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Resumo: Em Aracaju é utilizado corriqueiramente o termo  tabaréu  para se referir

àquele oriundo do interior, da roça, do campo, que possua uma conduta, no meio

urbano,  acanhada,  ingênua,  tacanha.  A  expressão  pode  ser  usada  de  forma

agressiva,  como um xingamento,  ou de forma jocosa com algum conhecido.  No

entanto, a depender da situação no cotidiano dos aracajuanos, é que ocorre o uso

do termo é para se fazer uma distinção entre o ser moderno, sofisticado, urbano,

citadino e supostamente cosmopolita, daquilo que não pertence a essas categorias.

Um uso marcado para diferenciação simbólica.  É comum se ouvir  expressões a

respeito do tabaréu no estado de Sergipe, como: "o tabaréu deveria ter horário para

entrar na cidade, porque só faz atrapalhar o fluxo dela" ou "o tabaréu é o bicho que

mais se parece com gente". A partir disso, o presente trabalho tem como objetivo a

investigação sobre as disputas simbólicas envolvendo citadinos e tabaréus numa
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cidade projetada para ser capital, o que por si só fomentou a migração no sentido interior-

capital. Aracaju é um caso particular porque na capital sergipana, temos a impressão de

que alguns dos habitantes da cidade fazem questão de renegar esse passado, quando

associado à tradição agrária ou provinciana, embora ainda preservem, inadvertidamente,

práticas e costumes considerados “tabaréus”, muito provavelmente adquiridos através dos

seus  ascendentes.  Itens  como  gastronomia,  expressões  verbais,  modos  de

entretenimento  (como a  Cavalgada do  Aribé  e  a  Festa  de Santo  Antônio),  para  citar

alguns exemplos. 

Palavras-chave: tabaréu, Aracaju, modernidade, tradição.

1. Introdução

Em Sergipe, temos algumas expressões peculiares, uma das quais, provavelmente

a mais conhecida de todas é “cabrunco”, uma interjeição utilizada para os mais diversos

fins. Esse tipo de expressão que já se incorporou no vocabulário do sergipano, de norte a

sul do estado, incluindo a capital, acredita-se que surgiu da palavra  carbúnculo, doença

fatal que aflige o gado. Porém, no uso corrente passou a ser utilizado para quase todas as

situações, desde elogio, expressão de espanto a até como um palavrão. Supõe-se que

esta  seja  uma  das  várias  heranças  interioranas  que  ainda  permeia  o  cotidiano  do

aracajuano.

Ao contrário de outras localidades do Brasil que usam os termos "matuto", "caipira",

"jeca",  e  até  “caboclo”,  que  é  o  mestiço  do  português  com  o  indígena,  referindo-se

também a um certo tipo de vida e/ou um modo de ser; em Sergipe, de uma maneira geral

e,  em Aracaju, particularmente,  utiliza-se mais frequentemente o termo “tabaréu”,  cuja

adoção na linguagem coloquial local e seus desdobramentos ao longo do tempo, é um

dos objetos de análise desta pesquisa, uma vez que seu rastreamento talvez nos conduza

a uma compreensão da construção do ethos local que passa, fundamentalmente, pela

relação da capital com o interior. 

O sinônimo de tabaréu é utilizado em nosso país desde o século retrasado e tinha

como definição os habitantes de cidades pequenas com hábitos rurais, rústicos (Morais

Filho, 1999). Ou então, como “... o camponês, que trabalha nas terras dos nobres, dos

fazendeiros e seringalistas” (Moura,1997; citado en Chianca, 2013: 141). Em Aracaju é

utilizado corriqueiramente o termo  tabaréu para se referir àquele oriundo do interior, da

roça,  do  campo,  ou  àquele,  mesmo  que  nascido  na  capital,  morador  de  núcleos

populacionais menores. Em ambas as origens o sujeito tachado de tabaréu possui uma



conduta, no meio urbano, acanhada, ingênua, tacanha. A expressão pode ser usada de

forma agressiva, como um xingamento, ou de forma jocosa, desde que seja com algum

conhecido. Tem sido observado durante a realização da pesquisa, que quando ocorre o

uso do termo é para se fazer uma distinção entre o ser moderno, sofisticado, urbano,

citadino e supostamente cosmopolita, daquilo que não pertence a essas categorias. Um

uso marcado para diferenciação simbólica. É comum se ouvir expressões a respeito do

tabaréu no estado de Sergipe, como: "o tabaréu deveria ter horário para entrar na cidade,

porque só faz atrapalhar o fluxo dela" ou "o tabaréu é o bicho que mais se parece com

gente".

