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IV – ASPECTOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Tem-se como certo que todo patrimônio deve ser preservado e valorado e,
para tanto, há necessidade de ações concretas que atuem neste sentido. Assim,
embora a capital aracajuana possa ser considerada uma cidade jovem, devemos
salvaguardar todos os elementos que registram seus momentos históricos e nos
servem de símbolos de nossa identidade coletiva.
No atual modelo político brasileiro, no que se refere à história cultural do país,
as dúvidas se acumulam: não temos uma definição para os usos sociais do passado;
também pensamos no passado, ou como um nostálgico tempo perdido, ou
promovendo-o a um bem de consumo no mercado turístico; a compreensão da
história transmitida pelos livros didáticos se mostra fragmentada – referindo-se a fatos
e a personagens numa linha do tempo embaralhada e com poucos encaixes. Nesta
linha de entendimento, a proposta deste diagnóstico é discutir as potencialidades dos
elementos urbanos preservados como marcos históricos na cidade de Aracaju – SE.
Parte-se da premissa de que a população sergipana, apesar de vivenciar os
monumentos históricos da capital, permanece alheia a sua história. Diante deste
distanciamento, o desafio, sob o ponto vista institucional, é potencializar a concepção
do patrimônio oficial transformando-o em “lugares da memória” – materialização da
pluralidade de experiências vividas e objetos de reflexões histórico-educacionais.
Num primeiro momento, rastreou-se a legislação acerca do patrimônio
histórico e cultural na cidade de Aracaju, partindo do pressuposto que este acervo
patrimonial tanto possui valor estético e simbólico, quanto é guardião das experiências
culturais registradas pela história. Nessa perspectiva, o segundo momento constitui
um levantamento atualizado deste acervo patrimonial oficial, para fornecer suporte a
proposta de transformar o patrimônio histórico da cidade em “lugares da memória”,
geradores de identidade, memória e cidadania.

Por fim, o terceiro momento,

simultâneo e complementar, analisa a situação atual desses espaços como passíveis de
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historicidade e intencionalidade, para tecer considerações no sentido de garantir sua
preservação e demonstrar que se pode transformá-los em ações destinadas a
educação patrimonial.
O desafio de valorizar os lugares de memória se apresenta com um teor de
dificuldade imensurável em nosso país, dentre os motivos que dão causa a isto,
destacamos: primeiro, o desprezo e abandono com que são tratados os objetos de
valor histórico, artístico e cultural, em que o antigo é visto como um passado a ser
esquecido, enquanto o novo é símbolo de status e de desenvolvimento; segundo, pela
pluralidade dos problemas sociais inerente em nossa sociedade, os quais, quase
sempre, absorvem boa parte da preocupação das políticas públicas que se destinam a
minimizar os impactos sofridos pela população.
No entanto, nenhum motivo por mais substancial que possa se apresentar
pode servir como justificativa para impedir a criação de um conjunto de medidas
voltadas para o desenvolvimento cultural e para a divulgação dos elementos locais de
constituição da identidade coletiva. Ao contrário, precisamos estimular ações
direcionadas as diversas instâncias sociais, a fim de conscientizar a comunidade sobre
a necessidade de se resgatar a história, os valores e os costumes locais, como um dos
poucos meios de se construir à identidade cultural.
Atento ao fato de que as ações preservacionistas não se resumem a
tombamentos aleatórios e que tampouco progresso sugere a superação do “antigo”
através da exaltação do “novo”, é preciso provocar a adaptação dos instrumentos
políticos de preservação para o modo como se compreende atualmente o patrimônio
cultural, não cabendo mais restringi-lo somente à conservação de monumentos
históricos e de edificações arquitetônicas, mas sim devolver-lhes a vida e incluí-los no
cotidiano da cidade.
As estratégias oficiais de valorização do Patrimônio Cultural visam garantir à
autenticidade arquitetônica das edificações históricas, a qualidade ambiental dos
espaços públicos situados em áreas de preservação, e primordialmente, afiançar a
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divulgação dos elementos, dos costumes, e das tradições dessa pluralidade culturas
que é a comunidade aracajuana.
O conceito de qualidade ambiental vem assumindo uma postura que se
desvincula da simples implementação de programas de revitalização urbana, por
vezes, fragmentados em intervenções baseadas em projetos de arquitetura e
urbanismo. Há um crescimento das práticas de integração entre as instituições
públicas e privadas, sob a égide do envolvimento da sociedade civil, a fim de constituir
as diretrizes de utilização dos potenciais locais.
No que concerne ao nosso patrimônio cultural, as ações voltadas para o
incremento do lazer e do turismo, por exemplo, podem ser complementadas através
de práticas que busquem a conscientização histórica, a apropriação da cultura local e o
tratamento qualitativo ao espaço edificado e natural. Assim, essas ações podem
valorizar o patrimônio da cidade, no sentido de explorar suas particularidades
culturais. Daí o espaço urbano, representado pelos “lugares da memória”, deixa de ser
um trajeto ou uma linha de circulação, para se tornar um conjunto de atrativo com
potencial de seduzir cidadãos locais e visitantes.
Assim sendo, a valorização dos lugares da memória passa pelo resgate
histórico de momentos e ideologias que influenciaram nas características físicoespaciais que formam as paisagens da cidade de Aracaju e nas experiências cotidianas
de seus cidadãos acumuladas durante o passar do tempo. Acrescente-se a isso a
necessidade de salvaguardar as manifestações culturais (eventos e de festas
populares), visando o fortalecimento do patrimônio cultural como ferramenta de
construção da identidade local e valorização o espaço público enquanto palco para
realização de manifestações sociais e de atividades coletivas.

a. Genealogia patrimonial de Aracaju
A cidade de Aracaju surge a partir da necessidade de um porto capaz de escoar

as riquezas e facilitar o comércio com a província de Sergipe, pois, na falta de um porto
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em uma outra cidade, o comércio marítimo era feito pela cidade de Salvador, província da
Baía de Todos os Santos. A capital da época, a cidade de São Cristóvão, em virtude de sua
localização geográfica, tinha grandes dificuldades de comunicação marítima com outros
centros comerciais, pois dependia das marés para viabilizar a navegação. Assim, o que
orientou a escolha do local para a fundação da nova capital foi a existência de um ponto de
escoamento para o mar.

Nesta conjuntura, o povoado de Santo Antonio do Aracaju era o local mais
propício para o atendimento das necessidades e para o progresso da província. A
transferência da Capital de São Cristóvão para Aracaju se deu através da Resolução
nº413, de 17 de março de 1855, na administração do Presidente Inácio Joaquim
Barbosa.
A cidade foi constituída dentro de uma conjuntura política oportuna, pois o
país havia superado as turbulências políticas de sua independência e o tumultuado
período de regência do infante Imperador Pedro II, - serenado pela sua maioridade.
Esse período de quietude política e social facilita a transferência da capital de Sergipe
da velha cidade de São Cristóvão, fundada em 1590, símbolo da colonização
portuguesa na região, para o arraial de Santo Antônio do Aracajú, as margens do Rio
Sergipe. Surge, assim, a nova capital. (Revista de Aracaju, 1944).
Os principais argumentos que contribuíram para convencer a Corte dessa
transferência foram: o difícil acesso naval a São Cristóvão pela barra do Rio VazaBarris, a proximidade da nova sede do Governo a mais próspera região econômica da
província – o vale do Rio Cotinguiba -, a necessidade de um maior controle sobre o
escoamento da produção açucareira, e os problemas urbanísticos da antiga capital da
província, característicos de uma cidade do período colonial que teve sua ocupação
baseada em fortificações e sítio bastante acidentado com arruamento tortuoso e
malha irregular.
Segundo Fernando Porto (1944), quando da idealização da nova cidade, o
propósito do então Presidente da Província de Sergipe, - o Sr. Inácio Joaquim Barbosa , e do idealizador formal de seu traçado urbano, - o Capitão de Engenheiros Sebastião
José Basílio Pirro, - imbuídos do espírito progressista da época, era criar uma cidade
totalmente diferente da antiga capital, e para isso lançaram mão de um plano
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ortogonal, com quarteirões quadrados e ruas de largura invariável, formando um
tabuleiro de xadrez as margens do Rio que justificara sua existência. Pirro agiu
influenciado por tendências urbanísticas daquele período, muito inclinadas ao uso
exagerado de linhas retas e malha de forma geométrica.
A rua reta, indicada no traçado da cidade, além de exercer uma função
pedagógica, promovia economia tanto na execução de suas obras, quanto na posterior
manutenção, acelerava a mobilização no centro urbano, aumentando a velocidade de
quem circulasse por elas, e garantia o controle visual dos transeuntes. Além de reta, a
rua deveria ser uniforme, isto é, proporcionar uma largura constante ao longo de seu
traçado, sujeitando inclusive os elementos naturais (FABRIS, 2000). Essa orientação de
traçado, mais as diretrizes do código de postura guiaram os diversos fatores envolvidos
na conformação de rua – altura e alinhamento dos edifícios, circulação do ar, trânsito,
arborização e insolação (PORTO, 1944).
Posteriormente é aberta a Rua João Ribeiro, cuja configuração rompia com a
ortogonalidade do traçado urbanístico. Esta rua ligava o Centro à colina do povoado
Santo Antônio, local onde, aos poucos, foi estruturado o bairro Santo Antônio. Em
seguida, surgiu o bairro Industrial, em função de um pequeno crescimento para o
norte, com a instalação, em 1884, da primeira fábrica de tecidos, a Sergipe Industrial.
Mais tarde, a consolidação do bairro é garantida com a instalação, em 1904, de uma
segunda fábrica de tecidos, a Confiança, e a construção de suas vilas operárias
(OLIVEIRA, 2005).
Não constava no planejamento inicial da cidade a localização dos edifícios
públicos e ou de uso público, o que sugere que a concentração das sedes dos três
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e a Catedral, sede o poder eclesiástico, no
sitio formado pelas três Praças, Fausto Cardoso, Guilherme Campos (atual Almirante
Barroso) e Olímpio Campos, constituindo o caminho para o qual a cidade se desdobrou
paro o oeste (PORTO,1944).
Nas décadas conseguintes, os governantes se preocuparam com a estrutura
básica da cidade, providenciando os aterros de algumas lagoas existentes e do
mangue, consequentemente, abria-se espaço para as construções públicas, religiosas,
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comerciais e residências, que formariam o acervo arquitetônico da época. (CARVALHO,
2005).
Foi na presidência de Salvador de Sá e Benevides que a construção civil tomou
grande impulso com a edificação de vários prédios como: a Cadeia Pública, atual
Palácio Serigy, a Alfândega, a Igreja São Salvador, a Igreja Nossa Senhora da Conceição
(matriz) e o prédio da Assembleia (atual Palácio Fausto Cardoso).
No entanto, a cidade de Inácio Barbosa foi assolada por um lento ritmo de
desenvolvimento. Durante o transcorrer de toda segunda metade o século XIX,
período da administração imperial no Brasil, Aracaju não passou de uma cidadezinha
pobre e acanhada, plantada as margens pantanosas do Rio Sergipe. Aconteceu,
portanto, o que era óbvio em tais circunstâncias: diante da extrema penúria que se
acostumara os cofres públicos, a cidade mergulha literalmente na lama de suas ruas
sem pavimentos, entregue às mãos de uma Câmara Municipal paupérrima e de
Governos Provinciais desinteressados.
No início do século XX, Aracaju despertava. Apesar das dificuldades não havia
no Estado outra cidade que se comparasse a ela, pois além de ser o centro políticoadministrativo, onde os poderes constituídos engendravam suas decisões, era também
o maior centro industrial e comercial de Sergipe (AZEVEDO, 2005). O arquiteto José
Walter Chou (2005), em seu texto para uma coletânea elaborada pela Prefeitura
Municipal, em homenagem aos 150 anos da cidade, relata que os cidadãos
aracajuanos da década de 1910, ansiosos por alcançar o status de “cidade moderna”,
iniciam uma série de reformas influenciadas pelos padrões apresentados nos grandes
centros brasileiros e europeus.
Apesar de sua liderança no Estado e do seu processo de industrialização, a
capital sergipana, ainda apresentava graves deficiências em infraestrutura e uma
insistente escassez de recursos públicos, mesmo assim, é neste período que inúmeras
intervenções serão realizadas para a modernização da cidade, obras como: calçamento
de diversas ruas (1900), inauguração do Hospital Santa Isabel (1900), urbanização de
algumas praças, instalação da rede de iluminação elétrica (1913), rede de
abastecimento de água (1908), sistema de esgotamento sanitário (1914),
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embelezamento dos prédios públicos e a implantação do sistema de transporte
público - bondes de tração animal (1908).
O Grupo Escolar foi a tipologia arquitetônica escolhida para representar esse
momento. Chamado de “templo do saber” ou de “escola republicana”, se
caracterizava por um edifício majestoso, bem orientado quanto à ventilação e
iluminação, de localização privilegiada no núcleo urbano, um verdadeiro monumento à
modernidade. Nele, o uso de uma nova metodologia e de recursos didáticos modernos
visava inculcar os ideais e valores republicanos. Em Aracaju entre 1911 e 1925, foram
implantados seis Grupos: “Modelo”, “General Siqueira”, “Barão de Maruim”, “General
Valadão”, “Manoel Luiz” e “José Augusto Ferraz” (AZEVEDO, 2005).
O núcleo urbano capaz de representar esse momento de modernidade peculiar no
processo histórico é o conjunto formado pelas três Praças - Fausto Cardoso, Guilherme
Campos (atual Almirante Barroso) e Olímpio Campos, onde se encontram diversos
monumentos representativos da tradição arquitetônica e cultural, por sediar o poder
político-administrativo-religioso do Estado e ser o palco de importantes manifestações
culturais, como: festas comemorativas, protestos e manifestações políticas e o
incidente da Revolta de Fausto Cardoso1.
A primeira Praça e a mais próxima ao Rio Sergipe é a Praça Fausto Cardoso,
onde estão localizados: a) a “Ponte do Imperador”, monumento erguido em madeira,
em 1860, para receber o Imperado D. Pedro II em visita a Sergipe, mas reformada duas
vezes no período inicial do século XX (1904 e 1919), passando a ter sua estrutura em
concreto e estilo eclético; b) a Aleia de Palmeiras Imperial, plantada para a mesma
ocasião da ponte; c) o prédio da Delegacia Fiscal; d) o Hotel Brazil e casas residenciais.
A praça em si, neste período, era apenas um quarteirão coberto por canteiros de

1

Fausto de Aguiar Cardoso (Divina Pastora, 1864 1906) foi um advogado, poeta, filósofo e político
sergipano formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, escreveu para jornais em Recife e
integrou o Movimento de Renovação do Pensamento Nacional, foi fundador do Partido Progressista que
aderiu ao movimento republicano, sendo eleito deputado federal em duas legislaturas. Fausto foi
assassinado no Palácio do Governo, em Aracaju, durante o movimento de 1906.
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grama e a Aleia de palmeiras que conduzia o caminho central perpendicular ao rio,
mas em 1914 são inaugurados dois coretos (SANTOS, ALMEIDA E NASCIMENTO, 2005).
A segunda praça, menor das três, era a Guilherme Campos (atual Almirante
Barroso) ladeada de prédios residenciais e constando em seu interior o maior conjunto
de monumentos arquitetônicos. Estão sediados ai: a) o Palácio Olímpio Campos - sede
do Governo do Estado, que nesse período de modernização da cidade sofreu uma
reforma de embelezamento substituindo o estilo neoclássico original (imperial) pelo
eclético (republicano), obra realizada pela Missão Italiana (1918), e que hoje abriga um
museu dedicado à República; b) o Palácio Fausto Cardoso, sede da Assembleia
Legislativa, reformado na mesma época para receber a roupagem republicana sendo
atualmente usado como Escola Superior do Legislativo; e c) o prédio da Intendência –
tesouro do Estado, atual sede da Câmara Municipal.
Por fim, na Praça da Matriz, mais ao oeste, denominada Praça Olímpio
Campos, ao norte localiza-se o suntuoso prédio da Escola Normal e Escola Modelo,
inaugurado em 1911 como parte do modelo educacional republicano, hoje esta
edificação abriga o Centro Turístico de Aracaju; ao sul, estão situados os prédios do
Palácio Inácio Babosa, sede da Prefeitura da cidade, atualmente desativado; e o
Palácio Episcopal, sede da Diocese de Aracaju; no lado oeste, o Palacete do Tribunal de
Relação, em estilo eclético (SANTOS, ALMEIDA E NASCIMENTO, 2005).
No interior da Praça Olímpio Campos encontra-se a Catedral Metropolitana Igreja Nossa Sra. da Conceição, - também reformada para o receber o tema eclético
(neogótico) nas primeira décadas do século passado. O arquiteto Nestor Goulart Reis
Filho em seu livro Quadro da Arquitetura no Brasil (1997), assim registra que “a
influência do ecletismo era, assim apenas um fenômeno formal que abriu condições
para o avanço tecnológico e, simultaneamente, para o reforço da dependência cultural
e material do mercado externo”. Em Sergipe, nas duas primeiras décadas do século XX,
os prédios públicos passam do estilo neoclássico para o eclético, reforçando a
atualização estilística, que posteriormente irá refletir nas camadas sociais abastadas e
médias da população. O ecletismo se fez apresentar nas fachadas das edificações, até
o final da década de 1920 e caracterizava-se, em linhas gerais, por uma maior
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liberdade na ornamentação e pelo emprego de diferentes linguagens arquitetônicas
numa mesma edificação, sem apresentar uma preocupação com o exagero.

