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Você conhece o manguezal da
praia 13 de julho e as dunas da
praia de Aruana, certo? Sabe
que o mangue não pode ser
cortado e que não se deve retirar areia das dunas, pois são
parte do nosso ecossistema.
Sem a duna e sem o mangue,
o mar invade casas e os peixes
desaparecem do mar.
Mas, nos primeiros anos de
Aracaju, os homens não pensavam dessa forma. A natureza, nesse caso, era uma grande
inimiga. Assim, para seguir
aquele plano traçado por Inácio Barbosa e Sebastião Pirro,
os mangues foram aterrados,
os pântanos foram drenados
e os riachos transformaramse em canais. Aí, a natureza
reagiu e reage até hoje. Nesta
edição, veremos como foi dura
a vida dos construtores da cidade e dos antigos moradores
de Aracaju, na luta para transformar a paisagem natural.

Bom, Pessoal,
vamos continuar nossa
viagem ao passado, para o período
em que aracaju começou a sair do
papel para a realidade! na planta, tudo
estava bem organizado: a praça central,
o local reservado para o palácio do presidente, a igreja matriz, o quartel da
polícia, a cadeia pública e o porto
com as casas de comércio ao
seu redor.

Itamar Freitas
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mas, na hora
de demarcar as ruas e
as praças os problemas
apareceram!
...
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o terreno era bem irregular. havia dunas, mangues,
lagoas e riachos e ao norte
da região ficava o riacho
do aracaju!

mas as pessoas
tinham pressa. Faltavam casas para os
novos moradores
...

o centro da
cidade era atravessado pelos riachos olaria e
caborge e ao sul, desaguava o riacho do
tramandaí! ...

... e alguns
funcionários se recusavam
a mudar de são cristóvão
para aracaju!

já
naquela
época?!?

além disso, não havia
dinheiro suficiente para as obras, pois o
governo arrecadava pouco e a sonegação
de impostos era muito alta!
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chocante!!

pois
é... alguns
comerciantes
também não queriam
investir no local.
não concordavam com
a transferência ou,
simplesmente, tinham
medo que os pântanos
pudessem provocar
doenças!
...

ah! é
aquele amigo do inácio!
ele...

um dos poucos
que contribuíram desde
o início foi o barão de
maruim!!

eu já
sei, zeca!
eu já
sei...

“os engenheiros ainda enfrentavam a falta de pedreiros, carpinteiros e de material de construção. há quem afirme que até o calçamento da cidade de santo amaro foi desmontado para
suprir a necessidade de pedras na edificação de aracaju!!”
apesar
das dificuldades,
alguns prédios públicos
foram construídos ainda
em 1855! ...
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“... mesa de rendas, alfândega, palacete provisório da presidência e o quartel de
polícia!”

as primeiras residências foram construídas entre as atuais
ruas santa rosa e a praça
fausto cardoso! ...

´

... as
edificações concentraram-se nas proximidades da rua
são cristóvão com a rua da frente,
terras do antigo sítio olaria! ...

logo, aracaju
começou a receber
visitantes. gente que vinha
de longe: comerciantes,
médicos e padres
...
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... que aqui passaram
em viagem pelo norte do país.
infelizmente, poucos registraram
em seus diários as impressões sobre
as primeiras décadas de vida da
cidade!
...

... o médico alemão
robert Avé-Lallemant, por exemplo, informou que os pobres daqui
habitavam lugares distantes das
construções de pedra e cal !
...

...
“moravam no alto
das dunas, em casebres de barro, cobertos com palhas
de coqueiro!”
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para esse médico, as
construções mais bonitas eram
a residência do presidente, a
câmara dos deputados, a igreja
de são salvador e uma loja
maçônica!

ué?!?
para onde
foi o
zeca??

olha só.
quanta coisa
legal que eu
achei!!
mas,
zeca...para
que você precisa disso?

outro que
também visitou
aracaju foi dom
pedro II !

ouviu isso? aposto que seu xará também comprou um monte de coisas de que ele
não precisava, só para ajudar o comércio
local, seu pão-duro!
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é, zeca...foi
mais ou menos isso... a
chegada do imperador em 1860
foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, que tinha
apenas cinco anos de vida. além
de deixar algum dinheiro para
estimular nossa economia,
...

...
d. pedro também fiscalizou as instituições do governo, apontando problemas no ensino das crianças e nos
serviços prestados pela polícia, no
hospital e cemitérios!

apesar do
saldo positivo
que a visita trouxe
para a província,
...

...
os sergipanos gastaram muito com ela. fizeram
grandes festas e até um ancoradouro foi construído para receber o
imperador e sua comitiva!
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O porto de São Cristóvão, no Rio Paramopama, era tão
nem só de festa vivia
raso que até mesmo pequenas embarcações tinham
primeiro, ocorreu a morte de seu fundador, Inácio
a cidade. muito pelo
dificuldade para ancorar quando a maré baixava!
barbosa, vítima de malária. em seguida, ainda em 1855,
contrário!
Houve até um navio que ficou encalhado lá por
a cidade foi invadida por uma epidemia
antes de pedro II
décadas!
de cólera, que matou 142 pessoas em
passar por aqui.
apenas quatro meses!
aracaju viveu dias
terríveis!!