No  entanto,  diferente  de  outras  plagas,  na  capital  sergipana  uma  das

peculiaridades  é  que  o  imigrante  do  interior  ao  aportar  na  cidade  já  estaria

“semiadaptado” ao ambiente urbano. Isto porque a cidade em questão, Aracaju, fundada e

povoada por toda sorte de forasteiros, ao contrário de outras capitais, não impõe barreiras

simbólicas  tão  bem  demarcadas  entre  os  nascidos  aqui  e  aqueles  provenientes  do

interior,  exceto  em  alguns  momentos  de  tensão  específicos.  Acreditamos  que  essa

adaptação  facilitada  à  capital  sergipana  se  dá  em  razão,  entre  outras  coisas,  pelo

tamanho diminuto do estado, que conta apenas com pouco menos de 22 mil quilômetros

quadrados, onde se é possível um fluxo de deslocamentos entre esses dois ambientes

mais intensos. Para se ter ideia são necessárias cerca de duas horas a carro para se

chegar  ao  norte  ou  ao  sul  do  Estado  partindo  da  capital.  E,  além  disso,  na  capital

sergipana é possível dizer que, também diferente de outras localidades, a questão de

grupo que possui a mesma herança cultural se mesclou com a questão de classe 1 como

categoria  utilizada  para  diferenciação  social.  Sabemos  que  mencionar  a  questão  de

herança cultural para os aracajuanos e, simultaneamente, diferenciá-la de outros grupos

com pretensa herança cultural diversa se torna extremamente complexo. 

Essa diferenciação entre capital e interior se inicia a partir do século XIX quando a

zona rural no Brasil começa a sentir os efeitos de crises, tanto econômicas quanto sociais,

que culminaram em algumas revoltas ao redor do país. O latifúndio de outrora já não era

mais o mesmo, enquanto isso cada vez mais a zona urbana aglomerava maior quantidade

de pessoas e chamava mais atenção, inclusive do poder público. Há o surgimento de

ideias  referentes  à  urbanização,  especificamente  às  diferenças  entre  a  vida  rural  e

urbana, e também à difusão do modo de vida urbana. A revolução industrial na Europa e o

1  A noção de classe que pretendemos trabalhar é a explicitada por Aron (1991) que se traduz em um
grupo  social  inserido  na  sociedade  que  comungam dos  mesmos  interesses,  pelo  cumprimento  de
determinada função ou pelo posicionamento de certo ponto de vista. Sendo, no entanto, segundo o
próprio autor, impossível de se precisar a quantidade de classes que se dividem. Também pensada
como a unidade que abrange os indivíduos posicionados dentro de um mesmo circuito de produção.



contato  cada  vez  maior  entre  os  dois  continentes  fazem  acelerar  o  processo  de

urbanização  nacional.  A  elite  sempre  desejando  ser,  parecer,  estar na  Europa  e,

consequentemente,  afastar-se,  sair  da civilização “atrasada” do Brasil para  pertencer à

realidade “civilizada”. 

Estes dois processos, a industrialização e a urbanização, causaram uma reviravolta

na sociedade brasileira, pois além da quebra do isolamento anterior da zona rural, eles

motivaram a estagnação no sistema produtivo agrário que levaram ao ajustamento dos

novos valores de conduta com os velhos. Inclusive, os indicadores de urbanização são

utilizados  como  dados  estatísticos  do  desenvolvimento  econômico  de  certas  regiões.

Essa oposição entre campo e cidade, que faz mais afastar os pontos positivos do que

aproximá-los, mostra uma dicotomia infrutífera cientificamente que tende a desmerecer

um dos lados, geralmente o lado rural, quando na verdade um lado é complementar ao

outro.