As

edificações que se inserem neste perfil estilístico são:


Jardim de Infância Augusto Maynard, na Rua Dom José Thomaz, 106;



Prédio do Vaticano, na Avenida Otoniel Dória, 534;



Imóveis situados na Avenida Otoniel Dória, nos 500, 506, 511, 524, e 594;



Prédio da Receita Federal (antiga Alfândega), Praça general Valadão, s/nº;



Residências nº 39 e nº 87 situadas na Rua Estância;



Supermercado G. Barbosa, na Rua José do Prado Franco, 148;



Associação Comercial de Sergipe, na Rua José do Prado Franco, 557;



Mercados Municipal Antônio Franco e Thalles Ferraz, Rua José do Prado
Franco, s/n;



Secretaria do Estado da Educação (antigo Atheneu Sergipense), Avenida
Ivo do Prado, 398 A;



Prédio do CULTART (antiga Faculdade de Direito), Avenida Ivo do Prado,
612;



Vila Carmem, na Avenida Ivo do Prado, 646;



Palacete da Família Rollemberg, na Avenida Ivo do Prado, 1072;



Palácio Olímpio Campos, Praça Fausto Cardoso, s/n;



Palácio Fausto Cardoso, Praça Fausto Cardoso, s/n;



Delegacia Fiscal da Receita Federal, Praça Fausto Cardoso, 272;



Ponte do Imperador, Praça Fausto Cardoso, s/n;



Catedral Metropolitana de Aracaju, Praça Olímpio Campos;



Palácio Episcopal de Aracaju, Praça Olímpio Campos, s/nº;



Palácio Inácio Barbosa - Prefeitura Municipal de Aracaju, Praça Olímpio
Campos, s/nº;



Câmara Municipal de Aracaju (Palácio Graccho Cardoso) -, Praça Olímpio
Campos, 74;



Antigo Palácio da Justiça, Praça Olímpio Campos, 14;
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Instituto de Educação Rui Barbosa/Escola Normal/Centro de Turismo,
Praça Olímpio Campos, s/n;



Antigo Fórum Desembargador Vasconcelos, Praça Olímpio Campos, s/n;



Antigo Mercado do Siqueira (feira do Aribé), Rua Carlos Correia, s/n;



Instituto Parreiras Horta, Rua Campo do Brito, 551;



Loja Fonseca e Cia, Avenida Barão do Rio Branco, 60;



Residência Dr. Leonardo Leite, Praça Camerino, 225;



Seminário Arquidiocesano, Avenida General Calazans, 586;



Grupo Escolar Manuel Luís, Avenida Pedro Calazans, 1184;



Penitenciária do Estado, Rua José Rutima, s/n;



Quartel da Polícia Militar, Rua Itabaiana, 336;



Antiga residência da família Fonseca, Rua Itabaiana, 424;



Hospital São Domingos Sávio, Rua Itabaiana, 690;



Residência nº 986, situada na Rua Itabaiana (demolida);



Loja Maçônica Cotinguiba, Rua Santo Amaro, 171;



Secretaria de Segurança Pública, Praça Tobias Barreto, s/n;



Instituto de Identificação, na Rua Duque de Caxias, s/n;



Igreja de Santo Antônio, situada no Alto da Colina Santo Antônio;



Igreja de São Salvador, Rua Laranjeiras, s/n;



Vila Operária do bairro Industrial, Rua João Rodrigues, 26;



Antigo Farol, na rótula da Avenida Murilo Dantas, s/n.

A partir da década de 30, o crescimento da cidade não se dá mais em função do
rio, mas das rodovias de comunicação com o interior e da ferrovia consolidando-se
desta forma o crescimento para o oeste. Surge então o bairro Aribé, atual Siqueira
Campos, advindo da construção da ferrovia e, principalmente, com a dispersão da
comunidade humilde impossibilitada de permanecer nas cercanias do “Quadrado de
Pirro” pelo rigor dos códigos de postura e devido aos elevados preços dos terrenos.
Com o desenvolvimento do transporte ferroviário surgiu também o bairro 18 do Forte,
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alavancado com a instalação do Quartel 28º BC, nas proximidades do morro do
Cruzeiro.
Com a revolução de 30 e a instalação do Estado Novo, o Brasil encontrava-se
sob a égide do Governo de Getúlio Vargas que passou a adotar como estilo oficial de
suas construções o Art Deco (proto-racionalismo). A confirmação disso foi à expansão
dos Correios com sedes nesse estilo em diversas capitais. As linhas geométricas do Art
Deco logo se apresentam em diversos prédios públicos, comerciais e até em
residências por toda a cidade. A grande inovação fica por conta do concreto armado na
construção e do uso de marquises, características deste movimento arquitetônico
(SCHUSTER, 2005).
Inusitado, o estilo Art Deco explode após a década de 1930, apresentando
características diferentes do ecletismo historicista, entretanto também não se
enquadrava nas concepções arquitetônicas do modernismo racional. É um estilo
marcado pela geometrização da ornamentação tradicional e o princípio da
simplicidade das formas compassadamente difundidas a partir da introdução do
concreto armado. De acordo com o levantamento realizado, as edificações de Aracaju
que se inserem neste perfil estilístico são:
 Hospital Cirurgia, situado na Avenida Desembargador Maynard, s/n;
 Cemitério dos Náufragos, no antigo povoado Mosqueiro, hoje zona de
expansão do município;
 Antigo Cinema Palace, calçadão da Avenida João Pessoa, s/n;
 Casas de Veraneio do bairro Atalaia, situadas na Avenida Beira Mar,
2240 e 2425, e na praça Dr. Carvalho Neto, nos 33, 57 e 83;


Arquivo Público do Estado de Sergipe – Palácio Carvalho Neto, na Praça
Fausto Cardoso, 248;

 Secretaria do Estado da Saúde (Palácio Serigy), Praça General Valadão,
s/n;
 Estação Ferroviária e Oficinas, na Praça dos Expedicionários, s/n;
 Colégio Patrocínio São José, Praça Tobias Barreto s/n;
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 Juizado Especial Federal Fórum Margarida Oliveira Cantarelli, travessa
Martinho Garcez;
 Defensoria Pública, Rua Vila Cristina;
 Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), rua Dom José
Thomaz;
 Conjunto de Casas Altenesh, na Rua Duque de Caxias, 508;
 Instituto Histórico e Geográfico Sergipano, Rua Itabaianinha, s/n;
 Outras casas na Rua Dom José Thomaz; e;
 Antigo Cinema Rio Branco (Reformado), situado na Rua João Pessoa,
182.

Economicamente, na década de 1940, Sergipe desfrutava de um momento
ímpar, pois com o advento da Segunda Guerra Mundial surge uma demanda na
industrial têxtil local atrelada as necessidades do mercado internacional. Esse período
testemunharia às intervenções progressistas do Estado Novo em que há um forte
investimento nos transportes terrestres com a implantação de ferrovias e,
principalmente, a abertura de grandes rodovias (BR-101). Como consequência, a
cidade passa a receber um fluxo maior de imigrações, o que promove sua expansão
territorial, período que fica caracterizado como “crescimento tentacular”, cujo
desenvolvimento se dá ao longo dos novos eixos de transporte. É desta época a
ocupação dos bairros America e Cidade Nova (relacionados à BR-101) e São José e 13
de Julho, ligados a via de acesso ao Aeroporto Santa Maria (1957) e a praia de Atalaia.
O bairro São José e esse eixo rodoviário de acesso a Atalaia se tornariam as vitrines do
novo movimento estilístico que se instalava na cidade, o Modernismo.
Concomitante ao movimento do Art Deco, o Modernismo (ou International
Style) proferido pela “Carta de Atenas”2, surge a partir da década de 1940,
2

A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado
em Atenas em 1933. Foi dominado pela visão de Le Corbusier, onde, o tópico sobre patrimônio histórico foi introduzido por
solicitações dos delegados italianos. O documento final, fruto dessas discussões, define praticamente o conceito de urbanismo
moderno, traçando diretrizes e fórmulas que, segundo os seus autores, seriam aplicáveis internacionalmente. A Carta considerava
a cidade como um organismo a ser concebido de modo funcional, na qual as necessidades do homem devem estar claramente
colocadas e resolvidas. Desse modo, preconiza a separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, propondo, em lugar do
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apresentando uma ruptura com as características arquitetônicas do passado e uma
concepção de projeto em que a forma deriva da função. Novas técnicas e materiais,
como aço, alumínio, vidro e concreto armado são introduzidos nas edificações,
possibilitando a execução de longos vãos livres e de balanços estruturais. As
edificações que se inserem neste perfil estilístico são:
 Edifício do Hotel Palace, em estado lamentável de abandono, situado na
Praça General Valadão;
 Edifício Walter Franco, Praça Fausto Cardoso;
 Residências na Rua Vila Cristina, nos 194, 254, 222 e 288;
 Residência na Rua Senador Rollemberg, nº 217;
 Residência na Avenida Barão de Maruim, 306;
 Edifício Atalaia na Avenida Ivo do Prado, 820;
 Residências na Avenida Ivo do Prado, nos 282, 296 e 942.

O centro histórico do município (área que abriga o maior conjunto de bens
relacionados) apresenta problemas que, em geral, vem acelerando a sua degradação.
Nesse sentido, podem ser citados: 1) a falta de regulamentação dos equipamentos de
comunicação visual que acabam encobrindo as fachadas do conjunto arquitetônico
representativo; 2) as reformas inconseqüentes realizadas de modo aleatório pelos
proprietários das edificações, descaracterizando o estilo original, e 3) a especulação
imobiliária que vem forçando a demolição do casario a fim de abrir espaço para novos
empreendimentos. (OLIVEIRA, 2005).
O que deve ser colocado em pauta, urgentemente, é a salvaguarda desses
símbolos que integram parte de nossa memória coletiva, tendo como foco principal
assegurar a preservação dos elementos referenciais de cada época a partir de políticas
públicas que visem à valorização do patrimônio histórico e cultural. Articulando o
caráter e da densidade das cidades tradicionais, uma cidade, na qual os edifícios se desenvolvem em altura e inscrevem em áreas
verdes, por esse motivo, pouco densas. Tais preceitos influenciaram o desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra
Mundial e, no Brasil, a criação do Plano Piloto de Brasília por Lúcio Costa. (Wikipédia).
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passado com o presente, e garantindo o direito à formação da identidade aracajuana
às próximas gerações.
b. Hermenêutica da legislação patrimonial
Este tópico objetiva analisar o escopo do conjunto das obras legislativas ligadas
as três esferas da administração pública – Federal, Estadual e Municipal, - associadas
ao tema do patrimônio cultural da cidade de Aracaju. Para tanto foi adotada uma
metodologia que segmentou o campo em duas vertentes: a do Patrimônio Material e a
do Patrimônio Imaterial ou Intangível. A intenção dessa divisão é apenas tornar a
apresentação das análises mais didática, mesmo porque se entende que os dois eixos
estão interligados.
c. Patrimônio Material

A Carta Constitucional de 1934 foi à pioneira na prerrogativa do Poder Público
em matéria de proteção aos bens culturais do país, mas por conta de sua curta
duração, praticamente não foi implantada não havendo a efetividade das normas de
proteção (IPHAN, 2008).
Durante o governo de Getúlio Vargas o país passou por várias transformações
no campo social e cultural, com o estabelecimento de metas para o desenvolvimento
em questões ligadas a modernidade e, ainda, a implantação das primeiras medidas de
implementação de políticas culturais. O Ministro de Educação e Cultura à época era
Gustavo Capanema que convidou Mário de Andrade3 para elaborar o tal anteprojeto
para a criação do órgão de patrimônio, entregue em 24 de março de 1936. Algumas
das primeiras medidas de institucionalização da ação do Estado sobre a cultura no

3

Mário Raul de Moraes Andrade (São Paulo, 9 de outubro de 1893 — São Paulo, 25 de fevereiro de 1945) foi um
poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro. Ele foi um dos pioneiros da poesia
moderna brasileira com a publicação de seu livro Pauliceia Desvairada em 1922. Andrade exerceu uma grande
influência na literatura moderna brasileira e, como ensaísta e estudioso foi um pioneiro do campo da
etnomusicologia - sua influência transcendeu as fronteiras do Brasil.
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campo do patrimônio em 1936 foi à criação do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – SPHAN que mais tarde se reverteria no IPHAN4.
Na sequência histórica, a Constituição outorgada de 1937, no novo regime Estado Novo, - incluiu dispositivo expresso de proteção ao patrimônio, em seu artigo
134, in verbis:
Art. 134 – Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as
paisagens e locais particularmente dotados pela natureza, gozam da
proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e Municípios. Os
atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos conta o
patrimônio nacional

Mas foi o Decreto 25, de 30 de novembro de 1937, ainda em vigor; que
definitivamente alicerçou toda a política patrimonial do Brasil. Influenciado pela Carta
de Atenas (1933) e pelos intelectuais do movimento modernista traz em seu texto
(elaborado por Mário de Andrade) a base para toda política pública de preservação
patrimonial do Governo Federal e orienta os órgãos responsáveis pela curadoria desse
acervo,
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte
integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata
o art. 4º desta lei.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza, ou agenciados pela indústria humana.