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!

de onde viriam as doenças que mataram os moradores,
incluindo-se o presidente barbosa? para os médicos, elas
eram transmitidas pelo ar e as causas estariam nos terrenos apodrecidos das regiões alagadas. a peste viria do
pântano!!
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Inácio sabia de tudo isso. Mas no tempo dele, no
hoje sabemos que a cólera não
século XIX, os piratas não existiam mais e os índios
se “pega”
não representavam perigo aos moradores
da pelo ar. são os alimentos e a
água contaminada
pelo vibrião colérico
província. Foram mortos ou expulsos do lugar
ou
que aque
transmitem! mas, mesmo desconhemoravam em missões. Então, pensou ele, para
manter uma capital distante do mar? ...cendo isso, os homens daquele tempo
se esforçaram para combatê-la!
Por que não transferir a
capital para o litoral?

Por que não
construir uma
nova cidade?

costumes mudaram. os sepultamentos, por exemplo, antes realizados dentro e fora das igrejas, foram proibidos. a prática de enterrar
crianças pobres no sopé das dunas, como no alto da rua itaporanga,
foi condenada. criaram-se três ”campos santos”:
o cemitério do alto da santa cruz (1856), o cemitério dos ingleses...
... e o cemitério
nossa senhora da conceição (1862), atual cemitério
Isabel!!
Assim Como outras províncias mudaram santa
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??
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outra medida importante foi a criação do hospital nossa
senhora da conceição, que começou a
funcionar em 1862. por fim, o governo
tentou implantar o abastecimento de
água na cidade, mas os serviços
não se completaram e a população continuou usando água
de cisternas, ...
como
vocês podem
ver, muito se fez
para livrar a capital das
doenças, mas a causa
das “febres do Aracaju”
não estava no ar dos
pântanos!

...
das
fontes da
aroeira, cipó e
coqueiro!

as doenças existiam por causa das péssimas condições de vida das pessoas. secas constantes traziam migrantes
para aracaju e agravavam a fome e as condições sanitárias, deixando
a população vulnerável à varíola e às febres tifóide e amarela.
tudo isso tornou os primeiros anos de vida da cidade bem
difíceis para seus moradores!

é... esses primeiros tempos de aracaju foram mesmo
difíceis... e parece que a única coisa que não faltava
era problema...
mas nossa história mal começou...
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desde que o mundo é mundo tem
gente trabalhando muito e ganhando
pouco, e tem gente ganhando muito e
querendo sempre mais e mais! era assim
nos primeiros anos de nossa cidade,
sabiam?

ué?!? e
hoje, mudou alguma
coisa??
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por aqui, havia espaço para muita gente. mas nem todos conseguiam morar nas quadras demarcadas pelos engenheiros da província. o valor
das terras próximas ao porto era alto e por isso, negros libertos e homens livres pobres, sem poder morar na parte plana da cidade, ocuparam
as áreas que estavam fora da planta original!

e aí, fineza... tudo na
paz??

Eram os chamados “códigos e
posturas”, que disciplinavam as construções e os costumes dos moradores!!

os pobres não
fugiam apenas do alto preço
dos terrenos. As leis da câmara
municipal também impediam sua
morada no “quadrado de
pirro”!

puxa... os
planejadores
de Aracaju queriam
mesmo construir
uma cidade moderna, hein?!?
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ahh... eu adoro
porcos!

é, mas essa “modernidade”
significava também que as
cabras e os porcos não
poderiam ficar soltos nas
ruas! ...

sei...

as posturas ordenavam também que os moradores deveriam construir calçadas, cobrir suas casas com telhas
de barro e pintar a frente delas pelo menos duas vezes
por ano! Isso tudo afastou os pobres do espaço planejado da cidade!

arre!! e quem
é que podia cumprir
uma lei dessas??

... obviamente, minha cara ana, os patrões daqueles que migraram para
os morros da cidade!

ai,
ai... santa inocência ...

infelizmente
era isso mesmo! ...

15

Mas foi exatamente nesse ambiente quE se
estabeleceram vários pescadores, lavradores
nas ruas projetadas
senhores
de engenho, médicos, ade ricos proprietários.
Assim, amoravam
região do
Aracaju,
vogados,
comerciantes,
industriais, para
funcionários
públicos graduantes mesmo
de ser
capital, já contribuía
a
ados
e
juízes.
muitas
residências,
entretanto,
funcionavam
como
formação da riqueza de Sergipe. Nela funcionavam
casas defábricas
negócio...de cal e um engenho de
olarias, salinas,
açúcar. Já havia criatórios e plantava-se
mandioca, cana, arroz, milho e feijão!