Talvez  pudéssemos  colocar  como  possibilidade  de  afirmação  um  enunciado,

parafraseado de Eduardo Viveiros de Castro2: "Em Aracaju, todo mundo é tabaréu, exceto

quem não é". Justificamos. É que como a capital sergipana foi uma cidade projetada em

um lugar praticamente inóspito, seu povoamento ficou a cargo dos funcionários públicos

da  antiga  capital,  São  Cristóvão,  e  posteriormente  dos  latifundiários  do  Vale  do

Cotinguiba,  região  produtora  do  açúcar,  que  possuíam  residências  no  centro  político

provincial. Com o passar do tempo, a cidade foi recebendo pessoas das mais variadas

situações vindas do interior de Sergipe e dos estados limítrofes. A partir disso, temos a

impressão  de  que  alguns  dos  habitantes  da  cidade  fazem questão  de  renegar  esse

passado, quando associado à tradição agrária ou provinciana, embora ainda preservem,

inadvertidamente,  práticas  e  costumes  considerados  “tabaréus”,  muito  provavelmente

adquiridos através dos seus ascendentes. Itens como gastronomia, expressões verbais,

modos de entretenimento (como a Cavalgada do Aribé e a Festa de Santo Antônio), para

citar alguns exemplos. Ou seja, eles “... vão se imiscuindo no ambiente urbano, no esforço

de se confundirem com o  ethos urbanístico e progressista da nova capital. (...) [Com o

intuito] de abafar os traços de provincianismo que o identificaria com a condição anterior

de existência” (Rafael, 2009: 283).

O nosso  campo escolhido,  Aracaju,  é  uma cidade  que  foi  construída  para  ser

símbolo do progresso liberal e um exemplo de modernidade da província no século XIX,

para ser, uma cidade portuária e administrativa privilegiada pela sua localização, junto à

foz do rio Sergipe, com o intuito de melhor escoar os produtos agrícolas da região. Para

2  A frase original do prestigiado antropólogo brasileiro é: “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não
é!”.



ela foi transferido todo o staff  burocrático vindo de São Cristóvão, cidade que guardava

toda uma atmosfera barroca e reminiscência do período que permaneceu sob jugo da

província vizinha, Bahia, e de sua capital, Salvador. A intenção subjetiva de se fundar uma

nova capital  era a de que a província de Sergipe possuísse de uma vez por todas a

autonomia, que ainda era restrita, pelo menos no campo econômico, pois praticamente

toda a produção do açúcar ainda era enviada aos trapiches da capital baiana para ser

armazenada e pesada. Pesagem esta sempre suspeita quanto aos reais valores, já que

de  acordo  com os  comentários  dos  sergipanos,  os  baianos  os  engambelava,  ou  no

mínimo, havia esta tentativa. Foi  apenas a elite latifundiária da época que, adquirindo

alguns terrenos em meio às dunas e mangues onde futuramente seria fundada a nova

capital  que permitiu o sucesso do empreendimento, tendo a sua frente, os nobres do

baronato do açúcar como José Gomes de Melo, o Barão de Maruim, e José Trindade do

Prado, o Barão de Propriá. Primeiro e terceiro vice-presidentes da província à época da

transferência para a nova capital.

Apesar desses fatos que mostram um processo vagaroso de ocupação do território,

apenas na década de 1920 é que a nova capital vai tomando corpo como tal e adquirindo

elementos da modernidade, como energia elétrica, água encanada, telefonia, transporte

público, mercado, etc. Período marcado pelo final da  Belle Époque no país, mas que,

mesmo com a demora dos seus sinais na cidade3, reverberou na capital sergipana. Nesse

período também é que se tem notícia da primeira leva destacada de imigrantes vindos do

interior  sergipano protagonizado principalmente por  grupos familiares proeminentes no

comércio e pecuária que viram seus rendimentos caírem onde estavam anteriormente

(Dantas, 2004). Ou seja, é como Foster (1953) escreveu, pois é com a revolução urbana

que a cultura daquele que provém de uma localidade mais afastada aparece, quando a

organização societal da cidade estabelece-se ao momento em que foi surgindo uma elite

social, científica e intelectual. 

Quando aparece o elemento da industrialização, que instaura de forma mais clara a

dicotomia entre citadinos e tabaréus. É nesse instante que surgem as críticas da elite

social e intelectual, que vê com “maus olhos” a presença desse tipo social pelas ruas

brasileiras, enxerga-o como estorvo, elemento que atrasa o progresso, que atrapalha o

objetivo de alcançar o mesmo patamar do desenvolvimento e civilização europeus. Para

se ter  uma ideia  do  incômodo do tabaréu na política  do Estado brasileiro,  em plena

campanha presidencial de 1919, Rui Barbosa perguntou para a audiência do Teatro Lírico

do Rio de Janeiro se o Brasil “... conhecia ‘aquele tipo de raça’, que, entre as formadoras

3  Cf. MELO, 2013.



da  nossa  nacionalidade,  se  perpetua  a  vegetar  de  cócoras,  incapaz  de  evolução  e

impenetrável ao progresso” (Lobato, 2009: 13). 