Como mencionado acima, o instituto do Tombamento está presente na
legislação brasileira, em âmbito federal, através desse Decreto-Lei. Ele serviu de
4

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma autarquia do Governo do Brasil, vinculada ao Ministério
da Cultura, responsável pela preservação do acervo patrimonial tangível e intangível do país.
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suporte para as atividades do IPHAN durante todas essas décadas e ainda hoje rege as
ações preservacionistas conduzidas por esse órgão em todo o país (IPHAN, 2008).
Vige, atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - lei
fundamental e suprema da nação, servindo de parâmetro de validade a todas as
demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. No que
tange ao patrimônio cultural brasileiro, se revela muito inovadora.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de
bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da
lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos.
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A expressão “Patrimônio Cultural” quase sempre esteve associada a prédios e
objetos antigos, relíquias guardadas em museus que precisavam ser conservadas. Em
geral são monumentos que fazem parte da história de uma nação ou são obras de arte
já consagradas. Esse conceito de patrimônio foi expandido pela atual Carta Magna,
pois, além dos bens materiais, como igrejas e outros monumentos arquitetônicos, que
de algum modo contam a história de uma sociedade, incorporou-se ao conceito outro
universo de memórias e conhecimento que completam e ajudam a registrar essa
história: as expressões e representações da vida de um povo, suas festas, suas
tradições, a religiosidade, o jeito de vestir e até o que se come, constituem patrimônio
dessa gente (IPHAN,2008).
O Decreto 3.551 de 04 de agosto de 2000 é o instrumento jurídico responsável
por reconhecer a necessidade de elaborar e implementar políticas públicas
sistemáticas para a continuidade e preservação de bens dessa natureza, instituindo o
registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural
brasileiro e criando o programa nacional de patrimônio imaterial, nascendo, destarte,
o registro oficial de bens.
Devido a sua formação progressista de traços ecléticos e influência europeia, a
cidade de Aracaju se encontra no vácuo das políticas públicas de preservação da
memória, herdadas do movimento modernista da década de 1930, que instituiu a ideia
de que a memória que constitui a identidade do povo brasileiro é sempre a ligada à
época de formação do Estado Nacional, - o período Colonial. Essa ideia levou à
negligência dos órgãos oficiais de patrimônio durante muito tempo, da memória da
herança oriunda de épocas mais recentes da história, a exemplo do patrimônio cultural
material da capital sergipana: uma cidade idealizada e planejada nos meados do século
XIX, mas com a sua consolidação no início do século XX.
Em Sergipe, o IPHAN mantém inúmeros bens tombados, individualmente ou
em conjunto, espalhados pelo interior do Estado e vinculados ao período colonial
(pedra e cal). Inclusive duas cidades, São Cristóvão (1938) e Laranjeiras (1997),
possuem suas paisagens urbanas salvaguardadas pelo Governo Federal, no entanto, a
capital não mereceu sequer um registro.
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Nas últimas décadas, essa filosofia institucional tem sofrido duras críticas e a
renovação do corpo técnico do órgão tem iniciado uma revisão desses ideais, tanto
assim, que em meados dos anos 90, o IPHAN tombou o conjunto arquitetônico de
características holandesas do Recife Antigo, em Pernambuco - um passo importante no
reconhecimento de outros movimentos artísticos como formadores da identidade
brasileira. É nessa linha que em 2010 o Ministério Público Federal em Sergipe organiza
com o apoio de outras instituições o Simpósio “Patrimônio Art Deco em Aracaju”,
evento do qual resulta a Carta de Aracaju, documento que clama pelo reconhecimento
do Patrimônio Cultural da cidade.
Provocada por esse tipo manifestação, a Superintendência do IPHAN em
Sergipe elaborou um mapeamento dos bens de interesse histórico no centro de
Aracaju, realizado através da contratação do escritório Ana Libório Arquitetos Ltda, no
conjunto arquitetônico do núcleo de fundacional da cidade (bairro Centro) e com base
nessa documentação definiu e indicou uma área desta região para tombamento.
Pioneira no Nordeste, a Lei Estadual 2.069 de 28 de dezembro de 1976 dispõe
sobre o Patrimônio Histórico e Artístico de Sergipe garantindo proteção e vigilância do
Poder Público Estadual aos bens móveis ou imóveis, atuais ou futuros, existentes em
seu território, de domínio público ou privado (Inc. I e II Art. 5o), cuja preservação seja
de interesse público e que passarão a constituir o Patrimônio Histórico e Artístico de
Sergipe, depois de decretado o seu tombamento por ato do chefe do poder Executivo
Estadual bem como efetuado sua inscrição no livro de Tombo (artigo 2º).
Esse instrumento define o seguinte enquadramento para os bens com potencial
de registro:
a) Construções de notável qualidade estética ou particularmente representativa
de determinada época ou estilo (Inc.I Art. 1°);
b) Edifício intimamente vinculado a fato memorável da Historia local ou a
pessoa de excepcional notoriedade (Inc. II Art. 1°).
c) Monumentos naturais, sítios e paisagens que sirvam de “habitat” a espécies
interessantes da flora e da fauna local (Inc. III Art. 1°).
d) Bibliotecas e arquivos de acentuado valor cultural (Inc. IV Art. 1°).
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É notável que o Decreto-Lei Nº 25/37 se apresenta como inspiração para o
projeto da legislação estadual. A Lei Estadual 2.069/76 institui o processo de
tombamento e suas regulamentações. Esse instrumento jurídico, a fim de salvaguardar
o acervo, determina ainda que os bens tombados não poderão em hipótese alguma
ser demolidos ou mutilados, não podendo, igualmente, sem prévia licença da
Secretaria de Estado da Cultura, ser reformados, pintados ou restaurados, sob pena de
multa correspondente ao custo da reparação do dano causado, para retorno ao estado
anterior, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 165 e 166 do Código Penal
(Art. 10).
Nessa legislação nota-se a previsão de decreto específico para regulação da
matéria. Essa complementaridade se concretiza no Decreto Estadual nº 16.607, de 22
de julho de 1997, que dispõe sobre exigência legal de prévia aprovação ou licença para
execução de obras ou serviços em imóveis, edifícios ou outros bens tombados.
A execução de obras ou serviços de reforma, reparos, restauração, pintura e/ou
conservação em prédios, imóveis e outros bens tombados constituinte do Patrimônio
Histórico e Artístico de Sergipe fica na dependência de previa aprovação ou licença
concedida pelo Instituto do Patrimônio Cultural - INSPAC, da Secretaria de Estado da
Cultura (artigo 1º) ou órgão similar.
Na esfera municipal, as leis ligadas à preservação do patrimônio histórico
nascem com a criação do Conselho Municipal de Cultura - CMC, Lei 1.160 de 27 de
janeiro de 1986, reformulada pela Lei Municipal 1.445, de 26 de dezembro de 1988 –
que cria órgão colegiado de natureza consultiva, que tem como finalidade estudar e
sugerir medidas no sentido de fomentar e difundir todas as manifestações
relacionadas com a cultura e as artes.
É atribuição do CMC o julgamento das solicitações de tombamento, assim como
deliberações acerca do acervo do patrimônio histórico e cultural do município, porém,
tramita na Câmara Municipal de Aracaju uma proposta de lei de reestruturação do
CMC (2012) que retira as atribuições relacionadas ao patrimônio desse colegiado.
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Assim como a legislação estadual seguiu o plasma do modelo do Decreto-Lei
25/37, a Lei Municipal nº. 1.463 de 30 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o
Patrimônio Cultural de Aracaju, é uma adaptação à Lei Estadual nº 2.069/76. Em
termos de estrutura, a lei municipal, praticamente, se mantém igual à lei estadual
predecessora, apresentando algumas alterações no tocante as responsabilidades e
competências administrativas. Essas alterações foram inseridas com o objetivo de
oferecer condições adequadas de atuação e gerência no contexto local.
Contudo, houve uma mudança conceitual sobre a ideia de patrimônio que
passou a ser não apenas um conjunto de bens culturais móveis e imóveis de notório
valor estético ou histórico, mas também, como condição material de construção da
identidade e da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade aracajuana,
em particular, dos grupos étnicos encontrados nas diferentes manifestações culturais
do município. Essa alteração foi influenciada pelos preceitos que nortearam a
Constituição Federal elaborada em período concomitante (OLIVEIRA, 2005).
De acordo com a Lei, entre os bens considerados como portadores de
referência à identidade coletiva, destacam-se: as formas de expressão; os modos de
criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, os objetos,
os documentos, e, evidentemente, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico e arqueológico.
Como diretriz, foi instituída a necessidade de participação popular no processo
de reconhecimento do patrimônio. Percebe-se que a participação popular pode ser
uma forma de prevenir e conscientizar da sociedade sobre a importância da
preservação dos seus símbolos culturais. Nesse sentido, verifica-se o destaque dado a
utilização do Conselho Municipal de Cultura nas deliberações sobre a constituição do
acervo patrimonial.
O registro dos bens móveis e imóveis tombados será anotado em um dos
quatro livros previstos na Lei, a depender de seu enquadramento. Dessa forma, a
inscrição pode ser feita no livro de tombo especifico (arqueológico, etnográfico,
bibliográfico, histórico, artístico ou folclórico; de edifícios e monumentos isolados; de
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conjuntos urbanos e sítios históricos; e, de monumentos, sítios e paisagens naturais),
sendo a Secretaria Municipal de Cultura curadora do acervo.
Esse instrumento prevê em seu art. 22 o impedimento de qualquer construção
ou a instalação de objeto ou anteparo do tipo cartazes e anúncios, que possam
prejudicar a estética, a paisagem e, principalmente, a visibilidade do bem imóvel
tombado, sob pena de incidir multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da
obra ou objeto instalado. Deflagrado o tema, foi aprovada pela Câmara Municipal de
Aracaju, em 06 de maio de 1996, a Lei nº 2.360, que condiciona a instalação de placas
publicitárias à exigência de informações sobre a cidade de Aracaju, no intuito de
orientar a população, essas informações podem ser turísticas, indicativas, de
referências históricas, ambientais, ou culturais. Esse dispositivo era uma tentativa de
valorizar o patrimônio cultural de Aracaju, se apropriando da potencialidade da
publicidade informativa para expor os valores da cidade, e especificamente, quando
sugere a remoção de anteparos e de outros equipamentos comerciais que acabam
bloqueando a visibilidade do conjunto arquitetônico referencial. Contudo, observa-se
que, concretamente, não houve a sua aplicação.
Entrou em vigor em 23 de agosto de 2013 a Lei Municipal 4.422, que dispõe
sobre a publicidade ao ar livre, por qualquer meio de divulgação, em logradouros
públicos e em locais visíveis ao público O seu intuito era estabelecer limites para a
veiculação de mensagens publicitárias de identificação e de divulgação de produtos,
serviços, marcas, promoções e eventos, porém sem estabelecer parâmetros para a
forma e dimensões dos anúncios, o que pode ter sido o motivo do seu insucesso.
Nos últimos quinze anos, a obra legislativa municipal de maior abrangência na
busca pela conservação do patrimônio histórico material de Aracaju foi a Lei
Complementar n° 42 de dezembro de 2000, que instituiu o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano de Aracaju e criou o sistema de planejamento e gestão
urbana. No corpo do texto, no Titulo II – das políticas setoriais de desenvolvimento, no
Capitulo II – da política do meio ambiente e patrimônio cultural, na Seção I, do
patrimônio cultural -, estão os artigos que constituem diretrizes para a preservação do
Patrimônio Cultural.
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Os primeiros artigos estabelecem que os bens móveis e imóveis e conjuntos de
bens públicos ou privados, tombados ou de interesse cultural, que testemunham a
memória histórica, arquitetônica, cultural ou afetiva, localizados no Município,
constituem o seu Patrimônio Cultural e estarão sujeitos a critérios especiais de uso e
ocupação destinados à sua proteção. (artigo 13) e ainda define diretrizes de
disciplinamento e monitoramento desse acervo por parte da prefeitura (artigo 14).
O parágrafo único do artigo 15 delibera sobre a inclusão de novos bens ao
acervo patrimonial e determina que a incorporados de novos bens deve ser realizada
mediante requerimento do interessado ao Órgão Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Ambiental e o Conselho Municipal de Cultura.
O PDDU regulamenta também a forma de controle do poder público municipal
sobre a construção, reconstrução, reforma, demolição, instalação de comunicação
visual e de novas atividades em imóveis e conjuntos integrantes do patrimônio
cultural, bem como do seu entorno e especifica que dependerá de licença prévia
especial do Órgão Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, após aprovação
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - CONDURB e do
Conselho Municipal de Cultura qualquer intervenção em bens do acervo do patrimônio
cultural (artigo 16) .
Conforme regulamentação do CONDURB, a aprovação/licença de qualquer obra
em bens protegidos ficará a cargo da COURB/EMURB-SMTT, após deferimento da
Secretaria de Estado da Casa Civil - Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e
Cultural (SUBPAC), atualmente Diretoria do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
(DIPHAC) vinculada Secretaria de Estado da Cultura, só cabendo envio àquele Conselho
em caso de controvérsia.
Na subseção I, o texto trouxe o conceito de bem tombado e distingue que são
somente aqueles inscritos nos livros do Tombo Municipal, Estadual e Federal e os que
vierem a integrar os já registrados, após o processo de tombamento (artigo 17). Ainda
garante sua proteção quando estabelece que estes bens não poderão ser demolidos e
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somente poderão sofrer qualquer ação pública ou particular como pintura, reforma ou
restauração, no todo ou em parte, mediante licença pela COURB/EMURB (artigo 18).
A subseção II versa sobre a definição de bens declarados de interesse cultural e
considera assim aqueles que, embora não tenham sido tombados, apresentam valores
de interesse do patrimônio cultura (artigo 19). A licença para obras de reforma,
restauração e ampliação em bens declarados de interesse cultural será sempre
condicionada à manutenção das características essenciais de fachada e volumetria
(artigo 20).uma iniciativa que busca conservar a ambiência urbana sem obstruir a
modernização da cidade.
O Anexo XI do PDDU relaciona e classifica em tombados e declarados de
interesse cultural, os bens e conjuntos integrantes do patrimônio cultural do Município
(artigo 15).
Nesse sentido de conservação da ambiência urbana, o PDDU, em seus artigos
21 e 22, reconhece a importância do núcleo original da cidade para construção da
identidade coletiva do aracajuano e estabelece, dado o elevado valor histórico como
marco simbólico e por constituir o espaço coletivo de maior identidade para os
cidadãos, a delimitação de uma área inscrita entre as Ruas e Avenidas: Rio Branco, Ivo
do Prado, Boquim, Itabaiana, Maruim, Santa Luzia, Praça Olímpio Campos, Santo
Amaro, Travessa João Quintiliano Fonseca, Apulcro Mota e Santa Rosa (incluindo todas
as edificações lindeiras) como Centro Histórico a ser preservado (artigo. 21), seguindo
uma vertente das legislações de outras cidades do Brasil do mesmo período em que
esta Lei foi elaborada.
O artigo 23 indica que as diretrizes estabelecidas para a conservação da
ambiência do Centro Histórico deveriam se transformar em um Programa de Ação que
definisse, regulamentasse e implementasse as intervenções para recuperação e
valorização do Centro Histórico de Aracaju, a ser elaborado pelo órgão municipal de
desenvolvimento urbano do município, contudo, pouca coisa foi feita neste sentido.
As intervenções físicas em edificações situadas no perímetro estabelecido como
Centro Histórico deveria priorizar a manutenção das características essenciais de
fachada e volumetria, no sentido de promover a proteção do conjunto urbano em
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consonância com as diretrizes dispostas no inciso II do art. 22 quanto à desobstrução
das fachadas dos imóveis.
Para a instrução dos processos de licenciamento dessas obras foi publicado o
Decreto Municipal no 144/01 que regulamenta a aprovação dos projetos de
construção, reconstrução, reforma, demolição, instalação de comunicação visual e
novas atividades em imóveis e conjuntos integrantes do Patrimônio Cultural,
estabelecendo penalidades às infrações cometidas pela inobservância dos dispositivos
legais, não isentando o infrator da reconstituição, às suas custas, das características
originais do edifício (artigo 3º).
Os instrumentos apresentados nesse constituem todo acervo de leis acerca dos
bens materiais da cidade de Aracaju, o que encerra este tópico.

d. Patrimônio Imaterial

A perspectiva de apreender a cultura a partir da dimensão valorativa e
referencial que está na base do conceito de patrimônio imaterial se explicita através
da noção de referência cultural, elemento estruturante da política de patrimônio
imaterial que perpassa todos os processos de salvaguarda. Referências culturais
poderiam ser definidas como “os sentidos de valores de importância diferenciada
atribuídos aos diversos domínios e práticas da vida social (festas, saberes, modos de
fazer, lugares e formas de expressão, etc). e que, por isso mesmo, se constituem em
marcos de identidade e memória para determinado grupo social”.(Manual de
Aplicação do IRC.Brasília:IPHAn, 2000)
Salvaguardar bens culturais relativos a modos de fazer, a formas de
sociabilidade, religiosidade, relacionamentos com o meio ambiente, entre outros,
exige uma abordagem especial. Em termos práticos, isso somente é possível por meio
de ações de produção de conhecimento, de documentação, de sensibilização da
sociedade, de promoção e de apoio às condições sociais e materiais de existência.
Desde a criação do Decreto Federal 3.551/2000, que institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que os
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estados brasileiros vêm desenvolvendo ações visando à preservação de bens culturais
intangíveis.

