terra as primeiras
sementes que mais tarde resultariam em vilas e depois em cidades. (CARVALHO, 1973 p. 23).
 
 
Porém, somente em 1590 é que Ayres da Rocha Peixoto, toma posse de suas terras em Itabaiana, como prêmio a sua
ajuda e participação na vitória das tropas de Cristóvão de Barros. Para se ter noção da extensão da quantidade de terra
destinada ao fidalgo português, deve-se, portanto, observar o mapa atual com o propósito de verificar  o tamanho das
terras ganhas.
Por seu turno, desnecessário falar da quantidade de terras recebidas pelo fidalgo elvense, em Sergipe, tanto que não
somente ficou dentro dela uma parte da região itabaianense como também outras futuras vilas, como é notório o
exemplo de Santo Amaro das Brotas. (CARVALHO, 1973 p. 26).
Neste período, época em que se passa a doação, o nome “Itabaiana” não apareceu nos limites do terreno ganho por
Ayres da Rocha Peixoto, isto por que, simplesmente, ainda não existia nem ao menos um arraial de gente civilizada na
localidade.
Desta forma, até o século seguinte XVII, a terra que fora doada ao fidalgo português, recebeu a denominação do seu
nome ao sítio existente como “Caatinga de Ayres da Rocha”.
É a partir do século XVII, como fruto da colonização, que Itabaiana ganha importância quando acontece propriamente
dito o povoamento de suas terras. Assim, surgiu o primeiro agrupamento humano em Itabaiana, formado pelo arraial de
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Santo Antônio, numa região fértil vizinha aos rios Lomba e Jacaracica.
Por ser local de terras muito boas para o cultivo e criação, “a região do arraial de Santo Antônio oferecia condições
maiores ao colono, haja vista o terreno ser mais propício para a criação do gado e plantio da cana.” (CARVALHO, 1973
p. 27).
 
Durante o século XVII, a sesmaria de Itabaiana passou por vários colonizadores, ou seja, foram os responsáveis pela
colonização neste século: Manoel da Fonseca, 1600; Padres da Companhia de Jesus, 1601; Gaspar Fontes, 1601;
Francisco da Silveira, 1601; João Guergo, 1601; Manoel Tomé de Andrade, Francisco Borges e Gonçalo Francisco,
1602; Pero de Novaes Sampaio, 1602; Duarte Muniz Barreto, 1602; Jorge Barreto, 1602; Fillipe da Costa e Melchior
Velho, 1603, Cristovam de Burgos, Pedro Garcia Pimentel, Manoel de Couto Dessa, Jerônimo da Costa Taborda e
Antônio Rodrigues, 1669; estes os últimos colonizadores do século XVII. (CARVALHO, 1973 p. 41).
 
 
Com o final da colonização, o arraial de Santo Antônio era denominado de Igreja Velha, conforme as informações do
Padre Francisco Lobo em 1757 (CARVALHO, 1973, p. 38). Por ser uma região muito grande, e como o historiador
Vladimir Sousa Carvalho, indicou que os habitantes da época denominavam que a região de Itabaiana era realmente
“enormimíssima e vastíssima”, isto por que, seus limites já tinham sido delimitados em 1757, indo do Rio Vaza-Barris à
vila de Lagarto, do Rio Sergipe à vila de Santo Amaro, confinando com o sertão de Geremoabo (CARVALHO, 1973, p.
38).
Com as novas terras sendo desbravadas e povoadas em Sergipe, devido às doações, e se fazendo povoamento em
grande parte do território, o aparecimento do homem se torna cada vez maior, e Itabaiana, passa a ter suas terras mais
povoadas. Já no século XVII, recebera a condição de distrito e depois de vila. No século XVIII, consolidou-se a vila e
cresceu o número de habitantes.
 
Neste século, foram os colonizadores de Itabaiana: Capitão Francisco de Almeida Cabral, 1723; Coronel Manoel Nunes
Coelho, 1731; Capitão Antônio Martins Fontes,1732; Antônio Tavares de Meneses, 1735; Sargento Mor José Correia de
Araújo, 1748; Tenente João Paes de Azevedo, 1765; Antônio José da Costa, 1778; Francisco Curvelo de Barros, 1789;
Francisco Pereira de Jesus, 1793; José Maria da Silva, 1793; Capitão João Barbosa de Madureira, 1800. (CARVALHO,
1973, p. 42).
 