Porém, o grande destaque migratório que Aracaju teve e que é o grande marco de

recorte da presente pesquisa foi o período a partir da década de 1960 em que se deu a

instalação do escritório da Petrobrás na capital. Os recursos minerais do Estado foram a

terceira força motriz da economia local, depois do ciclo do açúcar e do ciclo do tecido, a

qual denominamos o boom da indústria têxtil. A estatal brasileira do petróleo aportou na

terra do Cacique Serigy4 a partir das descobertas do ouro negro nas cidades de Riachuelo

e  Carmópolis,  em  1961  e  1963,  respectivamente.  Ampliou  seus  negócios  com  as

instalações da Petromisa e Nitrofértil e com a descoberta de petróleo no mar sergipano no

decorrer do tempo. Os fluxos migratórios para a capital e o seu entorno imediato teve um

aumento  extraordinário  decorrente  dos  altos  salários  e  a  estabilidade  ocupacional

oferecidas pela  estatal  brasileira  do petróleo  e  por  empresas transnacionais que lhes

prestavam serviços, como a Halliburton e a Schlumberger.

Além da parte econômica, a Petrobrás teve parte também no fomento de novas

regiões habitacionais na cidade como os Conjuntos Sol Nascente e Juscelino Kubistchek,

por exemplo; no lazer, com a construção do CEPE, mais conhecido como Petroclube, e

na cultura artística com o fomento aos festivais de músicas, peças teatrais de renome e

turnê de cantores e bandas de destaque nacional, como o MPB Petrobrás. Ou seja, pós-

1960 quase em todos os pontos da cidade teve o “dedo” da estatal nos mais variados

aspectos.

O  espaço  demarcatório  proposto  pelo  nosso  recorte  são  as  regiões  fora  do

Quadrado de Pirro, o qual ficou conhecido com o nome do engenheiro responsável pela

construção da nova capital,  Sebastião Basílio  Pirro.  Contava com 32 quadras de 110

metros por 110 metros cada um, com um traçado em formato de tabuleiro de xadrez no

centro histórico da capital, onde, inclusive, havia um rígido código normativo de conduta

sancionado em 1856, o Código de Postura, para a construção de casas em seu interior, o

qual  determinava,  entre  outras  coisas:  o  alinhamento  dado  pelos  fiscais  da  Câmara;

estabelecia o pé-direito mínimo; dimensões para esquadrias; mandava caiar as frentes

das casas duas vezes por ano e; vedavam a cobertura de palha, fazendo-se questão das

fachadas, somente.

Privilegiamos as regiões que estão ao norte e a oeste dele, como por exemplo, o

Siqueira  Campos,  já que foram essas localidades nas quais os tabaréus puderam se

4  O Estado de Sergipe é relacionado ao nome do Cacique Serigy frequentemente por ter sido um líder
indígena que lutou contra a colonização portuguesa na região. A sua comunidade localizava-se entre os
rios Sergipe e Vaza-Barris, a luta do seu povo contra as tropas lusas só teria fim em 1590. 



instalar em razão do baixo custo da moradia; da locomoção facilitada até o centro e para

o  interior,  e;  da  razoabilidade  da  infra-estrutura  básica,  embora  tendo  os  problemas

cotidianos de qualquer periferia. Deve-se levar em conta também que nessa região esteve

localizada o  principal  ponto  de entrada e saída da cidade com a instalação da nova

estação  ferroviária  em 1950,  defronte  a  Praça  dos  Expedicionários,  onde  atualmente

encontra-se o prédio abandonado da companhia Ferrovia Centro-Atlântica, embora, ainda

seja conhecida pelo nome da empresa proprietária anterior Viação Férrea Federal Leste

Brasileiro.  E  contemporaneamente,  região  que  também  conta  com  a  precípua  rota

rodoviária da cidade, a Avenida Osvaldo Aranha.  

Perguntas  que  consideramos  a  ser  respondidas  ou  perguntas  de  partida:

como e em quais contextos constituídos sob a égide do progresso e da modernidade,

grupos  tão  arraigadamente  tradicionais  vão  conviver  e  atualizar  suas  práticas  e

representações? Quais as zonas de tensão – momentos de tensão – entre citadino vs.

tabaréu, já que tal conflito se nos apresenta latente? As maneiras de estabelecimento na

cidade  de  Aracaju  podem ter  sido  um fator  importante  na  criação  e  perpetuação  da

diferenciação de poder? Para compreendermos esse conflito de identidades contrastivas,

se faz necessário a observação de todo o processo de conflito, oposição, dominação,

submissão, resistência que acontece tanto no plano simbólico como na realidade social

de fato. 