Entende-se

como

Patrimônio

Cultural

Imaterial,

as

práticas,

representações, expressões, conhecimentos e saber-fazer, assim como os que são
associados às comunidades, os grupos e, quando for o caso, os indivíduos reconheçam
como fazendo parte de seu Patrimônio Cultural.
A preocupação com a preservação e a valorização das expressões da cultura
tradicional e popular surgiu com muita força logo após ser firmada por diversos países
a Convenção da UNESCO, sobre a salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural, em 1972. Em 2003, a Convenção que dá ênfase ao Patrimônio Imaterial cria
essa nova consciência para a salvaguarda dos bens intangíveis. A definição do
‘Imaterial’ dotado pela Convenção é bastante ampla, compreendendo, além das
manifestações tradicionalmente englobadas no campo do folclore e da cultura
popular, também as práticas agrícolas, terapêuticas, construtivas etc.
A implementação de políticas para o patrimônio imaterial é uma ação de longo
e médio prazo e terá sentido e se configurará se levada a sério pelo Estado, Municípios
e segmentos sociais e, ainda, se forem incorporadas no modo de viver dos habitantes
da cidade. A grande questão seria a falta de entendimento dos próprios envolvidos no
processo que dificulta o seu reconhecimento como representativo da memória
coletiva, para além das orientações ideológicas dos diferentes grupos envolvidos. Em
2001, foi lançada uma metodologia de inventário específica para o patrimônio
imaterial que se soma com outras metodologias de inventário já utilizadas pelas
instituições oficiais (para inventário de móveis, imóveis, sítios urbanos, sítios
arqueológicos, etc). O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) seria o
instrumento de pesquisa, documentação, mobilização social e gestão pública para
área.
Dessa forma, fazem-se necessários estudos aprofundados sobre os bens
culturais que identificam um povo e/ou comunidade através de pesquisa de campo,
registros fotográficos, filmagens, levantamento bibliográfico, elaboração de textos e
criação de dossiês, a fim de colaborar para o processo de registro e salvaguarda dos
bens reconhecidos como patrimônio cultural, seja de cunho material ou imaterial.
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De acordo com o INRC, essa sistematização funciona como um instrumento
para conhecer e documentar bens culturais, como também para conhecer o valor
atribuído pelos grupos sociais a esses bens. Assim, ao realizar esse trabalho de
inventário, ao mesmo tempo em que se documenta, pode se perceber com mais
clareza os problemas e soluções para a salvaguarda das manifestações culturais.
Diante disso, ter uma manifestação cultural documentada (por meio de
descrições textuais, fotos, vídeos, desenhos, entre outros) pode servir a diversos fins:
como fonte de pesquisa, como referências do passado para que possamos entender
quem somos hoje, como memória de uma manifestação cultural que não mais ocorre,
mas que permanece viva na memória das pessoas e que pode vir a ser reorganizada.
O Governo do Estado de Sergipe reconhece através de Decretos e Leis
estaduais alguns bens culturais como Patrimônio Cultural Sergipano de Natureza
Imaterial, a saber: a) comidas típicas da culinária sergipana como: a queijada e a
bolachinha de goma de São Cristóvão, o manauê, o doce de pimenta do reino, o pé-demoleque de massa de puba, o beiju de tapioca; o amendoim verde cozido, o
malcasado e o saroio; b) o Barco de Fogo de Estância; c) os grupos folclóricos Taieira e
São Gonçalo, ambos do município de Laranjeiras; d) a Peregrinação ao Santuário Nossa
Senhora de Divina Pastora e e) a Procissão Nosso Senhor dos Passos de São Cristóvão.
Em Aracaju, existem grupos oriundos da cultura popular tradicional ainda não
reconhecidos como Patrimônio, a exemplo do ‘Reisado do Jardim Nova Esperança’,
que necessita de estudos e pesquisas específicas para determinar se já não compõem
a identidade cultural aracajuana. O folguedo do exemplo citado é originado de um ato
em louvor ao nascimento do Menino Jesus, envolvendo dançadores e músicos de
influência portuguesa. O ‘Reisado’ (conhecido no passado como ‘Reiseiros’) era um
grupo de pessoas que, no período de Natal, saíam de porta em porta anunciando o
nascimento de Jesus. Nessa trajetória, arrecadava donativos para ofertar ao Menino
Jesus. Em nossa Capital, o ‘Reisado’ vem perpassando gerações configurando-se uma
resistência centenária. Até pouco tempo, segundo pesquisas, o responsável era o
mestre Pedro Alves de Lima. O mestre enfrentou diversos problemas existenciais. Mas
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ainda assim, mantém em atividade o único grupo de folguedo tradicional que Aracaju
possui até então.
Localizado no Bairro Jardim Esperança, o grupo é remanescente do Reisado do
Sr. Durvalzinho (Bairro Pereira Lobo, década de 60), e do Reisado Flor do Lírio (Bairro
Jardim, em Nossa Senhora do Socorro), conforme informações de populares. Com o
passar do tempo obteve a comprovação da trajetória do grupo de folguedo. Convém
ressaltar que a tradição mantida pela ancestralidade dos já citados mestres se perdeu
no tempo, como é comum nos grupos de dança e nos folguedos tradicionais.
Outro exemplo de cultura popular tradicional presente em Aracaju são as
quadrilhas juninas, importante referência da cultura nordestina, principalmente
durante o mês de junho, embora não seja uma exclusividade da capital, observando-se
grupos em espaços espalhados pelo Estado. Contudo, para a cidade de Aracaju as
quadrilhas são uma referência cultural, pois durante todo período junino, em várias
partes da cidade, encontramos eventos nos quais se apresentam. Conforme o
documento elaborado para o Plano Municipal de Cultura de Aracaju (2012),
atualmente na capital sergipana existem em torno de 15 quadrilhas oficiais que estão
organizadas em uma Liga das Quadrilhas Juninas ou fazem parte da Federação de
Quadrilhas Juninas de Sergipe.
Ainda existem outras manifestações culturais próprias da cidade que, como os
exemplos citados merecem atenção e uma pesquisa específica feita por órgãos e
equipes técnicas credenciadas para esse tipo de atividade, como o Conselho Municipal
de Cultura em parceria com técnicos do órgão gestor da cultura do município, de ofício
ou estimulados por uma propositura que pode ser feita por entidades, instituições,
organizações da sociedade civil ou mesmo o cidadão comum.
No que tange a eventos culturais de destaque na capital, podemos citar o Forró
Caju que, dada a sua dimensão o evento se tornou um importante evento de
promoção de divulgação da manifestação cultural referente ao período junino pelo
Poder Público Municipal.
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O Poder Público Municipal de Aracaju, reconhece através de Leis,
manifestações, lugares e saber/fazer como patrimônio cultural de Aracaju
apresentados na lista abaixo:

a) Lei nº 3.685 de 13 de março de 2009, que reconhece como Patrimônio Cultural
Imaterial do Município de Aracaju, o Saroio, a Bolachinha de Goma, Beiju,
Ginebe, Malcasado, Amendoim Verde Cozido, Queijada, Pé-de-Moleque,
Manauê, Doce de Pimenta do Reino.
b) Lei nº 3.700 de 20 de abril de 2009, que torna Patrimônio Cultural do
Município de Aracaju a Rua São João e dá outras providências.
c) Lei nº 3.743, de 06 de fevereiro de 2010, inclui no Calendário Cultural da
Cidade de Aracaju do Dia da Lavagem da Conceição aos oito dias do mês de
dezembro.

No ano de 2008, a Câmara de Aracaju enviou para a Prefeitura através do exvereador João Francisco dos Santos, uma lei específica para o Patrimônio Imaterial de
Aracaju, que precisa ser revista e utilizada.
- Outras observações

A legislação federal apesar de ter aplicabilidade dentro do Município, no que
pertine as regras gerais, ainda não foi utilizada para contribuir na preservação do
patrimônio da cidade, apesar dos órgãos federais competentes já terem iniciados
estudos direcionados neste sentido.
A legislação estadual, embora seja mais antiga e a mais atuante na preservação
do patrimônio da cidade, precisa de uma revisão para melhorar as disposições que
tratam do registro, para que não se restrinjam somente ao tombamento, mas para
estabelecer ações no sentido de envolver a população na apropriação dos bens
simbólicos da memória coletiva.
Dentro do levantamento feito na legislação municipal acerca dos tombamentos
do patrimônio material e imaterial realizados em Aracaju foram observadas as
seguintes incongruências:

30 | P á g i n a

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

a) Diferente dos modelos federal e estadual, no município de Aracaju o ato de
tombamento não é um procedimento administrativo de competência do
Executivo – estranhamente a atribuição está sendo exercida pelo Legislativo
com a produção de leis;
b) Talvez pelo motivo acima, os tombamentos não passam por um estudo
técnico específico que possa aferir a importância e a representatividade do
bem tombado, podendo-se considerar como determinações arbitrárias e de
interesse específico;
c) Como não são um ato do Executivo e nem seguem os ritos das leis federal e
estadual, a importância do Conselho Municipal de Cultura no processo foi
mitigada, sendo retirada inclusive a atribuição de sua competência;
d) Também não há qualquer registro em livros de tombo, haja vista que a
determinação do tombamento (?) se dá pela via legal e fica registrada pela
publicação da lei

e. Descrição do acervo patrimonial oficial de Aracaju

Segundo o Plano Diretor vigente na cidade de Aracaju, os bens materiais
integrantes do patrimônio cultural do Município são classificados em: a) tombados aqueles inscritos em livros de Tombo e b) declarados de interesse cultural - aqueles
que, embora não tenham sido tombados, apresentam valores de interesse do
patrimônio cultural.
Para este diagnóstico inicial, sistematizou-se os bens culturais de natureza
material, classificando-os a partir dos seguintes critérios: a) pelo estilo arquitetônico e
b) pela relevância histórica e cultural do bem. Os estilos arquitetônicos identificados
foram: ecletismo, art d’écor e modernismo, seguindo-se do elenco de bens
considerados relevantes histórica e culturalmente. Acrescentou-se, ainda, além das
edificações e construções, obras de artes (especialmente, artes plásticas),
considerados bens materiais de importância para a memória coletiva da cidade. Em
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termos organizacionais, os bens foram elencados segundo a ordem cronológica de
seus registros.

f. Ecletismo


CENTRO DE CULTURA E ARTE (Antigo Grupo Escolar Barão de Maruim e Antiga
Faculdade de Direito)

Figura 1 e 2 – Fachada do monumento - Endereço: Av. Ivo do Prado, 612.

Inaugurada em junho de 1917, no governo do General Manoel Preciliano de
Oliveira Valadão, a edificação foi construída inicialmente em 1874, para o
funcionamento do Asilo Nossa Senhora da Pureza, que se manteve em atividade até
1891. Em julho de 1917, o espaço (que possui estilo arquitetônico eclético) passa a
abrigar o Grupo Escolar Barão de Maruim. De 1950 a 1980, o edifício passa a ser sede
da Faculdade de Direito no espaço que hoje sedia o Centro de Cultura e Arte –
CULTART, da Universidade Federal de Sergipe.
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Tombamento: Decreto nº 4.989, de 23 de abril de 1981. Inscrição no Livro de Tombo
nº 01 – Geral – fl. 5 e 6. Em 30.04.1981.


MUSEU DA GENTE SERGIPANA (Antigo Colégio Atheneu Dom Pedro II)

Figura 3 e 4 - Fachada antes e depois - Endereço: Av. Ivo do Prado, 398.

Um dos mais significativos monumentos ligados à história da educação
sergipana. Construção em estilo eclético, data da segunda década do século XX.
Anteriormente, outro edifício existia no local. No ano de 1922, a educação em Sergipe
passava por alguns problemas, um deles era a construção de uma nova edificação para
abrigar o “Atheneu Sergipense”. A situação da educação era crítica no que se refere a
remuneração dos professores.
Em 1925, passou a se chamar “Atheneu D. Pedro II” através de um decreto
estadual, em homenagem ao centenário do segundo Imperador do Brasil, D. Pedro de
Alcântara. Inaugurado em 13 de agosto de 1926, contou com a presença do presidente
da República Washington Luiz Pereira e Dr Maurício Graccho Cardoso, na época
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Presidente do Estado e funcionou até 1950, quando foi transferido para edificação
situada na Praça Graccho Cardoso, na administração de José Rollemberg Leite.
Na segunda administração de José Rollemberg a edificação do Atheneuzinho foi
restaurada(1974/1978), passando a sediar a Secretaria de Educação e Cultura.
Hoje, após recente restauração, abriga o Museu da Gente Sergipana.
Tombamento: Processo nº056/83. Decreto nº 6.820, de 28 de janeiro de 1985.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 9. Em 27/02/1985.



ANTIGO TRIBUNAL DA JUSTIÇA

Figura 5 e 6 – Fachada antes e depois - Endereço: Praça Olímpio Campos, s/nº.

