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Prefácio

Totalmente produzida por autores 
sergipanos, “Aracaju: uma história em 
quadrinhos” mostra, com uma linguagem 
simples e divertida, a incrível história da 
mudança da capital de São Cristóvão para 
a cidade de Aracaju, realizada por Inácio 
Joaquim Barbosa em 17 de março de 1855.

Esperamos com essa singela homenagem 
prestada pela TECNED a nossa Capital, que 
crianças e adolescentes se sintam motivados 
a conhecer as belas e instigantes Histórias 
Sergipanas e aprendam a acreditar no 
próprio potencial, para alcançar seus 
objetivos e realizar seus sonhos.

Faça essa viagem ao nosso passado, onde 
o real e o imaginário se misturam e veja 
como é gratificante aprender.   

Parabéns Aracaju, 156 anos e cada vez 
mais bonita!

M.Sc. Mário Vasconcelos Andrade
Diretor

TECNED – Tecnologias Educacionais
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Você Vai Ver 

pedro! a  
professora Tainá 
sabe Tudo sobre 

sergipe!

 
Tomara  

mesmo, Zeca! 
. . .

É . . . essa 
hisTória de  

“mudança da  
capiTal” parece 

complicada!
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relaxem! não Tem nada 
complicado! É só uma chance de 

conhecer mais a hisTória de nossa 
Terrinha!

olha aí, 
chegamos!

olá, 
professora! 
Já esTamos  
enTrando,  

Viu?!?

É Você, 
Zeca?!? espera só um 

pouco que Já Vou! só Tenho 
que achar uma  

coisa! . . .

ah! É esse mesmo! agora dá 
para falar melhor sobre o nascimenTo de 

aracaJu e os sonhos de  
inácio barbosa!

hã,  
desculpe  

professora, mas o que 
um sonho Tem a Ver com 

a cidade???
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bem.. . Todo mundo 
sonha. Todo mundo Tem um plano 

que gosTaria de Ver realiZado. Você, 
por exemplo: Você deVe Ter planos que 
enVolVem a sua Vida, a de sua família  

e de sua cidade, cerTo?
bom, 
eu.. . 

qual É 
o seu maior deseJo 

nesTe momenTo? exisTe algo 
que Você gosTaria de realiZar 

duranTe a Vida??

com 
cerTeZa! 

mas, o que  
isso.. .

  
. . . e que proporcionasse 

riqueZa e felicidade aos que a 
escolhessem como lar! . . .

Tem Tudo 
a Ver garoTo! inácio 

barbosa sonhaVa consTruir 
uma noVa cidade, que  
recebesse bem Todos  

os sergipanos.. .

 . . . 
essa,  

garoTos, É a  
hisTória de  

ArAcAju, . . .
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. . . Tudo começou há mais 
de 156 anos, quando chegou por aqui um  

adVogado carioca chamado inácio barbosa, que 
Veio adminisTrar a proVíncia de sergipe,  em  

noVembro de 1853! aliás, proVíncia .. .

. . . 
era como se 
chamaVa um  

esTado no brasil  
duranTe o impÉrio,  

no sÉculo xix!

com 
inácio barbosa, 

porÉm, a  
adminisTração foi  

um pouco  
diferenTe! . . .

naquele Tempo, 
não haVia  

eleições. os 
goVernadores 
eram enViados 
pelo imperador 

pedro ii . . .

. . . que os Transferia 
consTanTemenTe de uma 

proVíncia a ouTra!
assim, com pouco Tempo 

em cada lugar, quase 
nenhuma medida  
adminisTraTiVa  

conseguiam iniciar e 
Terminar duranTe o 

goVerno!



ele queria Ver sergipe produZindo mais 
e melhor, crescendo e Vendendo seus produTos para 

fora do brasil . queria melhorar os sisTemas de TransporTe 
e TambÉm aumenTar o número de escolas para as crianças de 

nossa Terra! inácio não só planeJaVa. ele queria Ver os  
resulTados desses planos o mais rápido possíVel!

É bom  
lembrar que muiTos 

sergipanos deseJaVam as 
mesmas coisas, . . .

 . . . mas 
dois grandes 

problemas aTrapalhaVam 
o desenVolVimenTo local 

e o sono de inácio:  
. . .

 . . . as  
luTas enTre os parTidos 

políTicos e as deficiências da  
capiTal são crisTóVão!
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o primeiro problema inácio barbosa resolVeu rapidamenTe. ele chamou os dois  
parTidos para conVersar e pediu uma TrÉgua nas dispuTas. os parTidos aceiTaram.  