 
Império – Caminhando para a República
 
 
            A transição do Império para o Republica, não foi fato marcante na vida dos cidadãos Itabaianenses. Nada há
mais de interessante ocorreu na década que precede a República, salvo o agravamento da seca em 1878 e suas
consequências. (BISPO, 2013, p. 131). Não se sabe exatamente quando a notícia da República chegou. Para o
itabaianense, nada denunciava a mudança de regime.
            O certo é que, da mesma forma que Itabaiana se fechou em sua indiferença, ou distância, à propaganda
republicana, a notícia da chegada da queda da Monarquia e implantação da República foi recebida também sem se
conceder ao fato o valor devido. (CARVALHO, 2000, p.52).
            Assim, quando a Câmara Municipal de Itabaiana aderiu à República, as decisões de Governo já eram
conhecidas e os nomes dos integrantes do Governo Provisório tinham sido indicados. Fato que, antes dela, outras
Câmaras Municipal já tinham aderido à Republica.
 
 
Os camaristas Itabaianenses não eram monarquistas frustrados que assistiam agora à Republica triunfar. Tampouco
eram republicano convictos que viam seu ideal chegar ao poder. Eram apenas homens públicos que cumpriam seus
deveres de representantes do povo, sem se esbaldar para um regime e sem se lamentar pela perda do outro. Aderiram
à República, com o fariam com qualquer outro sistema que fosse instalado, como bateriam palmas a Monarquia, se um
contragolpe desmanchasse a República. (CARVALHO, 2000, p. 54).
 
 
ITABAIANA – REPÚBLICA
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A notícia da mudança de regime político no Brasil, não causou grande impacto na cidade de Itabaiana. A vida na cidade
corria de forma calma e tranquila, nada anunciava a mudança de regime. Não se sabe exatamente quando a notícia
chegou. Ou veio com atraso, ou a Câmara Municipal da época não tomou posicionamento de imediato.
Segundo Carvalho (2000, p. 52), “O certo é que, da mesma forma que Itabaiana se fechou em sua indiferença, ou
distância, à propaganda republicana, a notícia da chegada da queda da Monarquia e implantação da República foi
recebida também sem conceder ao fato o valor devido”.
Neste ínterim, algumas Câmaras Municipais da Província já tinham aderido ao novo regime de Governo, perfazendo um
total de nove Câmaras Municipais. A Câmara Municipal de Itabaiana, em 22 de novembro, às 13 horas, formalizou sua
adesão, percebendo-se ser o momento oportuno, e que não podia mais atrasar o apoio ao novo regime.
Assim, em ofício dirigido ao governo provisório, a Câmara Municipal, após recebimento de expediente do dia 17,
qualificava o novo regime de:
 
[...] fausto e auspicioso acontecimento, ao tempo em que expressava sua adesão e lealdade à República Brasileira,
congratulando-se com o governo provisório, e garantido toda sua solicitude e esforço no intuito de manter-se a liberdade
individual, a paz e tranquilidade de seus concidadãos e a ordem pública. (CARVALHO, 2000, p. 53/54).
 
 
            Quando a adesão itabaianense ocorreu, os fatos já estavam bem definidos na Província. Todos os nomes dos
integrantes do governo provisório já eram conhecidos, inclusive os indicados pelos sergipanos que residiam no Rio de
Janeiro, para ocuparem o governo do Estado. Portanto, como a Câmara Municipal era composta por homens de
negócio, nada mais natural que seus membros aguardassem os acontecimentos se desenrolar, evitando tomar posições
precipitadas.
 
 
Para Carvalho (2000, p. 54), os camaristas itabaianense não eram monarquistas frustrados que assistiam agora à
República triunfar. Tampouco eram Republicanos convictos que viam seu ideal chegar ao poder. Eram apenas homens
públicos que cumpriam seus deveres de representantes do povo, sem se esbaldar para um regime e sem se lamentar
pela perda do outro. Aderiram a República, como fariam com qualquer outro sistema que fosse instalado, como bateriam
palmas a Monarquia, se um contragolpe desmanchasse a República.
 
 
No fundo, esses camaristas não eram políticos de carreira. Valiam-se da política como maneira de colaborar com a
comunidade.
 