Construído inicialmente para ser grupo escolar no Governo Graccho Cardoso,
durante a administração do Presidente do Estado Dr. Manoel Correia Dantas. Sediou,
em épocas diferentes, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Estado do Governo e a
Vice-Governadoria. Construção datada do ano de 1927, o edifício abriga atualmente a
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sede da Procuradoria Geral do Estado. Um dos mais significativos monumentos ligado
a história jurídica. Arquitetura Civil Urbana. Construção do século XIX, com
características do estilo eclético.
Tombamento: Processo n°096/84. Decreto nº 9.991, de 26 de outubro de 1988.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 12. Em 03/11/1988.



CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ARTESANAL (ANTIGA ESCOLA NORMAL)

Figura 7 e 8 – Fachada antes e depois - Endereço: Praça Olímpio Campos – Centro.

O edifício foi construído no início do século XX na administração do Dr. José
Rodrigues Dórea e inaugurado em agosto de 1911 para abrigar a Escola Normal,
mantendo sua função original até o Governo do Dr. Leandro Maciel, quando foi
inaugurado o Instituto de Educação Rui Barbosa. A construção do prédio fez parte de
um programa de modernização do ensino na Escola Normal e em outras escolas
públicas de Sergipe. No ano de 1966, o governo estadual doou a uma entidade que
tinha como objetivo fundar uma Faculdade de Odontologia, transformando-se na
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Fundação Universidade Federal de Sergipe e se incorporando a seu patrimônio. Em
1976, um decreto presidencial autoriza a sua venda.
Depois de restaurada passou a abrigar o Centro de Turismo e Comercialização
Artesanal, em funcionamento até os dias atuais. Sua construção se dá na transição do
século XIX para o século XX, em estilo eclético, predominante nas grandes capitais
brasileira.
Tombamento: Decreto nº 6.129, de 06 de janeiro de 1984. Inscrição no Livro de
Tombo nº 01 – Geral – fl. 7 e 8. Em 21/02/1984.



PALÁCIO OLÍMPIO CAMPOS

Figura 9 e 10 – Fachada antes e depois - Endereço: Praça Fausto Cardoso, s/nº.

Após assumir a Presidência do Estado, em abril de 1856, o Dr. Salvador Correia
de Sá enviou ao Ministro do Império um projeto de autoria de Francisco Pereira
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Coutinho e Sebastião Pirro para a construção do novo Palácio Provincial. Porém, sem
resultados.
Durante a presidência do Dr. Manoel da Cunha Galvão foi elaborado um novo
projeto. As obras de construção do Palácio Olímpio Campos iniciaram-se em 1859,
sendo concluídas no ano de 1863, na presidência do Dr. Joaquim de Mendonça. No
ano de 1954, no governo do Dr. Arnaldo Garcez, através da Lei Estadual nº 575, o
edifício foi denominado “Palácio Olímpio Campos” em homenagem ao monsenhor
“Olympio de Souza Campos”, que foi morto no inicio do século XX, por um filho e um
sobrinho de Fausto Cardoso.
O edifício foi sede do Governo do Estado até o ano de 1995. Atualmente o
casarão (que passou por recente restauração abriga o Palácio-Museu Olímpio Campos)
é um dos mais significativos monumentos ligado à história política sergipana. A
construção se deu no período de formação da cidade, com características neoclássicas. No início do século XX, após várias reformas, assumiu o estilo eclético.
Arquitetura Civil.
Tombamento: Processo 06/83. Decreto nº 6.818, de 28 de janeiro de 1985. Inscrição
no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 8. Em 27.02.1985



CATEDRAL METROPOLITANA DE ARACAJU

Figura 11 e 12 – Fachada em período distintos - Endereço: Praça Olímpio Campos, s/nº.
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A construção iniciou-se em 1862 pelo Cônego Eliziário Vieira Moniz Teles,
sendo concluída no ano de 1875, pelo Cônego José Luiz Azevedo, 3º Vigário da
Paróquia. Possuindo arquitetura religiosa da segunda metade do século XIX, a Catedral
Metropolitana de Aracaju foi elevada foi assim denominada em janeiro de 1910, com a
criação da Diocese e a posse como 1º Bispo Dom José Tomaz Gomes da Silva. No
mesmo século, o edifício passou por uma grande reforma coordenada pelo padre
Carlos Camélio Costa. Em 1960, a Diocese foi elevada a sede de Metrópole com a
criação da Província Eclesiástica de Aracaju.
O prédio da Catedral (antes conhecida como Igreja de Nossa Senhora da
Conceição) possui estilo arquitetônico eclético, apresentando características
neoclássicas e neogóticas (a exemplo da pintura decorativa no interior da Igreja,
executada pelos artistas Orestes Gatti e Rodolfo Tavares). Propriedade da
Arquidiocese.
Tombamento: Processo n°040/83. Decreto nº 6.819, de 28 de janeiro de 1985.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 8. Em 27.02.1985


SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Figura 13 e 14 –Fachada em período distintos - Endereço: Praça Tobias Barreto, s/nº.
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Foi edificada para fins educacionais. Sua inauguração é datada em 01 de
setembro de 1918 para abrigar o “Grupo Escolar General Valadão”, na presidência do
General Manuel Pereira de Oliveira Valadão.
Em 1924, durante o governo Graccho Cardoso, o prédio passou a abrigar a
Faculdade Livre de Direito Tobias Barreto.
Atualmente o edifício abriga a Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Arquitetura Civil.
Tombamento: Processo n°041/83. Decreto nº 6.821, de 28 de janeiro de 1985.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 9. Em 27.02.1985.

 PODER JUDICIÁRIO DE SERGIPE

Figuras 15 e 16 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça Olímpio Campos,s/nº.

O Edifício que abriga o Memorial do Poder Judiciário de Sergipe antigamente
foi sede do Tribunal de Relação, primeiro órgão judiciário de Sergipe, e também
abrigou o antigo Juizado de Menores. Foi criado na gestão do Presidente José Calazans
em 1890 e inaugurado pelo Presidente Oliveira Valadão em 1894. Atualmente é
chamado de Palácio Silvio Romero. Construção do século XIX, com características do
estilo eclético. Arquitetura Oficial.
Tombamento: Decreto nº 6.822, de 28 de janeiro de 1985. Inscrição no Livro de
Tombo nº 01 – Geral – fl. 9 e 10. Em 27.02.1985.
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PALÁCIO FAUSTO CARDOSO

Figuras 17 e 18 – Fachada em períodos distintos - Endereço: Praça Fausto Cardoso, s/nº.

Um dos mais importantes monumentos ligado à história política sergipana. A
construção que iniciou em 1868, sendo o Presidente da Província o Coronel José da
Trindade Prado, Barão de Propriá (que sucedeu na qualidade de vice-presidente
Antônio de Araújo Aragão Bulcão) abrigaria a Assembleia Provincial, prosseguindo com
algumas interrupções até 1874.
No início do século XX, ainda apresentava os traços arquitetônicos
característicos do neoclássico. O edifício abrigou a antiga sede da Assembleia
Legislativa e outras repartições. Por conta do crescimento da máquina burocrática do
Governo o prédio torna-se inadequado, sendo assim, em 1987, foi transferido para
outro lugar.
Atualmente abriga a Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória e o
Memorial do Legislativo Deputada Quintina Diniz. A construção do prédio é da
segunda metade do século XIX, passando por reforma no início do século XX.
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Tombamento: Processo 059/83. Decreto nº 8.313, de 18 de fevereiro de 1987.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 11.Em 22.07.82.



IMÓVEIS SITUADOS NA AV. OTONIEL DÓRIA, (500, 506, 511, 520, 524 e 594)

Figuras 19 e 20 – Vista das fachadas - Imóveis situados na Av OTONIEL DÓRIA, (500, 506, 511,520, 524 e
594)

O conjunto arquitetônico foi edificado nas primeiras décadas do século
passado, para fins comerciais. Imóveis de arquitetura civil urbana da primeira metade
do século XX, próximo ao mercado municipal de Aracaju que possuem características
do estilo eclético.
Tombamento: Processo n° 046/83. Decreto nº 8.314, de 18 de fevereiro de 1987.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fls. 11 e 12. Em 22.07.88
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PALACETE DA FAMÍLIA ROLLEMBERG – Atualmente Sede da OAB

Figuras 21e 22 – Fachada em períodos distintos - Endereço: Av. Ivo do Prado, 1072.

O edifício começou a ser construído em 1917, na época de Faro Rollemberg e
Amélia Rollemberg, ambos filhos do Barão de Japaratuba e do Barão de Estância.
Projetado por Adolfo Rollemberg, seu estilo segue as técnicas tradicionais da
arquitetura eclética e do Art’ Nouveau e abrigou a família Rollemberg por décadas.
Adolfo não chegou a usufruir da casa, vindo a falecer antes do término da construção.
O bem histórico foi passando por gerações, ficando por último os familiares do
Senhor Raul Fernando Barreto Rollemberg e Antônio Gonçalo Barreto Rollemberg. O
monumento é uma das referências mais importantes da paisagem urbana de Aracaju.
O edifício foi tombado durante o governo de Antônio Carlos Valadares. No ano
de 2007 foi restaurado e hoje abriga a Sede da OAB (SE). Arquitetura Civil Urbana.
Tombamento: Processo nº1629/89. Decreto nº 11.118, de 07 de dezembro de 1989.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 14. Em 19/12/1989.
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CÂMARA DE VEREADORES

Figuras 23 e 24 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça Olímpio Campos, 74.

Um dos mais significativos monumentos ligado a história educacional, cultural e
administrativa do Estado de Sergipe. O prédio foi inaugurado em 03 de outubro de
1872, para funcionar o Atheneu Sergipense. Originalmente sua arquitetura possuía
traços neoclássicos. Para abrigar a Biblioteca Pública, em 1911, na presidência do Dr.
Siqueira Menezes sofreu uma reforma que acrescentou ao edifício um segundo andar.
Funcionou em diferentes épocas o antigo Tesouro do Estado. Possui uma
arquitetura civil urbana, institucional, características do estilo eclético, da segunda
metade do século XIX, sendo de propriedade do Município de Aracaju.
Tombamento: Processo nº 095/1984. Decreto nº 12.039, de 22 de janeiro de 1991.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 16. Em 21/02/1991.
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ANTIGO FAROL

Figuras 25 e 26 – Imagens ante e depois - Endereço: Praça Tenente Domingues Fontes

O antigo farol foi construído a pedido do então presidente da Província de
Sergipe, Inácio Barbosa, no ano de 1861, tendo como base uma estrutura de madeira
pintada na cor preta. Um incêndio determinara que um novo farol fosse erguido com
estrutura de ferro adquirido na Inglaterra.
No ano de 2009 o Farol foi restaurado a partir de uma parceria entre a
Prefeitura Municipal de Aracaju e o Governo do Estado de Sergipe.
Tombamento: Decreto nº 15.295, de 21 de abril de 1995. Inscrição no Livro de Tombo
nº 01 – Geral – fls. 18 e 19.
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DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Figuras 27 e 28 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça Fausto Cardoso, nº 272.

O prédio público onde atualmente funciona a Superintendência de
Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe (SAMF-SE) já abrigou diversas
administrações públicas dentre elas o Palacete da Presidência da Província e a
residência oficial do Imperador D. Pedro II, em sua visita ao Estado. O edifício também
abrigou a Alfândega, a Procuradoria Geral da Fazenda e o Ministério da Fazenda.
É um dos primeiros edifícios públicos construídos em Aracaju, após a mudança
da capital. Arquitetura Civil Urbana. Monumento ligado a História da Arquitetura em
Sergipe.
Tombamento: Processo nº098/84. Decreto nº 15.989, de 24 de julho de 1996.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 19 e 20. Em 03/12/1996.
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PALÁCIO INÁCIO BARBOSA

Figuras 29 e 30 – Fachadas em períodos distintos Endereço: Praça Olímpio Campos, s/nº.

Antiga Sede da Prefeitura Municipal de Aracaju. O prédio foi construído na
gestão do presidente do Estado, Dr. Mauricio Graccho Cardoso no início do século XX e
o nome foi dado em homenagem ao fundador da capital. Monumento ligado a
histórica política sergipana.
Tombamento: Processo 224/85. Decreto nº 16.559, de 26 de junho de 1997. Inscrição
no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 21. Em 11.02.1997.
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QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

Figuras 31 e 32 – Fachada em períodos distintos - Endereço: Rua Itabaiana, 336.

Construído na gestão do General Manoel Prisciliano de Oliveira Valadão. Foi
originalmente edificada para abrigar o Grupo Escolar Siqueira de Menezes. Durante as
obras do Palácio Olímpio Campos - iniciadas no governo do general Valadão e
concluídas na administração do general Joaquim Pereira Lobo - abrigou os serviços
administrativos da Presidência do Estado. Com a desativação do antigo Quartel da
Força Pública, passou a sediar a Polícia Militar.
Tombamento: Processo nº 007/88. Decreto n°18.775, de 02 de maio de 2000.
Inscrição no Livro de Tombo n °01 – Geral-fl. 28. Em 03/05/2000.
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ANTIGA ALFÂNDEGA

Figuras 33 e 34 – Fachadas em épocas distintas - Endereço: Praça General Valadão, nº 134.

A construção da antiga Alfândega constitui um dos passos iniciais da criação da
cidade no movimento de mudança de capital para a cidade de Aracaju. O edifício
abrigou também a Delegacia da Receita Federal de Sergipe, hoje se encontra
restaurada e sob Administração da Prefeitura Municipal de Aracaju, onde funciona o
Centro Cultural Cidade de Aracaju.
Tombamento: Processo. 10.04.03. Decreto nº 21.765, de 9 de abril de 2003.Inscrição
no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 5 e 6.
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RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA PRAÇA CAMERINO, 225 - Sede do IPHAN.

Figuras 35 e 36 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Av. Barão de Maruim, 225.

Construída no início do século XX pelo proprietário Dr. Leonardo Gomes de
Carvalho Leite. Atualmente a edificação abriga a sede da Superintendência do IPHAN
em Sergipe.
Tombamento: Processo 52/83. Decreto nº 21.786, de 16 de abril de 2003, Livro de
Tombo Geral 01, fl 34. Em 27.11.2003.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO PARREIRAS HORTA

Figuras 37 e 38 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Rua Campo do Brito, 551.

O Instituto Parreiras Horta foi inaugurado no dia 05 de maio de 1924 no
governo de Mauricio Graccho Cardoso. O Instituto foi construído para completar a
nova estrutura de saúde pública estadual da época, tendo como principais atribuições
o preparo e distribuição das vacinas antivariólica e antirrábica. Atualmente o edifício
abriga a Fundação de Saúde Parreiras Horta. Arquitetura Oficial.
Tombamento: Processo 73/2003. Decreto nº 25.058, de 21 de fevereiro de 2008.
Inscrição no livro de tombo 01, Geral, fl 44.
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CAPELA DE SÃO SALVADOR

Figuras 39 e 40 – Fachada em período distintos - Endereço: Rua Laranjeiras, s/nº.

A Casa de Oração, dedicada a São Salvador, teve a sua construção iniciada pelo
Presidente da Província - Salvador Correia de Sá e Benevides. A Igreja São Salvador foi
um dos primeiros templos católicos de Aracaju já que a única igreja existente em
Aracaju, à época de sua construção, era a capela de Santo Antônio. A Capela São
Salvador foi inaugurada em 23 de outubro de 1857 e foi a matriz da capital até a
inauguração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Hoje funciona normalmente
no Calçadão comercial do Centro da cidade.
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ANTIGA PENITENCIÁRIA MODELO DE ARACAJU

Figuras 41 e 42 – Fachadas antes e depois - Endereço: Rua José Zuckman, s/nº, Bairro América.