Tudo pelo progresso da proVíncia de sergipe!

o segundo problema, bem mais difícil , era a cidade de são  
crisTóVão. ficaVa longe do liToral, por onde chegaVam as  

pessoas, as carTas e Tudo aquilo que se compraVa ou se Vendia 
na região!
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o porTo de são crisTóVão, no rio paramopama, era Tão 
raso que aTÉ mesmo pequenas embarcações Tinham  

dificuldade para ancorar quando a marÉ baixaVa!  
houVe aTÉ um naVio que ficou encalhado lá por  

dÉcadas!

mas, 
como É que 

foram faZer uma 
capiTal lá, Tão disTanTe 
do mar?? por que são 

crisTóVão foi consTruída 
em cima do morro una?

 essa pergunTa É fácil de responder! no sÉculo xVi quando os colonos porTugueses 
edificaram são crisTóVão, piraTas e índios andaVam pela redondeZa. os índios queriam 

o que lhes fora Tomado à força pelos porTugueses. Já os piraTas saqueaVam  
qualquer cidade que lhes inTeressasse, pois essa era sua forma de ViVer!
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inácio sabia de Tudo isso. mas no Tempo dele, no  
sÉculo xix, os piraTas não exisTiam mais e os índios 

não represenTaVam perigo aos moradores da  
proVíncia . foram morTos ou expulsos do lugar ou 
moraVam em missões. enTão, pensou ele, para que 

manTer uma capiTal disTanTe do mar? . . .

por que não Transferir a 
capiTal para o liToral?

 por que não  
consTruir uma 
noVa cidade?

assim como ouTras proVíncias mudaram suas capiTais, 
inácio pensou: por que não faZer o mesmo com sergipe? e 
foi exaTamenTe esse o sonho de inácio barbosa: consTruir 

uma noVa cidade, uma cidade que ficasse JunTo ao mar, numa 
região plana e que pudesse abrigar um porTo para ligar 

sergipe ao resTo do mundo!! . . .

... mAs, onde 
edificAr A 

novA  
cApitAl??

11



com as planTas da 
proVíncia em mãos, inácio barbosa  

escolheu um bom local: a faixa de Terra liTorânea 
conhecida como região do aracaJu! agora Você deVe 

esTar se pergunTando: qual a raZão desTe nome  
“do aracaJu”?? os hisToriadores das línguas  

indígenas Vão maTar a sua curiosidade!

ArAcAju era um rio que nascia nas fonTes próximas à colina do sanTo 
anTônio e desaguaVa no rio sergipe, onde hoJe se inicia a orlinha do bairro 

indusTrial . proVaVelmenTe, foram os índios que deram esse nome ao rio, 
que na língua deles significaVa “rio do estrAngeiro”, “fruto do cAjueiro” 

ou “lugAr dos cAjueiros”. Tempos depois, as Terras próximas a esse rio 
TambÉm passaram a se chamar “do aracaJu”.

a decisão de inácio em mudar a capiTal de 
sergipe esTaVa Tomada, mas ainda haVia 

muiTo Trabalho pela frenTe! . . .
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haVia 
um problema em 

relação às Terras  
escolhidas por inácio  

barbosa para a consTrução 
da noVa capiTal: elas Já 

Tinham dono!! . . .

o lugar 
era formado por  

pequenos síTios e poVoados 
adminisTrados pelo  

município de sanTo amaro 
das broTas!

. . .

. . . É isso 
mesmo!! sanTo  

amaro das broTas  
TomaVa conTa das Terras 
que formariam aracaJu!
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e quais eram esses lugareJos? enTre os nomes mais  
conhecidos esTaVam a JaboTiana, porTo d ’anTa, lagoa, aroeira, 
massaranduba, caaTinga, olaria, praia e sanTo anTônio. nesTe 

úlTimo, localiZaVa-se o engenho de açúcar conhecido como 
aracaJu da coTinguiba!

o sanTo anTônio era a 
poVoação mais desenVolVida.  

possuía uma capelinha criada em 1757.  
lá TambÉm funcionaVa uma escola  

primária, onde as crianças  
aprendiam a ler, escreVer,  

conTar e reZar,  
desde 1817!

mas 
não foi aí que 
inácio planeJou 

consTruir a noVa 
cidade!

o sanTo 
anTônio esTaVa 

sobre uma colina 
e não haVia  

espaço para 
crescer!

ah! 
que nem

a cidade de são  
crisTóVão!!



inácio barbosa haVia escolhido uma região plana 
que margeaVa o rio sergipe.

enquanTo no resTo da proVíncia aVançaVam  
pasTagens e canaViais, a região do aracaJu Tinha 
uma paisagem diferenTe, que não era apreciada 

pelos moradores da Época:

pequenas eleVações, barreiros, areais,  
dunas e mangues, que pareciam hosTis à  

sobreViVência de crianças, JoVens e  
mulheres!



mas foi exaTamenTe nesse ambienTe que se 
esTabeleceram Vários pescadores, laVradores 
e ricos proprieTários. assim, a região do aracaJu, 
anTes mesmo de ser capiTal, Já conTribuía para a 
formação da riqueZa de sergipe. nela funcionaVam 
olarias, salinas, fábricas de cal e um engenho de 
açúcar. Já haVia criaTórios e planTaVa-se  
mandioca, cana, arroZ, milho e feiJão!

enTreTanTo, os salineiros, criadores e pescadores não TiVeram 
muiTa imporTância na mudança da capiTal . eles nem sabiam o que 

se passaVa na cabeça do presidenTe inácio e dos depuTados  
responsáVeis pelo aTo!

 o  que 
feZ os políTicos apoiarem a 

ideia foi a inTenção de TraZer a capiTal para 
mais perTo de seus negócios. as grandes  

propriedades de açúcar, muiTas nas mãos dos depuTados, 
esTaVam mais ao norTe, às margens dos rios coTinguiba  

e JaparaTuba.
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ouTro que muiTo conTribuiu para esse aconTecimenTo foi João gomes de melo. foi ele 
quem conVenceu grande parTe dos depuTados a aproVar a ideia de inácio. a  

Transferência da capiTal da cidade de são crisTóVão para a região do aracaJu foi, 
enTão, oficialiZada pelo presidenTe em 17 de março de 1855.