A hipótese da pesquisa é que embora inspirada em processos de metamorfoses

urbanísticas verificados em outras capitais do país, Aracaju não parece ter cumprido o

ideal de desenvolvimento preconizado, pelo menos, não entre as primeiras décadas do

século passado. Razão pela qual, a população que a ela recorreu atraída pelos supostos

benefícios prometidos, pôde movimentar-se com desenvoltura, sem prejuízo ou sacrifício

dos seus valores incorporados. No máximo, como entre os tabaréus, a movimentação é

no sentido de uma apropriação do progressivismo e modas citadinos, embora reservando

às  antigas  práticas,  espaços  privilegiados  de  expressões  culturais,  como  os  festejos

juninos  e  o  culto  a  uma  certa  modalidade  de  manifestações  populares  tipicamente

campesinas. Acreditamos que a ideologia de distinção entre o aracajuano do interiorano

provém da ideia, ainda fundada no final do século XIX pelos primeiros pensadores da

identidade  nacional,  de  que  o  litoral  e  o  sertão  eram  locus de  duas  civilizações

antagônicas.  O  problema  dessa  ideologia  no  contexto  aracajuano  é  que  os  próprios

habitantes  iniciais  da  cidade  foram  oriundos  desse  pretenso  lado  oposto,  no  caso

sergipano. Por conseguinte, tal ideia nessa região, na realidade, se mostra frágil.

Portanto, o tema e o objeto desta pesquisa, tiveram como escopo caracterizar os



elementos que condicionaram o surgimento e o estabelecimento da categoria tabaréu no

cotidiano aracajuano. Esmiuçando esse propósito intentamos decifrar quais os sentidos

objetivos e subjetivos de um termo tão utilizado quanto este em Aracaju. Na capital que de

tempos  em tempos  atrai  grande  quantidade  de  migrantes,  não  só  do  próprio  Estado

quanto de outras regiões do Brasil. Mesmo sabendo das dificuldades que a pesquisa nos

apresentou, pois em se tratando de uma representação social, como escreveria Moscovici

(2011), quanto mais a origem e a natureza convencional dela são esquecida e ignorada,

mais  fossilizada  ela  se  torna.  Para  tanto,  este  trabalho  busca  dar  essa  contribuição,

somando-se aos trabalhos sobre a história social da cidade, que apesar de ter chegado

aos 160 anos de fundação, ainda não possui, sequer, uma coletânea de trabalhos sobre si

de tamanho que faça jus à sua dimensão no cenário acadêmico.

Lembramos que o presente trabalho é parte de uma pesquisa maior que ainda está

sendo desenvolvida e que somente terá sua conclusão no primeiro semestre de 2016.

Dessa forma, todo o material e todos os dados apresentados aqui são ainda incipientes.

Procuramos, dado o limite indicado pela organização do evento, destacar os principais

pontos.

Iniciaremos  apresentando  a  nossa  fundamentação  teórica,  com  a  qual  nos

baseamos para a exposição dos resultados alcançados. A seguir, virão os resultados em

si que conseguimos através de recortes de jornais, conversas informais e entrevistas, e

porque não da convivência ininterrupta na cidade há mais de duas décadas. E por final,

nossas considerações finais. Na parte anexa estão registradas apenas algumas imagens

que servem para ilustração da nossa pesquisa.

2. Configuração teórica

Faz-se necessário para o decorrer da pesquisa apresentar e explicar, mesmo que

genericamente,  o  conflito  entre  dois  pólos  dicotômicos  que  se  farão  presentes  neste

trabalho: a tradição e a modernidade. Dois elementos que mesmo que possam parecer

um pouco esquecidos na nossa ciência,  para o  contexto  que apresentaremos ambos

estão presentes, pois, como já mencionado, e ainda será detalhada no segundo capítulo,

Aracaju  é  uma cidade  fundada  para  ser  um símbolo  da  modernidade  em termos  de

arquitetura e urbanismo no  século XIX. Só que ela foi e continua sendo povoada pelo que

era e é considerado como “atraso”, que faz referência à tradição, ao passado. 