... eramentretanto,
locais de compra
e venda dos
chamadose pescadores
“artigos de luxo”
época:
Os salineiros,
criadores
não da
tiveram
tecidos,
móveis,
bebidas e gêneros
alimentícios.
essas
casas
muita
importância
na mudança
da capital.
Eles
nem localizavam-se
sabiam o que
nas ruasseaurora,
do
barão,
laranjeiras
e
são
cristovão.
ali
também
foram
passava na cabeça do presidente Inácio e dos deputados
instalados hotéis, fundição, responsáveis
sedes de associações,
repartições públicas, arpelo ato!
mazéns, tinturaria e farmácias! ...

cigarros e
O que
charutos?! que
fez os políticos apoiarem a
idEia
foi a intenção de trazer a capital nooojo!!!
para
quaneles
mais
perto de seus negócios. As grandes
ta coisa,
falavam
propriedades
de açúcar, muitas nas mãos dos deputados,
hein?!?
engraçaestavam mais ao noRte, às margens dos rios Cotinguiba
do!!
e Japaratuba.
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já o comércio
outro que muito
contribuiu para esse acontecimento foi João Gomes de Melo. Foi ele
também na feira
dos
pobres
eragrande
realiza- parte dos deputados a aprovar era
quem convenceu
a ideia de Inácio. A
que trocavam-se informações
do às segundas-feiras,
transferência
da capital danas
cidade de São Cristóvão para a região do Aracaju foi,
sobre
o que acontecia na cidade
áreas ao
redoroficializada
do merca- pelo presidente em 17 de março
então,
de 1855.
e em toda a província!
do. botecos e quitandas,
feirantes e mascates ofereciam carnes, açúcar,
banha, café, legumes,
tubérculos, fumo,
azeite, gás, lenha e
fazendas grossas!

“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
e como era
a
siprovincial celebrar-se-ão, desde já, e d’ora em diante
tuação para quem queria na mesma cidade do Aracaju.
estudar? as crianças, por
exemplo??
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”.

ahh... para
as crianças que
queriam estudar a situação era um pouco
pior, sabiam?
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sério
?!?

...
até cocheiras foram
adaptadas para o funcionamento das
aulas! No final do século xix, a situação
era a seguinte :

é sim! as vagas eram
reduzidas e o acesso aos
professores, bastante
difícil!

os pais, em sua maioria,
eram analfabetos e pouco estimulavam a permanência dos filhos na
escola!

2 – os livros didáticos
já existiam, mas
eram caros e
raros!

e depois
disso? Qual era o
destino das crianças
de Aracaju naquela
época?

e por
falar em
escola ...

...vinte anos após a
fundação, ainda não havia um prédio
especialmente construído para esse fim
aqui em aracaju! ...
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1 – o mestre recebia
um salário da província para
seu sustento e para o aluguel de
sua casa, já que a maioria das aulas
públicas era realizada dentro da
casa do professor!

nossa, que dureza era ser criança
naquele tempo!!

3 – os móveis resumiam-se
a alguns bancos e uma grande mesa,
onde os alunos esforçavam-se para cumprir
exercícios de ditado, cópia de lição e repetições de tabuada em voz alta!

...
e eu, com minha cor achocolatada? Eu não poderia ser nada
além de escravo!!!
ai ai
...

boa pergunta,
Ana! Após o ensino elementar ou primário, a maioria
delas seguia para trabalhar
com os pais ou por conta
própria!
...

E os que
não precisavam
trabalhar? O que
faziam?
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hum!!
Você ainda
estaria
bem!
...

bom, os poucos que não precisassem trabalhar
poderiam ingressar
no ensino secundário, onde se estudava
latim, grego, inglês,
história e geografia!

mas aí também o número de
vagas era bastante reduzido!
...

...
o Atheneu sergipense só seria inaugurado
em 1872, e foi a primeira e única
escola secundária de Aracaju
durante décadas,
...

...
até a
inauguração do
ginásio Getúlio
vargas!

ufa! Eu nunca imaginei que os primeiros anos
de Aracaju tivessem sido tão
complicados!
pode crer!
E principalmente para a população de menor
renda!
...
com a circulação de novas idéias e diferentes modos de vida do início do
século xx!

foram tempos difíceis, sim...
mas essa situação
começaria a mudar
um pouco
...
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... mas isso veremos da próxima vez que nos encontrarmos! Aí falaremos sobre a modernização do centro da cidade, dos cuidados com a saúde da população, da obrigatoriedade de
construções de alvenaria e dos modos que a população se divertia por todos
os meses do ano!

legal!!
...

...
e por falar em
diversão, eu posso pegar
essas coisas depois com a
senhora? É que a gente tá
meio atrasado!!

atrasados?
Para quê? Aconteceu
alguma coisa?
...

é, sim!!
...

Não,
professora,
é que nós vamos
ao cinema!
até mais,
professora!

tchau!
e obrigado
por tudo!

é ! hoje
é a estréia de funerái
- a corrida da morte! é um
sucesso, viu?!?

a senhora
não quer vir
com a gente?

não, ana...
fica para outra
vez, tá?
...
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e você? que tal
passear também pela cidade
e descobrir um pouco mais do que
nossos antepassados deixaram para
nós? valorizando o que temos hoje,
cuidaremos melhor do nosso
futuro! então,
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boa tarde,
senhoras e
senhores!!
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