ITABAIANA: CIDADE CELEIRO DO ESTADO
 
O Município de Itabaiana localiza-se a uma latitude 10º41’06” Sul e a uma longitude 37º25’31” Oeste, estando a uma
altitude de 188 metros acima do mar. É o mais importante município da microrregião do Agreste Sergipano.
Dados do IBGE (2012) constam que Itabaiana, em 2010, tinha uma população de 86.967 habitantes, localizada na
região central do Estado de Sergipe, ocupa uma área de 336.693/Km², com densidade demográfica 258,30
habitantes/Km²
            Em seu relevo, apresenta-se vasta e frondosa elevação rochosa, que para o escritor e historiador:
É uma cordilheira independente, sem ligação, em absoluto, sem nenhuma outra do Brasil, erude no coração de Sergipe,
como montanha ciclópica e majestosa, que lhe dá o nome, por ser a mais elevada do Estado, ao tempo que faz à
cidade, que lhe fica, quase ao sopé, à urbe da serra da morada das almas, da serra que foi céu e inferno aborígenes.
(SEBRÃO, Sobrinho, 2003, p. 239).
 
 
            Sebrão Sobrinho (2003, p 239) retrata ainda que, “Tobias Barreto costumava compará-la à figura do remorso
pregada na consciência do criminoso. De efeito, seja qual for o itinerante, que a ascenda sozinho, se sentirá atordoado
na insulidez pétrea”.
            A Serra de Itabaiana está localizada entre os Municípios de Itabaiana e Areia Branca. Em 2006, foi criado o
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Parque Nacional da Serra de Itabaiana, pelo Governo Federal. No interior da serra funciona a sede do IBAMA, cuja
infraestrutura permite assessorar estudantes e pesquisadores que vão ao local com o objetivo de melhorar seus
conhecimentos sobre as potencialidades da serra. Sua vegetação é formada por plantas características do litoral e do
sertão, isto se dá por ser uma região de transição, ou seja, agreste. Por este motivo, o clima na sede do município é
considerado semiárido, com temperatura variando entre 34,5ºC e 35ºC, tornando a cidade mais quente do que a capital
do Estado.
            A origem do nome Itabaiana data do século XVII, quando os primeiros portugueses traduziram erroneamente a
palavra indígena:
 
 “Itabauoane” para “Itabayana”, na presunção de que o y, letra grega, era igual, e tinha a intensidade vocal de dois ii. A
palavra “Itabauoane” se decompõe assim: Ita, pedra, montanha, serra; ba, contração de taba, aldeia, morada, poiso,
estância; ü, água, rio; oane, gente, alma, espírito. Tudo isso significa: “naquela serra há uma aldeia de gente das águas,
das almas dos rios ou, melhor: a serra que é morada das almas abaís.” (SEBRÃO, Sobrinho 2003, p. 239).
 
 
            Na economia, Itabaiana é dona de um dos maiores comércio de Sergipe, ficando atrás apenas da capital do
Estado. O título de Celeiro do Estado é ostentado pelos Itabaianenses há mais de cinquenta anos, quando na época,
quase toda produção de alimentos era destinada para o abastecimento da capital do Estado, fato que ainda hoje
permanece, porém, em menor quantidade. O núcleo do comércio de Itabaiana é a feira livre, segundo Menezes (2010):
 
Desde tempos idos a feira de Itabaiana é realizada aos sábados. O local da antiga feira de Itabaiana era a Praça da
Matriz. Comercializavam-se as mercadorias em pequenos botecos confeccionados com varas e esteiras. Assim se
procedia por facilitarem a tarefa de desarmamento tão logo à feira fosse encerrada, no final da tarde. As mercadorias
pagavam impostos. Desde essa época grande era a variedade de produtos comercializados (carnes, cereais, açúcar,
café, bebidas, remédios caseiros, tecidos, couro e etc.). Grande impulso ganhou a feira de Itabaiana com a edificação
de um Mercado Municipal no final do século XIX, situado atualmente num prédio vizinho à atual Prefeitura. Devido às
rivalidades políticas da República Velha, a cidade passou a ter dois mercados (Mercado dos Pebas e Cabaús). Em
1926, foi edificado o Mercado Municipal e a feira passou a funcionar no atual Largo Santo Antonio. (MENEZES, 2010).
Em volta da mesma, se concentra grande parte do comércio varejista/atacadista. Após a década de 1970, aconteceu
uma grande expansão do comércio na cidade com a abertura de largas avenidas e o vigoroso crescimento do sítio
urbano (áreas de terra para loteamento residencial e comercial), a cidade sofreu uma maior difusão em seus
estabelecimentos. Itabaiana é nacionalmente conhecida como a terra de empreendedores, graças a sua feira, que é
considerada, uma das mais importantes do Estado de Sergipe, para Menezes (2010):
 
 
Com o crescimento da cidade, no século passado, passou-se a ter dois dias de feira livre, o tradicional sábado e
quartas-feiras. Nessa época também a extensão da feira foi sensivelmente ampliada com a ocupação do atual Largo
José do Prado Franco. Mais recentemente, o município edificou o atual “Mercadão”, outrora Tanque do Povo, o que
impulsionou de forma decisiva o progresso da cidade.  Atualmente, a feira de Itabaiana ocupa um espaço físico
considerável do centro da cidade e é frequentada por milhares de pessoas das mais variadas cidades. (MENEZES,
2010).
 