Portanto, para iniciarmos, começaremos pelo o que seria essa ideia de tradição,

que sempre quando vem à tona faz referência a algo passado ou que vem do passado,



isto  é,  um  termo  referencial  de  transmissão  de  patrimônios  culturais,  imateriais  e/ou

materiais, por gerações. O veículo basilar dessa transmissão é a linguagem falada, sendo

seguida pela memória, individual e coletiva, mas também não podemos nos esquecer da

linguagem escrita como mantenedora e transportadora da tradição.

O elemento conflitante da tradição é a modernidade, que com o passar dos tempos

desenvolveu uma pretensa ideologia da modernização,  cujo  intuito  é  o de  justificar  o

desenvolvimento  ou  o  atraso  de  uma determinada  sociedade  e,  para  acrescentar  tal

tarefa,  ainda  oculta  às  reais  causas  da  situação.  O  que  tem  como  consequência  a

explicação através das diferenças culturais entre as sociedades, que seriam a razão do

suposto atraso de uma e do pretenso desenvolvimento. Essa ideia tem como proposta um

modelo a-histórico e linear de mudança social sustentado em um determinismo cultural.

Além disso, a modernidade se caracteriza por ser identificada em duas dimensões, uma

no plano entre sociedades e a outra no plano entre indivíduos. Em ambos os planos, ela

serve como instrumento comparativo de acordo com determinados indicadores tanto entre

as sociedades como entre os indivíduos (Oliven, 2010). É mais um modo de classificação.

Esses dois elementos apresentados aqui, tradição e modernidade, são operacionalizados

de  maneira  exclusiva  na  hora  de  classificar  algum  fenômeno,  ou  é  um  ou  é  outro;

impossibilitados  de  atuarem  simultaneamente  sobre  um  mesmo  fenômeno.  Sendo

bastante comum que em se tratando de duas posturas teóricas tidas como antagônicas, o

estabelecimento  de  uma  implica  na  exclusão  da  outra,  geralmente,  o  moderno

suplantando o tradicional. Recordamos que ambas as posições nos oferecem uma visão

dualista  dos  fenômenos  que  na  realidade  são  mais  complexos  e  dinâmicos  do  que

quando são explicados de modo simples através da divisão dicotômica apenas.

A configuração5 do tabaréu em Aracaju se parece muito com a situação verificada

por Elias e Scotson (2000) em Winston Parva. Ambas são divididas simbolicamente por

grupos opostos, no entanto, essa divisão não é de natureza racial, étnica ou entre classes

sociais,  mas  por  algo  que  não  possui  um  “rótulo”  pré-definido.  Pelo  panorama  que

pudemos apreender,  fizemos uma breve  analogia,  pegando  alguns  traços  da  relação

established/outsiders, os citadinos fazem parte de um grande grupo reconhecido, por eles

mesmos e por alguns que não fazem parte desse grupo, como "a boa sociedade", a que

serve  de  modelo  moral  e  comportamental  para  os  outros  com uma identidade  social

alicerçada  sob  a  interdependência  de  certos  elementos,  como  tradição,  autoridade  e

influência.  Os  tabaréus  são  o  oposto  dos  citadinos,  os  que  estão  à  margem,  grupo

5  Termo recorrente  na epistemologia  eliasiana  que é conhecida como  sociologia  configuracional  (ou
figuracional). É um instrumento conceitual que não vê sociedade e indivíduo de formas antagônicas, na
realidade é percebida uma interdependência entre  as pessoas.  No cerne das configurações há um
equilíbrio flutuante, elástico, de forças: há um equilíbrio de poder.



composto por um conjunto heterogêneo de indivíduos, os quais possuem laços sociais tão

ou  mais  intensos  quanto  os  dos  citadinos,  onde  a  relação  de  parentesco  é

corriqueiramente reafirmada ou rememorada, por exemplo. Eis aqui a primeira diferença

com o texto de Elias. A segunda é que os outsiders do caso aracajuano, o tabaréu, podem

ser referido no singular. Essas duas categorias opostas se sustentam na relação que as

nega e que as constitui como identidades sociais; isto é, são nas relações de poder, cujos

elementos  como  superioridade  social  e  moral,  autopercepção  e  reconhecimento,

pertencimento  e  exclusão,  são  os  integrantes  da  dimensão  social  da  configuração

estabelecidos-outsiders (Elias y Scotson, 2000). 

Em contrapartida, como “preço” pela manutenção do reconhecimento desejado, os

membros dos grupos superiores tornam-se reféns de seu papel, pois ficam obrigados a

reafirmar – a todo o tempo - sua identificação e integração grupal e também a preservar o

valor maior do seu grupo, limitando, assim, sua esfera de liberdade nas ações pessoais.