A antiga Penitenciária do Estado foi construída no governo de Graccho Cardoso,
sendo inaugurada em outubro de 1926, com projeto do engenheiro Arthur Araújo.
Antes chamado de Reformatório Penal do Estado, o espaço abrigava cerca de 180
internos e foi sofrendo deteriorações em sua estrutura pela superlotação. Após ser
reformada, a edificação abriga hoje a Escola de Gestão Penitenciária Professor Acrísio
Cruz.
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PALMEIRAS IMPERIAIS

Figura 43 – Palmeira Imperiais da praça Fausto Cardoso.

A aleia de palmeiras imperiais plantada no eixo definido pelo percurso entre a
Ponte do Imperador e a Catedral (Igreja Nossa Sra. da Conceição) foi uma homenagem
a visita do Imperador Dom Pedro II a capital Sergipana, no início da segunda metade
do século XIX. A implantação desse eixo em parques e praças era uma característica da
corrente clássica do paisagismo, disseminada pelos franceses durante o período da
Belle Époque5, por isso a selecionamos como bem cultural material ligado ao
ecletismo.
Conjunto tombado de acordo com o Código Florestal. Decreto nº 4.450, de 14
de setembro de 1979. Praça Almirante Barroso – Centro Histórico de Aracaju

5

A Belle Époque (expressão francesa que significa bela época) foi um período de cultura cosmopolita na história da
Europa que começou no fim do século XIX (1871) e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em1914. A
expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi uma época marcada por
profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano (Wikipedia).
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g. Art DÉCO


ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

Figuras 44 e 45 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça Fausto Cardoso, 248.

O prédio denominado de Palácio Carvalho Neto foi edificado em 1936, na
administração do Interventor Federal Eronildes Ferreira de Carvalho, com o intuito de
abrigar a Biblioteca Pública do Estado. A partir de 1974, passar a ser sede do Arquivo
Público Estadual. Carvalho Neto foi um dos grandes intelectuais sergipanos, jurista,
professor do Direito do Trabalho e Escritor. A construção segue o estilo da Art Décor,
ficando seu projeto a cargo do engenheiro Altenesh.
Arquitetura Civil Urbana. Um monumento ligado a história educacional e
cultural de Sergipe.
Tombamento: Processo 097/84.

Decreto nº 12.038, de 22 de janeiro de 1991.

Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 16. Em 21/02/1991.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANTIGO COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES

Figura 46 – Fachadas atuais, tomadas por engenhos publicitários.

Monumento ligado à história religiosa e educacional do Estado de Sergipe. Foi
construído para abrigar o Colégio das Irmãs Sacramentinas que marcou época entre os
anos 50 e 70.
Arquitetura civil urbana, propriedade dividida entre o Município de Aracaju
(pavimento superior) e alguns lojistas (pavimento térreo), o que vem dificultando a
administração do prédio.
Tombamento: Processo nº 084/2001. Decreto n° 20.953, de dezembro de 2002.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral - fl. 31.
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INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SERGIPANO

Figuras 47 e 48 – Fachada em períodos próximos - Endereço: Rua Itabaianinha, nº 41.

Criado em 06 de agosto de 1912, o Instituto foi chamado por muito tempo de
“Casa de Sergipe”, sendo uma importante entidade envolvida na construção da
identidade cultural do Estado. O edifício que atualmente abriga o IHGSE foi sede da
antiga Rádio Difusora de Sergipe, a primeira emissora de rádio de Sergipe.
Tombamento: Processo 93/84. Decreto nº 24.383, de 09 de maio de 2007. Inscrição no
Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 43. Em 20.11.2007.



PONTE DO IMPERADOR

Figuras 49 e 50 Imagens antes e depois - Endereço: Praça Fausto Cardoso, s/nº.
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A ponte foi construída em 1859, na administração do engenheiro Manuel da
Cunha Galvão. Feita em madeira inicialmente, tinha o objetivo de recepcionar o
Imperador do Brasil D. Pedro II na cidade numa localização com frente para o Palácio.
Em 1867, sob a presidência de José Pereira da Silva Moraes, a ponte, que se
encontrava em mal estado de conservação, passou por uma reforma com o objetivo de
deixá-la com acabamento em ferro. Mais tarde, em 1904, o presidente do Estado
Josino Menezes encomenda a construção de uma ponte metálica através do
engenheiro Heráclito de Faria Lima, por meio da Casa Henry Rogers Son&Co, da
Inglaterra.
Em 1919, com novo pensamento urbanístico e com a preocupação de
aproveitar a velha estrutura da ponte, Hugo Bozzi ganha o concurso para construção
da ponte, que tinha agora um aspecto de monumento celebrativo ao Centenário de
Emancipação Política de Sergipe. Hoje chamada de Ponte do Imperador, a plataforma
de desembarque passou por diversas reformas assim como por mudanças de nome
que iam de acordo com o regime político vigente. Já foi conhecida como Ponte do
Governador, Ponte Metálica, Ponte do Presidente e Ponte do Desembarque.
h. Bens históricos e culturais

 CEMITÉRIO DOS NÁUFRAGOS

Figura 51 - Endereço: Rodovia dos Náufragos.
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Elevada a monumento histórico por guardar os despojos e perpetuar a
memória daqueles que vitimados pela guerra tombaram inocentes, chamados pela
Paz. Sendo assim, o cemitério guarda os restos mortais de náufragos da II Guerra
Mundial provenientes de afundamentos na costa de Sergipe, nas proximidades da
Capital Aracaju. Esse atentado nazifascista foi considerado um insulto a soberania
brasileira. No ano de 1972, o bem cultural foi restaurado pela SUDOPE. Propriedade do
Ministério da Marinha. Monumento ligado a história da navegação em Sergipe.
Tombamento: Processo 043/89. Decreto nº 2.571, de 20 de maio de 1973. Inscrição no Livro
de Tombo nº 01 – Geral – fl. 25. Em 29.05.1985.

i. Modernismo



PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA “GOVERNADOR LUIZ GARCIA”.

Figura 52 – Fachada recente – Endereço: Praça João XXIII

O surgimento desse monumento se deu após a derrubada do Morro do Bonfim.
Visto como um local marginalizado, com presença de cabarés, um local de boemia.
Com o crescimento urbano da cidade se viu a necessidade da derrubada do referido
morro. O então Governador Luiz Garcia resolve criar esse espaço, fundado em janeiro
de 1962. O monumento é um marco da cidade de Aracaju. Lugar de encontros,
reencontros e despedidas. O terminal (hoje denominado pelos sergipanos de
Rodoviária Velha) é ponto de referência até os dias atuais. Em 1988, passou por
reformas e ampliação. Arquitetura civil de função pública, edificada na segunda
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metade do século XX. Propriedade do Estado. Praça João XIII – Centro Histórico de
Aracaju.
Tombamento: Processo n° 047/98. Decreto nº21.766, de 09 de abril de 2003. Inscrição
no Livro de Tombo nº01 – Geral – fl. 33. Em 01.07.2003.


FRAGMENTOS DO CARROSSEL DE TOBIAS

Figura 53 – Fragmentos do Carrossel de Tobias – localizado no Museu da Gente de Sergipana.

O Carrossel de Tobias chegou ao Brasil no fim do século XIX. Foi construído nos
Estados Unidos, no mesmo século. Na cidade do Recife, foi onde a atração iniciou,
depois de alguns anos seguiu para Maceió até o ano de 1904, mesmo ano em que
chegou a Aracaju. No ano em que o Brasil completou 100 anos de sua independência
(1920), o Carrossel foi instalado em uma praça onde estão localizados atualmente os
Mercados Municipais.
Monumento ligado a história da sociedade sergipana. Atualmente, do Carrossel
só existem alguns fragmentos dos elementos artísticos que em 2013 passaram por
processo de restauração. Graças ao empenho de Ana Conceição Sobral de Carvalho e
Rosina Fonseca Rocha, coordenadora e assessora da Subsecretaria de Estado do
Patrimônio Histórico e Cultural/SUBPAC, sendo o professor Msc Emérito da
Universidade Federal de Sergipe, Luiz Alberto dos Santos, o Subsecretário da referida
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instituição, juntamente com Ézio Déda, Superintendente do Instituto Banese. Trabalho
de restauro realizado por Luis Carlos.
Tombamento: Processo n°078/84. Decreto nº9.087, de 18 de dezembro de 1987.
Inscrição de Tombo nº01 – Geral fl. 10. Em 04/11/1988.


EMBARCAÇÕES TOTOTÓ

Figura 54 - Tototó.

Conjunto de embarcações de transporte de pessoas utilizada na travessia do
Rio Sergipe, entre a capital e o Município de Barra dos Coqueiros, protegidas pela Lei
Estadual nº 7320, de 20 de dezembro de 2011, como Patrimônio Cultural do Estado de
Sergipe. Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 56.


CACIQUE CHÁ

Figura 55 e 56 – Fachadas atuais da edificação Endereço: Praça Olímpio Campos
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Construção da primeira metade do século XX, passando por reformas ao longo
do tempo. Protegido através do Decreto, nº 29.557, de 23 de outubro de 2013.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl 54.
Artes Plásticas


PAINÉIS E MURAIS DO ARTISTA PLÁSTICO JENNER AUGUSTO

Figuras 57 e 58 – Pinturas murais de Jenner Augusto – Endereço: Edf. Walter Franco e Cacique
Chá.

Produção artística do século XX. Localizados no antigo Cinema Pálace, Hotel Pálace de
Aracaju. Atualmente no Teatro Atheneu Governador Arnaldo Rollemberg Garcez, edifício
Walter Franco e restaurante Cacique Chá. Decreto nº 9.990, de 26 de outubro de 1988.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01 – Geral – fl. 12 e 13.


ARTES PLÁSTICAS DO ARTÍSTA HORÁCIO HORA

Figura 59 – “A Virgem” – Endereço: Catedral Metropolitana de Aracaju.
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Bem móvel, produção artística do século XIX. (Tela “A Virgem, de Murilo–cópia
realizada por Horácio Hora) Sacristia da Catedral Metropolitana de Aracaju,
Propriedade da Arquidiocese de Aracaju. Decreto nº18.776, de 02 de maio de 2000.
Inscrição no Livro de Tombo nº 01-Geral-fl.27. II “Tela Miséria e Caridade”, bem
móvel, produção do século XIX, pertenceu ao Hospital Amparo de Maria em Estância e
adquirida pelo Governo do Estado em 2010 para compor o acervo do Palácio Museu
Olímpio Campos. Decreto nº 18.776, de 02 de maio de 2000. Inscrição no Livro de
Tombo nº 01 – Geral – fl 27.



ESCULTURA A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Figura: 60 - Escultura de Nossa Senhora da Conceição.

Imagem retratando Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de
Aracaju. Escultura em concreto medindo 10 metros de altura, de autoria da artista
plástica pernambucana, Vera Toledo. Inaugurada na primeira década do século XXI,
dezembro de 2006. Parque José Rollemberg Leite (Parque da Cidade) ARACAJU.
Propriedade do Estado. Declarada de interesse público para fins de inscrição e
tombamento no patrimônio histórico e artístico de Sergipe, a preservação da escultura
de Nossa Senhora da Conceição.
Tombamento: Decreto nº24. 158, de 28 de dezembro de 2006.Inscrição no Livro de
Tombo nº 01 – Geral – fl. 42
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Figura 61 – Esculturas no Espaço Formadores da Nacionalidade.

Esculturas e vultos históricos compreendendo as de Joaquim José da Silva
Xavier – O Tiradentes, D. Pedro II, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Barão do Rio
Branco, Duque de Caxias, José Bonifácio de Andrade da Silva, Princesa Izabel e por
último em 2012, inclui-se a escultura de Zumbi dos Palmares. Conjunto de esculturas
de autoria do artista plástico Leo Santana, inaugurado na primeira década do século
XXI/2006. Espaço Formadores da Nacionalidade. Localizado na Orla Marítima de
Aracaju. Praia de Atalaia.
Tombamento: Processo n° 057/2006. Decreto nº 24.148, de 21 de dezembro de 2006.
Inscrição no Livro de Tombo nº01 – Geral fls. 40. Em 07.02.2007.
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 CONJUNTO DE ESCULTURAS DE VULTOS HISTÓRICOS LOCALIZADAS NO ESPAÇO DE
CONVIVÊNCIA CULTURAL.

Figura 61 – Esculturas no Espaço Formadores da Sergipanidade

Esculturas em bronze de autoria do artista plástico Otto Domovich retratando
vultos históricos da cultura compreendendo as de Tobias Barreto, Silvio Romero,
Manoel Joaquim Bomfim, Maurício Graccho Cardoso, Gumercindo Bessa, Gilberto
Amado, José Calazans, Jackson Figueiredo, João Ribeiro e Horácio Hora. Conjunto
inaugurado na primeira década do século XXI/2006. Espaço de Convivência Cultural
Orla Marítima de Aracaju Praia de Atalaia. Estado de Sergipe. Decreto nº24.147, de 21
de dezembro de 2006. Inscrição no Livro de Tombo nº 01- Geral – fl. 39.
 MONUMENTO AOS 150 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE ARACAJU, HOMENAGEM AO
FUNDADOR DA CAPITAL DO ESTADO, INÁCIO JOAQUIM BARBOSA.
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Monumento projetado e executado pelo artista plástico Leo Santana,
inaugurado na primeira década do século XXI/2006. Orla Marítima de Aracaju. Praia
de Atalaia. Estado de Sergipe. Decreto nº24.149, de 21 de dezembro de 2006. Inscrição
no Livro de Tombo nº 01 0 Geral – fl. 41.

j. Bens declarados de Interesse Cultural


IGREJA SANTO ANTÔNIO

Figuras 62 e 63- Fachadas em períodos distintos - Endereço: Alto da Colina Santo Antônio.

O primeiro aglomerado urbano da cidade foi concentrado na Colina do Santo
Antônio. Na época da mudança da capital, já existia o povoado de Santo Antônio, no
município de Socorro, elevado à categoria de Cidade, pela resolução nº 413, em 17 de
março de 1855. Foi lá que se realizou a reunião da Assembleia Provincial que definiu a
transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju.
Na época, a conhecida Colina do Santo Antônio só possuía algumas casas de
pescadores e uma capela de taipa dedicada a Santo Antônio, posteriormente
substituída pela atual igreja, que no dia 13 de junho é tomada pelo povo em
homenagem ao Santo Casamenteiro. Hoje, a igreja funciona normalmente e oferece ao
turista uma vista panorâmica da cidade.
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 LOJA MAÇÔNICA COTINGUIBA

Figura 64 – Fachada recente - Endereço: Rua Santo Amaro, 171 – Centro.

Em 1872, já existia a Loja "Segredo e Amizade" quando foi fundada a Loja
Maçônica Cotinguiba. Situada no Centro da cidade, atualmente a loja mais antiga do
ramo está em funcionamento com o título de Loja Capitular.
 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SERGIPE

Figura 65 - Fachada do monumento - Endereço: Rua José do Prado Franco, 557.
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Idealizada pelo português Antônio Martins de Almeida e fundada no dia 26 de
maio de 1872, a Associação Comercial de Sergipe decorreu da atitude progressista dos
comerciantes da cidade. No entanto, a construção da sede da associação foi iniciada
apenas em 1923 e inaugurada em 1926, com o projeto a cargo do engenheiro Arthur
de Araújo e que contou no plano arquitetônico com o apoio do artista italiano Belando
Bellandi.