“resolução n. 413 de  17 de mArço de 1855

arT. 1º - fica eleVada à caTegoria de cidade o poVoado de 
sanTo anTonio do aracaJu, na barra do coTinguiba 

com a denominação de cidAde do ArAcAju.

arT. 2º - o município da cidade do aracaJu será o da Vila 
do socorro, sendo sua sede na referida cidade.

arT. 3º - as reuniões da assemblÉia legislaTiVa  
proVincial celebrar-se-ão, desde Já, e d ’ora em dianTe 

na mesma cidade do aracaJu.

arT. 4º - ficA trAnsferidA, desde já, dA  
cidAde de são cristovão pArA A do  

ArAcAju, A cApitAl destA provínciA.
arT. 5º - reVogam-se as disposições em conTrário”.
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a capiTal foi Transferida, mas a cidade ainda 
não exisTia!

como os depuTados poderiam Transferir são 
crisTóVão para um aglomerado de síTios na 

região do aracaJu?

apesar das dificuldades, inácio barbosa 
seguiu em frenTe e abrigou alguns  
funcionários da proVíncia em casas  

exisTenTes naquele que era o poVoado mais 
próspero da região: o sanTo anTônio. e ao 
mesmo Tempo, TomaVa proVidências para a 

consTrução da sede da noVa capiTal!

 
para a  

incríVel Tarefa 
de planeJar a cidade 

inTeira, inácio chamou 
sebasTião JosÉ basílio pirro, 

capiTão de engenheiros 
que ViVia em sergipe  

desde 1848!
. . .
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a inTenção do engenheiro pirro e do presidenTe inácio era fa-
Zer de aracaJu o cenTro adminisTraTiVo, comercial e maríTimo 
da proVíncia . nela seriam feiTos os grandes negócios com a 

maior riqueZa da Época, o açúcar! . . .

 ... Assim,  
ArAcAju seriA A portA de  

entrAdA e sAídA de sergipe pArA o  
mundo!

eu 
achei essa coisa 

de cidade planeJada um 

luxo!
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por esse moTiVo, a noVa capiTal 
deVeria nascer independenTe, moderna e 

disciplinada, bem diferenTe das cidades dos 
Tempos coloniais que eram consTruídas 

sem planeJamenTo e cresciam  
desordenadamenTe. ou ficaVam  

acanhadas sob morros, como aTÉ  
hoJe É a cidade de nossa senhora  

do socorro!

inspirado em proJeTos de cidades consTruídas na europa 
e nos esTados unidos, pirro planeJou uma cidade cuJas 
ruas seriam reTas e os quarTeirões quadrados. e como 

ponTo de parTida escolheu a praça onde depois foi  
consTruído o palácio de goVerno.

VisTa do alTo, ViaJando de balão, 
por exemplo, aracaJu pareceria 

um Tabuleiro de xadreZ.

sem 
demora, aracaJu  

começou a ser consTruída, 
mas, ainda recÉm-nascida, 

enfrenTaria Tempos difíceis, 
marcados por grandes e 

dolorosas  
TragÉdias.. .

. . . 
como a morTe 

premaTura de inácio 
barbosa, aos 34 anos 

de idade, em 06 de  
ouTubro daquele  

agiTado ano  
de 1855!
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embora  
inácio não Tenha 
VisTo compleTa a 

cidade com a qual 
sonhou.. .

. . . o fruTo  
desse sonho conTinuou 
a crescer, cada VeZ mais 

forTe e belo, aTÉ se Tornar a 
aracaJu que nós  

conhecemos. resulTado do 
melhor que exisTe em nossa 

genTe: perseVerança,  
dedicação e amor pelo 
lugar em que se ViVe.

puxa.. . que  
hisTória  
boniTa .. .

É . . . 
É sim!!! . .

Tchau, 
professora! 

obrigado por nos 
receber em sua 

casa e aTÉ a 
próxima!

aTÉ, crianças! 
VolTem sempre! Tem muiTo 

mais para conTar!

 ah.. . 
foi legal, não 

foi, ana?

foi sim, 
Zeca! nosso Trabalho 

Vai ficar óTimo!

ô inácio, 
obrigado por Tudo, 

cara! pode deixar 
que a genTe Vai 

conTinuar a 
Tomar conTa das 
coisas por aqui!
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Aí, 
esperem  
por mim!
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