 
Pebas, grupo político liderado na cidade pelo Cel. José Sebrão de Carvalho, filiado ao grupo político liderado pelo
Ex-Governador do Estado, Sr. Oliveira Valadão. O mercado dos Pebas se diferenciava do mercado dos Cabaús, pelo
formato de suas colunas que eram quadradas. Enquanto as colunas do mercado dos Cabaús tinham partes
arredondadas.
Cabaús, grupo político liderado na cidade pelo Dr. Manoel Batista Itajahy, filiado ao grupo político pelo Ex-Governador
do Estado, Padre Olímpio Campos. No século XX, na primeira metade da década de vinte, foi construído um novo
Mercado Municipal onde passou a se realizar a feira livre da cidade, deixando assim, os velhos mercados de existirem.
Esse mercado, ainda hoje se encontra em funcionamento na antiga Praça Santo Antônio, atualmente denominado de
Largo Santo Antônio. Ao longo do tempo esse mercado passou por várias reformas, abrigou diversos segmentos
comerciais e atendeu aos anseios da população itabaianense. No passado recente final do século XX, na gestão do
Ex-Prefeito Luciano Bispo passou pela sua última reforma até o momento.
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Além do comércio, a agricultura também impulsiona sua economia, o município é grande produtor de hortifrutigranjeiros
(tomate, pimentão, cebola, coentro, cenoura, vagem, mandioca, batata-doce, macaxeira e amendoim etc.), sua pecuária
é semi-intensiva, direcionada para produção de carne e leite, para o consumo interno. Nos últimos anos, tem crescido
vertiginosamente a criação de aves destinadas ao abate e a produção de ovos, tendo em vista a proximidade do
município com a capital, maior centro consumidor do Estado.
O grande avanço na agricultura Itabaianense, intensificou-se a partir da década de 1980, através da implantação de
vários perímetros irrigados pelo Governo do Estado, nos povoados mais próximos da sede do município, como
Jacarecica e Ribeira, e com as melhorias no Açude da Macela. Estes perímetros são cultivados por pequenos
agricultores e neles são produzidos vários produtos agrícolas que abastecem todo o Estado de Sergipe e Estados
vizinhos. Itabaiana não é um grande centro industrial, apesar de haver algumas indústrias de pequeno porte como:
calçados, bebidas, cerâmica, móveis, beneficiadora de algodão, de panelas, de carrocerias de caminhões e
implementos rodoviários. (LIMA, 2002, p. 71).
            As manifestações culturais na Cidade de Itabaiana datam desde século XVIII, quando ela ainda era vila, foi o
Padre Francisco da Silva Lobo (1745-1768), o fundador da vida cultural através da música, quando da criação de uma
orquestra sacra para acompanhar os festejos e ritos religiosos. Essa orquestra conseguiu despertar o interesse do povo
itabaianense, e o gosto pela música. Já em 1879, Samuel Pereira de Almeida, trouxe de Salvador-BA, instrumentos
para a orquestra, a qual foi transformada em filarmônica com o nome de “Eufrosina”. A existência da filarmônica é curta,
vai de fevereiro de 1879 até meados de 1897, quando se extingue. Provocado pela extinção da Filarmônica Eufrosina,
nasce em 31 de outubro de 1897, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, nome dado pelo maestro Francisco
Alves de Carvalho Junior.
A mudança de nome foi em virtude de a Filarmônica Eufrosina não mais funcionar, porém, seus instrumentos musicais
foram todos aproveitados, inclusive as partituras de marchas, dobrados, tangos e valsas. (CARVALHO, 1973, p. 133).
Os primeiros Estatutos da nova Filarmônica foram aprovados no mesmo dia de sua criação, e fizeram parte os últimos
músicos da Filarmônica Eufrosina e os primeiros da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Assim, a partir deste
momento, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição funcionou sem interrupção até o ano de 1904, quando da criação
da Filarmônica Santo Antônio. Deste ano em diante, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, passou a ser
conhecida popularmente como Banda dos Pelados ou Banda dos Pebas, isso devido pertencer politicamente ao Partido
Conservador, dirigido pelo Coronel José Sebrão de Carvalho. (CARVALHO, 1973, p. 134).
Hoje, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição é, também, conhecida como Orquestra Sinfônica de Itabaiana, sua
presença é marcante nos grandes eventos festivos tanto na cidade de Itabaiana como em outras, inclusive na capital do