VILAS OPERÁRIAS DO BAIRRO INDUSTRIAL

Figura: 66 – Imagem dos imóveis - Endereço: Rua João Rodrigues, 26.

Nos primeiros anos da Cidade de Aracaju, a localidade onde se encontra o atual
Bairro Industrial era chamada de Maçaranduba. Com a chegada das Fábricas de Tecido
Sergipe Industrial na segunda metade do século XIX e Confiança em 1907, tornou-se
conhecido como Bairro Industrial.
Na década de 80 do século XIX, foi criada a Fábrica Sergipe Industrial e após a
morte de seu criador, João Rodrigues, passa a ser administrada pela Thomaz Cruz, José
Augusto Ferraz e seu filho Thales Ferraz. Este último manteve uma grande área de
lazer para os operários, chamada de Parque Sergipe Industrial, que possuía cinema,
teatro e palco para apresentações musicais.
A Fábrica Confiança, fundada em outubro de 1907 pelo Coronel Sabino José
Ribeiro, foi a segunda do Setor Têxtil em Aracaju, sob o nome de Ribeiro Chaves &Cia.
A Fábrica possibilitou a concessão de benefícios sociais aos operários e familiares
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como assistência médica (Policlínica Operária Sabino Ribeiro), creches, Associação
Desportiva e casas, como é o caso da conhecida Vila Operária.


ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

Figura 67-Fachada em períodos distintos - Endereço: Praça dos Expedicionários, bairro Siqueira Campos.

Os trilhos da “Chéninde-Ferdel’EstBrésilien”, localizados no barracão (atual rio
Real), não obstante as várias tentativas até 1907 quando foram iniciadas as obras para
prosseguir até o Rio São Francisco, em Propriá, com um ramal para cidade de Capela,
são inaugurados em 1913 assim como a Estação de Aracaju. Localizava-se na atual
Coelho e Campos (demolida na segunda metade dos anos 70 do séc. XX), nas
proximidades do mercado Antônio Franco, no Aribé (atual Siqueira Campos)
proximidades do cemitério Cruz Vermelha, seguia linha arquitetônica simples como a
maioria das estações ferroviárias da época no país. Na década de 50, a Estação
Ferroviária foi inaugurada no local atual, junto às Oficinas da Rede Ferroviária Federal.
A estação de Aracaju ligava Alagoinhas (BA) a Sergipe, sendo uma inovação
importante para o transporte e para a economia. No anos 40, a estação foi demolida
para a construção de uma edificação maior e mais moderna.
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LOJA A FONSECA

Figura 68 – Fachada do monumento Endereço: Av. Ivo do Prado, 60.

João Quintiliano da Fonseca, conhecido como João Fonseca, nasceu em Maruim
e viveu por um período de sua vida na Alemanha. Comerciante, João Fonseca e sua
família abriram a firma A. Fonseca, criada inicialmente em Maruim. A loja A. Fonseca
da capital ficava localizada na antiga rua da Aurora, hoje avenida Rio Branco. Em frente
ao estabelecimento especificamente em 1908, o Governo de Guilherme Campos
iniciou o serviço de transporte de Aracaju, por bondes à tração animal.


CINEMA RIO BRANCO

Figura 69 e 70 - Fachada em períodos distintos - Endereço: Rua João Pessoa, 182.
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Inaugurado entre 1903/1904 pelo italiano Nicolau Pungittori, inicialmente
chamou-se São José, em seguida Teatro Carlos Gomes. Em 1913, o edifício foi
adquirido por Zé Bolacha e em 1917 por José Barreto de Mesquita-“Juca Barreto”,
passando a ser conhecido como Cine e Teatro Rio Branco. Considerada durante anos a
casa de espetáculos mais importante de Aracaju, cenário de centros políticos e das
convenções do PSD e da UDN. Durante anos, foi o único teatro existente em Aracaju.
Toda a sua estrutura interior foi demolida abrigando hoje um estabelecimento
comercial. Seu estilo eclético após reforma passa a se caracterizar dentro do estilo
moderno.


SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO

Figura 71 – Fachada do monumento - Endereço: Av. General Calazans, 586.

Além do Seminário, era também ocupado pela residência dos primeiros Bispos
de Sergipe (Dom José Tomaz Gomes da Silva e Dom Fernando Gomes Santos) e pela
Cúria Diocesana até a transferência para o atual Palácio Arquiepiscopal, na praça
Olímpio Campos. O Seminário Episcopal do Sagrado Coração de Jesus criado no início
do bispado de Dom José Tomáz Gomes da Silva foi aberto em agosto de 1913 e tinha
como Reitor, o Monsenhor Adalberto Sobral e o Vice-Reitor, o padre José Augusto da
Rocha Lima. O seminário está funcionando sem as mesmas características do antigo,
na praia do Bairro Industrial.
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Coube a Dom José Vicente Távora, no dia 3 de janeiro de 1960, “erguer” o novo
Seminário Diocesano de Aracaju, localizado na chácara de Ariston Azevedo, no bairro
Industrial.


ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

Figuras 72 e 73 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça Olímpio Campos, s/nº.

Em sua origem foi construída para residência da família Mandarino, italiano
radicado em Sergipe. Sua construção data de 1919. Com a criação da Arquidiocese de
Aracaju, o prédio foi dotado para abrigar a residência do Arcebispo e a Administração
da Igreja, em Aracaju. É uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil e
pertence ao Conselho Episcopal Regional Nordeste III da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil. (Cúria Metropolitana).


PALÁCIO SERIGY (ATUAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE)

Figuras: 74 e 75- Fachadas em períodos distintos - Endereço: Praça General Valadão, s/nº.
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Conhecida como Palácio Serigy, a edificação sedia atualmente a Secretaria de
Saúde do Estado abrigando anteriormente a Cadeia Pública da Cidade, cujas obras
tiveram início em 1864, com essa função permanece até 1926. Inaugurado em
novembro de 1938, para outra função. O edifício foi o primeiro a possuir elevador na
cidade. Seguindo o estilo arquitetônico Art Décor de Von Altenesch.


HOSPITAL CIRURGIA

Figuras 76 e 77 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Av. Desembargador Maynard, s/nº.

O Hospital Cirurgia foi fundado em maio de 1926. Até aquele momento só
existia na capital o Hospital Santa Isabel mantido em parceria com a Prefeitura de
Aracaju. O hospital já abrigou na década de 60 o curso de Medicina, hoje pertencendo
à Universidade Federal de Sergipe (UFS).


ANTIGO MERCADO DO SIQUEIRA

Figura: 78 – Fachada da edificação - Endereço: Rua Carlos Correia, s/nº.
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O Antigo Mercado do Siqueira também conhecido como Feira do Aribé, por
conta da grande produção de vasos de cerâmica na região, funciona desde a década de
30. Atualmente a Feira encontra-se fragilizada por conta das diversas opções de
comércio no bairro.


JARDIM DE INFÂNCIA AUGUSTO MAYNARD

Figuras 79 – Fachada do monumento - Endereço: Rua Dom José Thomaz, 106.

O Jardim de infância Augusto Maynard foi inaugurado em 17 de março de 1932

e foi considerada a primeira instituição de educação pública para a infância de Sergipe.
O edifício abriga ainda hoje uma escola de ensino público e infantil.


PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ

Figuras: 80 e 81 – Fachadas em períodos distintos Endereço: Praça Tobias Barreto, nº 1042.

73 | P á g i n a

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

A edificação (que até os dias atuais abriga o Colégio Patrocínio São José) teve
sua construção em abril de 1940, originalmente com madeiras “biriba” enterradas a
pique que sustentam o edifício até hoje. Um dos colégios católicos mais antigos da
cidade oferecia educação para meninas no ensino primário, ginasial, secundário e
curso pedagógico para a formação de professoras.


MERCADOS MUNICIPAIS ANTÔNIO FRANCO E TALES FERRAZ

Figuras 82 e 83 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Rua José do Prado Franco, s/nº.

O primeiro edifício a ser construído foi o Mercado Antônio Franco, no ano de
1926, em homenagem ao empresário que investiu em sua construção. Isso ocorreu na
administração do Presidente Graccho Cardoso. A princípio, o mercado era um lugar de
varejo popular onde eram comercializados não apenas produtos industrializados,
como também carnes, queijos, doces, mandioca, ervas e produtos relacionados aos
cultos afro-brasileiros. Em 1948 foi construído o mercado auxiliar chamado de
mercado novo, que recebeu o nome do famoso industriário Thales Ferraz e possuía
linhas arquitetônicas bastante semelhantes às do anterior. Só no final do século XX,
com o projeto de revitalização proposto pela Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA),
em parceria com o Governo do Estado para o Centro da cidade, foi construído o
Mercado Albano Franco, já com uma arquitetura diferente dos outros dois.



VATICANO
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Figura: 84 – Fachada do monumento - Endereço: Av. Otoniel Dórea, 534.

Conjunto de prédios comerciais construídos na segunda metade do século XX,
por José da Silva Ribeiro, comerciante do ramo de ferragem. Abrigando atualmente um
ponto comercial, o edifício ficou conhecido como Vaticano devido à suas dimensões e
seu estilo arquitetônico. O espaço era composto de quartos e pequenos apartamentos
utilizados por comerciantes e famílias de baixa renda, além dos armazéns e pequenos
comércios no pavimento térreo.


HOSPITAL SÃO DOMINGOS SÁVIO

Figuras: 85 e 86 – Fachadas em períodos distintos - Endereço: Rua Itabaiana, 660.

O edifício abriga atualmente o Hospital particular Gabriel Soares.
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CONJUNTO DE CASAS ALTENESCH

Figura: 87 – Imagem de imóvel - Endereço: Rua Duque de Caxias, 508.

O engenheiro civil H. A. Arendt Von Altenesch, alemão vindo da Argentina,
fixou escritório em Aracaju e realizou importantes construções modernas sendo
responsável por diversas residências utilizadas até os dias atuais.
 VILA CARMEM

Figura: 88 - Fachada do monumento em períodos distintos – Endereço: Av. Ivo do Prado, 646.

Residência de propriedade do Coronel Gonçalo Rollemberg, localizada ao lado
do Centro de Cultura e de Arte da Universidade Federal de Sergipe, o Cultart.
 INSTITUTO G BARBOSA
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Figura: 89 – Fachada do monumento - Endereço: Rua José do Prado Franco, 148.

O Instituto G. Barbosa está instalado no andar superior do prédio da avenida
Coelho e Campos, restaurado há algum tempo. O monumento serviu ao público como

o Armazém Macedo, como o Bar Triunfo e agora abriga na parte térrea, o
supermercado G. Barbosa, com entrada pela rua José do Prado Franco.


ESCOLA MANOEL LUIZ

Figura 90: Fachada do monumento - Endereço: Av. Pedro Calazans, 1184.
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É na gestão de Maurício Graccho Cardoso (1922-1928) que a Instrução Pública
ganha grande impulso e vários grupos escolares são criados, tanto na capital como nos
municípios sergipano. Em prédios identificados pela elegância e sobriedade das linhas
arquitetônicas encontra-se o Grupo Escolar Dr. Manoel Luís, em funcionamento até os
dias atuais.


RESIDÊNCIAS NA RUA ESTÂNCIA

Figuras: 91, 92, 93 e 94 – Fachadas dos monumentos.

As edificações seguem o estilo do engenheiro H. V. Altenesh e atualmente
abrigam a sede da Fundação de Turismo e Cultura – FUNCAJU e a Rádio da Rede Ilha
FM, dentre outras residências. A figura 93, bem de Interesse Cultural, antiga
propriedade de Manoel Correia Dantas, prédio onde funcionou a antiga Faculdade de
Serviço Social, edificação representativa da arquitetura eclética do início do século XX,
caracterizando um momento de desenvolvimento urbano da capital - abriga o Museu
do Homem Sergipano, Propriedade da Universidade Federal de Sergipe.
78 | P á g i n a

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CASA DE VERANEIO DA ATALAIA

Figura: 95 - Imagem do imóvel - Endereço: Av. Beira Mar, 2240/2425. Praça Carvalho Neto, 33, 57 e 83.

Não foram encontrados registros sobre essa propriedade.


RESIDÊNCIAS DA FASE MORDENISTA

Figuras: 96 e 97 – Imagem dos Imóveis localizados na Av. Ivo do Prado, Endereço: Rua Vila
Cristina, 194/222/254/288. Rua Senador Rollemberg, 217/ 225. Av. Barão de Maruim, 306. Av. Ivo do
Prado, 282/ 296/ 942.

l. Classificação dos bens
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A fim de sistematizar as informações anteriores, apresentamos o quadro IV.1
de classificação dos bens tombados e de interesse cultural, na cidade de Aracaju, de
acordo com a esfera da Administração Pública responsável pelo registro do acervo
histórico.

LEGENDA:
TF - Tombamento Federal;
D - Declarados de interesse Cultural;

TE - Tombamento Estadual;
TM - Tombamento Municipal.