O fato é que a importância da opinião interna de um agrupamento sobre o ato de seus

membros é tão determinante para que essa pessoa mantenha seu status que ela acaba

servindo como forma de autocontrole individual. Os autores concluíram que sempre que

grupos de pessoas se aglomeram elas são sujeitas à processos de inclusão e exclusão

que  são  o  cerne  das  relações  de  poder  e  que  são,  em  maior  ou  menor  extensão,

conflitantes.

A chave  do  problema  investigado  por  Elias  e  Scotson  (2000)  era  analisar  as

características que estruturavam essa aversão de um grupo superior pelo outro inferior.

Eles denominavam como a  sociodinâmica da estigmatização as condições em que um

grupo impregna  um estigma sobre  outro.  A diferença entre  os  grupos é  que  um era

bastante  coeso,  enquanto  o  outro  não.  Os  “...  diferenciais  de  coesão  como  fontes

diferenciais de poder” (Elias y Scotson, 2000: 24). A sociodinâmica da relação entre os

grupos em questão é determinada pela forma de vinculação.

A configuração em Aracaju é a seguinte: há uma situação sui generis porque não

há, a priori, uma coletividade coesa de estabelecidos. Partindo para uma caracterização

dos tipos  ideais:  os  "estabelecidos"  da  capital  são os  interioranos aristocráticos  e de

classe  média  que  vão  se  auto-atribuindo  valores  distintos  sempre  com  referência  à

modernidade com intuito  de se diferenciarem dos  outsiders em questão,  os tabaréus.

Interessante perceber que um indivíduo mesmo não querendo se situar dentro do campo,

a própria  configuração o situaria independente da sua vontade. Curioso que na cidade,

ninguém quer a pecha de tabaréu, mesmo possuindo todas as qualidades latentes de um.

As construções de fantasias enaltecedoras e depreciativas exercem um role patente na



elaboração  das  relações  de  poder,  quase  sempre  com  um  caráter  diacrônico  e

modernizador.  Sobre  essas  construções  de  fantasias  distintas,  os  etnógrafos  da

configuração de Winston Parva afirmam que:

Num ambiente relativamente estável,  o código de conduta mais sofisticado e o
maior grau de autocontrole costumam associar-se a um grau mais elevado de
disciplina, circunspecção, previdência e coesão grupal. Isso oferece recompensas
sob a forma de status e poder para contrabalançar a frustração das limitações
impostas e da relativa perda de espontaneidade (Elias y Scotson, 2000: 171). 

Talvez esta seja uma das razões, ou até a razão, pela qual os tabaréus mais remotos

quando aportaram na capital não conseguiram se integrar a princípio, em decorrência da

ausência dessas qualidades.

As pessoas ‘inferiores’ tendem a romper tabus que as ‘superiores’ são treinadas a
respeitas desde a infância. O desrespeito a esses tabus, portanto, é um sinal de
inferioridade social.  Com frequência,  fere  profundamente o  sentimento de bom
gosto, decência e moral das pessoas ‘superiores’ – em suma, seu sentimento dos
valores afetivamente arraigados. Desperta nos grupos ‘superiores’, conforme as
circunstâncias, raiva, hostilidade, repulsa ou desdém; enquanto a adesão a um
código comum facilita a comunicação, infringi-lo cria barreiras (Elias y Scotson,
2000: 171). 

Há a possibilidade de que a demora no entendimento desse código comum por

parte do tabaréu tenha criado esse distanciamento entre o citadino e ele. Além de um

possível despreparo para uma nova conjuntura mundial, que a cada dia que passa se

torna  mais  feroz,  onde  a  mobilidade  social  é  cada  vez  mais  acentuada.  "Frente  às

dificuldades de um mundo altamente móvel e em ritmo acelerado de mudança, tende-se a

buscar refúgio na imagem de uma ordem social que nunca se altera e a projetá-la num

passado que nunca existiu." (Elias y Scotson, 2000: 176). 

Segundo os autores, essa é uma situação universalista: a de um homem ou um

grupo querer se destacar dos outros, alguém que se possa olhar abaixo. Essa situação “...

é tão difundida e enraizada que, entre as diversas sociedades existentes na face da Terra,

não se encontra praticamente nenhuma que não tenha encontrado um meio tradicional de

usar  uma  outra  sociedade  como  sociedade  outsider,  como  uma  espécie  de  bode

expiatório de suas próprias faltas” (Elias y Scotson, 2000: 208-209).