Estado, Aracaju, tais como: procissões religiosas, inaugurações e eventos políticos etc.
A Filarmônica Santo Antônio nasceu da necessidade política do chefe dos Cabaús, o Dr. Manoel Baptista Itajahy,
apesar de estarem no poder, de rivalizar com o outro grupo político, dos Pebas, pois, a Filarmônica Nossa Senhora da
Conceição, pertencente aos Pebas, não tocava em nenhuma festa dos Cabaús. Fundada em julho de 1904, teve como
seu único maestro, o Sr. Esperidião Noronha, que em 02 de outubro do mesmo ano deu-lhe o nome de Filarmônica
Santo Antônio. A extinção da Filarmônica Santo Antônio deu-se em 1925 após a morte do seu mentor intelectual Dr.
Manoel Baptista Itajahy. As causas principais de sua extinção foram: a perda do poder político do Dr. Itajahy em meados
da segunda metade do século XX, e a falta de pagamentos aos músicos. Os instrumentos foram vendidos para outras
filarmônicas, inclusive para a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, para a qual foram quase todos os músicos da
Banda dos Cabeludos ou Banda dos Cabaús.
As manifestações folclóricas de Itabaiana se dão numa perspectiva de perpetuar a cultura de forma viva na mente dos
seus filhos mais novos e também, como uma forma de vida mais salutar para seu povo. Dentre estas, podem-se
destacar, a festa do padroeiro Santo Antônio realizada no dia 13 de junho, de caráter religioso, embora segundo a
tradição mistura-se com o profano, comemora-se neste mesmo dia, a Grande Festa dos Caminhoneiros.
A Chegança é um folguedo de características variadas que dramatiza as dificuldades vividas pelos portugueses durante
as conquistas - corsários, calmaria, motim e tempestade. Em algumas variantes inclui também o combate entre cristãos
e mouros, quando aparecem ainda um rei mouro, seus embaixadores e princesas. Os personagens vestem uniformes
da Marinha, segundo o escalão militar, podendo também figurar nas apresentações um padre, um doutor, um cozinheiro
e etc. A chegança é uma dança que tradicionalmente retrata a vida dos marinheiros no dia-a-dia em suas viagens além
mar, e suas aventuras em todos os portos. Esta manifestação folclórica se apresenta na rua comandada pelo seu
Capitão-mor Zé de Biné e o seu grupo de marinheiros, tradicionalmente no período natalino.
O reisado é uma tradição portuguesa, trazidas pelos primeiros colonizadores dessa terra. Comemora-se o nascimento
de Jesus Cristo e a festa de reis, sempre composta com as mesmas cenas, os mesmos personagens, porém, com
algumas variações. Desde 1991, se apresenta no povoado Bom Jardim, o Reisado dos Idosos, que conta com todos
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integrantes residentes no povoado, fato tradicional na cidade.  Na década de 1990, surgiu o Micarana, carnaval fora de
época onde a cidade recebe milhares de foliões, blocos carnavalescos e trios elétricos, sendo realizada entre a última
semana de abril e a primeira de maio, acontecendo sempre no segundo domingo após a quaresma com pequena
variação, durante quatro ou cinco dias. Hoje é considerado um dos maiores evento do interior sergipano. No antigo
Cruzeiro, atual bairro São Cristóvão, o artesanato de barro é outra tradição itabaianense como forma de expressão
cultural, com a fabricação de seus potes e utensílios de cozinhas como panelas, pratos, moringas e jarros para
ornamentação.
Como se vê, os processos estabelecidos a partir da História da cidade de Itabaiana envolvem a relação que se
estabelece entre a história econômica, social e cultural de um povo, que lhes é permitindo uma reflexão a respeito da
natureza da História como discurso da realidade e ainda, como o historiador exerce o seu ofício para compreender tal
realidade. Ou seja, para o pesquisador é necessário lançar um olhar onde a luz que o ilumine, alcance além do que se
pode enxergar, no tempo e no espaço.
Desse modo, a pesquisa através de uma abordagem histórica a respeito da trajetória da Educação, da Economia e da
Cultura itabaianense, pretende retratar a importância ao longo da História, das mudanças que se fizeram presente na
vida desse povo e suas implicações.
Neste sentido, o estudo retrata a importância da evolução e formação de uma Região e de seu povo, na esperança de
contribuir para a História da Educação.
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