QUADRO IV.1 – Bens Tombados e Declarados de Interesse Cultural do Município de Aracaju.
NOMES E/OU
FUNÇÕES
ANTERIORES
Juizado Especial Federal - Ateneu Sergipense
- Museu do Homem
Sergipano
Secretaria do Estado da - Atheneu D. Pedro II
Educação
Residência Dr.
Leonardo Leite/Sede do
IPHAN/SE
Antigo Farol
- Farol

IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
URBANOS
1

2
3

4

5

6

Secretaria de Estado de
Segurança Pública e
anexo (Instituto de
Identificação)
Centro de Turismo e
Comercialização
Artesanal

- Grupo Escolar
General Valadão

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO

TF

TE

TM

D

Praça Camerino, s/n
X
Decreto Nº 6.820/85
(Fechada)
Decreto Nº
21.786/03
(Fechada)
Decreto Nº
15.295/95
(Fechado)
Decreto Nº 6.821/85

- Escola Normal de
Decreto Nº 6.129/84
Aracaju
- Instituto de
Educação Rui Barbosa
7
Penitenciária do Estado - Penitenciária
Modelo
- Reformatório Penal
IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
NOMES E/OU
OBSERVAÇÕES
URBANOS
FUNÇÕES
ANTERIORES
8
Instituto Parreiras
Decreto nº
Horta
25.058/2008
Palácio Gracho Cardoso - Atheneu Sergipense Decreto Nº
9
– Câmara Municipal de - Biblioteca Pública do 12.039/91
Aracaju
Estado
- Tesouro do Estado
10
Loja A. Fonseca & Cia
11
Quartel Central da
- Grupo Escolar
Decreto Nº
Polícia Militar do
General Siqueira
18.775/00
Estado

Av. Ivo do Prado,398 A

X

Av. Praça Camerindo,225
X
Av. Murilo Dantas, s/n.
B. Farolândia

X

Praça Tobias Barreto, 20
B. São José

X

Praça Olímpio Campos, s/n
Centro

X

Rua José Rutma, s/n.
B. América

X

ENDEREÇO
TF
Rua Campo do Brito,551
B. São José..
Praça Olímpio Campos,74

TE

TM

D

X

X
Av. Rio Branco,60
Rua Itabaiana,336

X
X
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12
13
14

15

Seminário Menor
Arquidiocesano
Escola Estadual Manoel
Luiz
Loja Maçônica
Cotinguiba
Delegacia da Receita
Federal

Av. General Calazans,586
- Grupo Escolar
Manoel Luiz
- Loja Maçônica
Cotinguiba
- Mesa de Rendas
Provinciais
- Alfândega

16

Palácio Olímpio Campos - Palácio Provincial

17

Palácio Fausto Cardoso
– Escola do Legislativo
João Seixas Dória

18

Igreja Santo Antônio

19

Delegacia Fiscal do
Ministério da Fazenda

20

21

22

23

Ponte do Imperador
Museu de Rua

Igreja de São Salvador

Memorial do Poder
Judiciário

Mercados Municipais
Antônio Franco e
Thales Ferraz

24

Vila Operária e Capela
da Fábrica Sergipe
Industrial
IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
URBANOS

25

26

27

CULTART -Centro de
Cultura e Arte UFS/PROEX

Posto de Saúde /PMA

Catedral Metropolitana
de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

- Assembleia
Provincial
- Assembleia
Legislativa
- Tribunal de Contas

- Palácio Provincial
- Delegacia Fiscal

X

Av. Pedro Calazans,1184

X

Rua Santo Amaro,171
Centro

X

Decreto Nº
Praça General Valadão,s/n
21.765/03
Centro Cultural de
Arac aju
Decreto Nº 6.818/85 Praça Fausto Cardoso, s/n
(Fechado)
Decreto Nº 8.313/87 Praça Fausto Cardoso, s/n

X

X

X

Alto da Colina do Santo
Antônio
Praça Fausto Cardoso, 272
Centro

X

Hospedou o Casal
Imperial em 1860
Decreto Nº
15.989/96
Decreto nº 29.556/13 Construída para o
Praça Fausto Cardoso, s/n
desembarque do
Casal Imperial na sua
visita à Sergipe.
- Igreja do São
Primeira Igreja
Rua Laranjeiras, s/n
Salvador
edificada no Plano
Pirro
- Tribunal de Relação Decreto Nº 8.313/87 Praça Olímpio Campos, s/n
- Juizado de Menores
- Arquivo Geral do
Judiciário
- Fórum Desemb. José
Fernandes Prado
Vasconcelos
- Mercado Modelo
Rua José do Prado Franco, s/n
Antônio Franco e
Mercado Auxiliar
Thales Ferraz
Vila Operária e
Av. João Rodrigues,20 a 24
Capela da Fábrica
B. Industrial
Sergipe Industrial
NOMES E/OU
OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO
FUNÇÕES
ANTERIORES
- Asilo N.Senhora da
Av. Ivo do Prado,612
Pureza
- Grupo Escolar Barão
de Maruim
- Faculdade de Direito
de Sergipe
- Residência
Rua Itabaiana,660
- Hospital São
Domingos Sávio
- Igreja Matriz Nossa Decreto Nº 6.819
Parque Teófilo Dantas
Senhora da Conceição /85

X

X

X

X

X

X

TF

TE

TM

D

X

X
X
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28
29

30

Associação Comercial
de Sergipe
Superintendência da
Polícia Civil

Palacete da Família
Rollemberg
Procuradoria Geral do
Estado
Palácio Arquiepiscopal
Cúria Arquidiocesana

- Associação
Comercial de Sergipe
- Instituto de
Identificação Carlos
Menezes

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Rua José do Prado Franco,557
Centro
Rua Duque de Caxias, s/n
Bairro São José

X

Tombado como
anexo da Secretária
de Segurança Pública
Decreto Nº 6.821/85
Decreto Nº
Av. Ivo do Prado,1072
11.118/89
Decreto Nº 9.991/88 Praça Olímpio Campos, s/n

- Residência Adolfo
Rollemberg
31
- Palácio da Justiça
- Vice-Governadoria
32
- Residência Nicolla
Mandarino
- Cúria Metropolitana
33
Palácio Inácio Barbosa – Palácio do Governo
Decreto Nº
Prefeitura Municipal de Municipal de Aracaju 16.559/97
Aracaju
34
Palácio Carvalho Neto - - Correios
Decreto Nº
Arquivo Público
- Biblioteca Pública do 12.038/91
Estadual de Sergipe
Estado
35
Palácio Serigy –
Construído onde
Secretaria de Estado da existia a antiga
Saúde
Cadeia Pública
36
Instituto Histórico e
Geográfico de Sergipe
37
Residência da Família
Casa construída por
Sr. Paulo Barreto
Harendt von
Altenesh
38
Colégio Patrocínio São
José
39
Mercado Carlos Firpo
- Mercado do Siqueira
- Feira do Aribé
40
Estação Ferroviária e
Oficinas
41
Cinema Rio Branco
- Teatro Carlos Gomes Destombado,
demolido e
reconstruído
42
Cinema Palace
- Hotel Central
Abriga pinturas
- Café e Cine
murais de Jenner
Universal
Augusto
Decreto Nº 9.990/88
IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
NOMES E/OU
OBSERVAÇÕES
URBANOS
FUNÇÕES
ANTERIORES
43
Res. do Sr. Pedro
- Residência Chiquito
Amado
Vila Nova
44
Cemitério dos
Decreto Nº 2.571/71
Náufragos
45
Conjunto de Armazéns - Residência do Sr.
Os números
José da Silva Ribeiro
478,490,496 não são
- Vaticano
tombados mas
compõem o conjunto
Decreto Nº 8.314/87
46
Vila Carmem –
Residência da Família
Júlio C. Leite
47
Residência da Família
- Residência da
Antônio Carlos Leite
Família Fonseca
Franco

X

X
X

Praça Olímpio Campos, s/n
X
Praça Olímpio Campos, s/n
X
Praça Fausto Cardoso,246
X
Praça General Valadão
X
Rua Itabaiana,41
Centro
Rua Duque de Caxias,508
B. São José

X
X

Praça Tobias Barreto
B. São José
Rua Carlos Correia, s/n
B. Siqueira Campos
Praça dos Expedicionários, s/
B. Getúlio Vargas
Rua João Pessoa,182
Centro

X
X
X
X

Rua João Pessoa, s/n
Centro
X
ENDEREÇO
TF

TE

Rua Itabaiana,983

TM

D
X

Rodovia dos Náufragos, s/n
Mosqueiro
Av. Otoniel Dórea, Av. Otoniel
Dórea, 500,506,511, 520,524 e
534

X

X

X

Av. Ivo do Prado,646
Centro

X

Rua Itabaiana,724
Centro

X
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48
49
50
51

52

53

54

55
56

57

Jardim da Infância
Augusto. Maynard
Residências da Rua
Estância
Supermercado G.
Barbosa
Residências de
Veraneio da Atalaia
Velha

Edifício Hotel Palace

Conjunto de Praças do
Centro:
-Pç Fausto Cardoso
-Pç Almirante Barroso
-Pç Olímpio Campos/
Parque Teófilo Dantas
IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
URBANOS

60

Praça General Valadão

Centro Comercial

61

Conjunto urbano

62

Residência Zé Peixe

X

- Edifício Macêdo

Rua Estância, 39,53,65, 85 e
246
Rua José do Prado Franco,148

Av. Beira – Mar nº
2240 é o Palácio de
Veraneio do Governo

Av. Beira ,2.186,2.240,2.252,
Praça Carvalho Neto, 33,57,87
Av,. Rotary, 651
A casa da Duque de
Caxias, 341 é projeto
de Ana Maria
Niemayer (filha de
Oscar ) para Dr.
Dalmo Melo

Hospital Cirurgia

- Residência
- Colégio Visão
- Departamento da
Educação/SEED

Rua Itabaiana, 313
Centro

Pça João XXIII,s/n
Centro
Parque Teófilo Dantas

- Construído onde
existia o Quartel do
28º Batalhão de
Caçadores

Decreto Nº
21.766/03
Abriga os murais
tombados de autoria
de Jenner Augusto
Decreto Nº 9.990/88
O painel de Jenner
Augusto foi
transferido para o
Teatro Atheneu

- Praça do palácio
- Jardim Olímpio
Campos

Abrigam as palmeiras
imperiais tombadas
Decreto Nº 4.450/79

NOMES E/OU
FUNÇÕES
ANTERIORES
- Pça da Cadeia
- Pça do Quartel
- Pça da Alfândega
- Colégio Nossa
Senhora de Lourdes

OBSERVAÇÕES

X
X

X

Rua Vila Cristina,194,222,254 e
288
Rua Senador
Rollemberg,205,217 e 488
Av. Ivo do Prado,282,296 e
942
Rua Duque de Caxias, 341
Av. Desembargador
Maynard,s/n

Possui pinturas
murais que retratam
a Usina São Félix

Estação Rodoviária
Governador Luiz Garcia
Bar Cacique Chá

58

59

Rua Dom José Thomaz,106

Residências da Fase
Modernistas

Hospital de Cirurgia e
Maternidade Francino
Melo
Escola Valnir Chagas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

X

X

X

X

X
Praça General Valadão
X

X

ENDEREÇO
TF

TE

TM

D

X
Colégio das Irmãs
Sacramentinas, onde
estudavam internas
as moças de famílias
importantes
Decreto Nº
20.953/02

Rua José do Prado Franco
Centro
X

Rua Itabaiana, 945, 876, s/n,
852, 783, 758, 740 e 638
Av. Ivo do Prado,
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63

64

65

66
67
68
69

70

71

72
73
74

75
76
77

Edifício Walter Franco

Edifício Estado de
Sergipe

- Construído onde
existia a Intendência
Municipal
- Construído onde
existia o Quartel do
28º Batalhão de
Caçadores

Edifício Atalaia

Cemitério da
Cruz Vermelha
Oratório Festivo D.
Bosco
Conjuntos Urbanos
Bairro Industrial
Conjuntos Urbanos

Galeria de Arte Álvaro
Santos
Colégio Frei Anselmo

Secretaria de Inclusão
Social
Vila Queiroz
Museu do Homem
Sergipano-UFS/PROEX

- Cemitério dos
Cambuis

- Construída onde
existia o antigo
Aquário
- Residência da
Família Gervásio
Izaias
LBA

Residência
Conjunto Urbano

81

Igreja Nossa Senhora
Menina
Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do
Estado de Sergipe –
CBPM
Cemitério Santa Isabel

83

Travessa Baltazar de Goes, 86
X

Av. Ivo do Prado
X
X

Rua Riachão, 1.276
B. Cirurgia
Av. João Rodrigues,435 a 511
Av. João Rodrigues, 533 a 577
Rua Riachuelo, 829 a 855
Rua Riachuelo, 555
Rua Riachuelo, 455, 439, 431
Parque Teófilo Dantas

X
X
X

Av. João Ribeiro,1.185
X
Órgão do Governo
do Estado

Rua Santa Luzia,

X

Rua de Estância, 391
Rua de Estância, 228

X
X

ITPS
Conjunto Urbano
Vila residencial

79
80

X

X

Residência da Família
Manoel Correia
Dantas

NOMES E/OU
FUNÇÕES
ANTERIORES

Praça Fausto Cardoso
Centro

Praça Ranulfo Prata
- Oratório Bebé

78
Saboaria Celeste
IMÓVEIS E/OU CONJUNTOS
URBANOS

82

Painel tombado em
azulejo de Jenner
Augusto
Decreto Nº 9.990/88
-Maria Feliciana,
nome popular em
homenagem a
mulher mais alta do
Brasil, eleita no
Programa do
Chacrinha
Primeiro Edifício
residencial de
Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

OBSERVAÇÕES

Rua Campo do Brito, s/n
Pça da Bandeira,229,232 e 238
Rua de Laranjeiras, 1569
a1591
Av. João Ribeiro, 584
ENDEREÇO

X
X
X
X
TF

Imóveis
Descaracterizados.
Projeto Harendt von
Altenesh
Projeto Harendt von
Altenesh

TE

Av. General Calazans, 351
Av. Barão de Maruim, 306,
588,593 e 609
Rua Itabaiana
Centro
Rua Siriri, 762

TM

D
X
X
X

X
Pça Princesa Isabel

X

Fonte: organizado pelo autor, 2015.

m. Considerações
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O estudo realizado, neste primeiro passo para a revisão do Plano Diretor da
cidade de Aracaju, revela um número considerável de bens da capital que já estão
protegidos pelo instituto do tombamento. Contudo, e mais importante, as ações de
preservação deste patrimônio são em sua maioria ações realizadas pela Administração
Pública Estadual, o que denota uma ineficiência da gerência pública municipal no
cuidado em preservar a sua memória. Podemos creditar estas ações concentradas do
Governo do Estado na capital ao fato de se tratar, aqui, do centro do poder, do pólo
irradiador de ideias que influenciaram e influenciam o comportamento, o estilo e os
gostos da sociedade sergipana, bem como espaço para onde convergiam e convergem
as referências culturais do interior.
Esta atuação do Estado talvez tenha contribuído sobremaneira para anular ou
desestimular ações e políticas públicas municipais no sentido de preservar o seu
patrimônio e a memória coletiva, haja vista que a lei que dispõe sobre patrimônio
cultural em Aracaju data do final de 1980 e, quase três décadas depois, não há sequer
um só registro nos Livros de Tombo do Município, relegando-se os poucos registros de
patrimônio imaterial a ações isoladas do Poder Legislativo, sem qualquer base técnica,
científica ou legal para tanto.
Mas, é preciso deixar claro que a política de preservação não se restringe ao
tombamento, existem outras ações que podem ser implementadas no sentido de
salvaguardar o patrimônio material e imaterial da cidade, que passam ainda por um
processo de apropriação destes bens pela comunidade, através de programas de
educação patrimonial que sejam capazes de conscientizar a sociedade sobre a
importância de preservar esses símbolos representativos da história, memória e
identidade coletivas. Neste sentido, tem-se que nenhuma das leis das esferas federal,
estadual e municipal tem como escopo envolver a população na política de
preservação, limitando-se a declarar a importância cultural do bem, que acaba
deteriorado pela ação tempo, pela negligência dos governantes e pelo descaso da
população envolvida.
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No que pertine a construção da Lei Complementar Nº42/2000 – PDDU,
identifica-se uma preocupação em constituir de forma instantânea todo acervo da
cidade, sem deixar claro os critérios que foram utilizados para dimensionar este
acervo, olvidando do fato de que se trata de uma construção participativa e não
arbitrária e da necessidade de um envolvimento mais efetivo da sociedade na
identificação de seus símbolos e seus lugares de memória. Um exemplo disto, na
cidade de Aracaju, foi à retirada do Conselho Municipal de Cultura como órgão
responsável pelo processo de reconhecimento dos bens materiais e imateriais a serem
preservados. Essa dissociação do processo de construção dos símbolos históricos e
culturais da participação de todos os habitantes da cidade, por si só, contribui para o
insucesso das políticas preservacionistas, o que deve ser observado nessa revisão do
Plano.
Além disso, a dimensão do patrimônio a ser preservado tem que considerar,
também, a capacidade da infraestrutura do Poder Executivo Municipal em garantir a
efetivação da política de preservação, pois não terá qualquer utilidade
superdimensionar o acervo se não houver capacidade de gestão de porte correlato,
que envolveria a criação de órgãos específicos, com dotação de receita, construção de
um quadro técnico especializado pela contratação de profissionais e a criação de um
programa contínuo de envolvimento da sociedade na salvaguarda de seus bens.
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