 O interessante é que mesmo esse aspecto da necessidade de se elevar o próprio

valor moral e de auto-estima seja tão presente na estrutura da personalidade humana

ainda não se possui uma conceituação adequada.

3. Sobre o contexto do tabaréu na cidade de Aracaju



Em Aracaju,  o  incômodo com a figura do tabaréu vem do início  do  século XX

quando essa gente vinda do interior com as mais variadas justificativas, seja pela atração

à  recém-fundada  capital  já  possuidora  de  alguns  elementos  e  instrumentos  da  Belle

Époque ou fugindo da seca que assolava certar regiões do semi-árido nordestino ou ainda

em busca de melhores ofertas profissionais e educacionais para sua respectiva prole,

eram livres de qualquer amparo e quase sem nenhum patrimônio significativo aportavam

na capital sergipana. Sendo que muitas vezes, como eram vistos como indisciplinados

nos seus meios de vida causavam esse mal-estar em um momento em que a cidade,

sustentada pelas indústrias têxteis e governada por uma oligarquia com passado rural,

procurava se desenvolver através de projetos de modernização e urbanização da sua

paisagem.

Tudo em nome da “civilização”. De acordo com Elias (2006), o conceito ocidental

de civilização é baseado na conversão das coações exteriores em autocoações, que é, na

verdade, uma característica de todas as sociedades humanas. No entanto, não são todos

os tipos de coação exterior são úteis para fomentar o desenvolvimento e a massificação

de elementos individuais de autocoação. Por exemplo, é melhor uma coação feita por

intermédio de uma persuasão com parcimônia do que uma abordagem de um tipo de

coação exterior exercida através de violência física, na qual não será assimilada para a

formação de uma autocoação; na realidade, tem a tendência de produzir o efeito inverso e

ser completamente rejeitado. Mesmo aquelas coações que são instáveis são, também, as

menos  indicadas  do  que  àquelas  que  são  fundadas  na  paciência.  Sendo  um  dos

elementos mais comuns em todos os processos de civilização é o seu sentido, que é

encontrado através do equilíbrio  entre  as  coações exteriores  e as  autocoações.  Este

aspecto da direção específica é muito similar ao do conceito weberiano de ação social6.

Portanto,  “...  os  principais  critérios  para  um  processo  de  civilização  estão  as

transformações  do  habitus  social  dos  seres  humanos  na  direção  de  um  modelo  de

autocontrole mais bem proporcionado, universal e estável” (Elias, 2006: 24). E enquanto a

descivilização  estaria  num  sentido  completamente  oposto,  recheado  de  elementos

considerados bárbaros e atrasados.

Esse tipo de rivalidade entre “tabaréus” e “citadinos” é reflexo de uma ascensão

das unidades de subsistência anteriormente conhecidas para uma nova configuração; ou

seja, da tribo para o Estado, da aldeia para a cidade e assim até culminar no modelo de

reserva e distanciamento que apresentamos aqui.

Segundo a antropóloga Luciana Chianca (2013), as representações sociais entre

6  É notória a influência da linha de pensamento weberiana no trabalho de Norbert Elias haja vista que ele
mesmo foi aluno do irmão mais novo de Max, Alfred.



tabaréus e citadinos dão referências a territórios geográficos e se associam às qualidades

morais, sendo os habitués da urbe identificados como mais civilizados e mais educados,

enquanto os migrantes são identificados como o oposto dessas qualidades. “Com tais

representações sobre o interiorano, os citadinos de origem migrante revelam quanto a

ideologia  dominante  tem  sucesso  na  identificação  do  personagem  matuto  com  os

migrantes pobres” (Chianca, 2013: 64). Ou seja, durante o cotidiano a imagem típica do

tabaréu  apenas  é  apensada  ao  do  matuto  pobre.  No  entanto,  essa  lógica  pode  ser

invertida durante alguns momentos determinados, como o período junino, por exemplo.

Nesses  instantes,  o  tabaréu  é  valorizado,  prestigiado,  torna-se  a  referência  das

festividades (Chianca, 2013).

Como o próprio  Fredrik  Barth  (citado en Poutignat  y  Steiff-Fenart,  1998:  11)  já

analisou,  referente  às  identidades  étnicas,  mas  estendendo  para  qualquer  referência

coletiva, a identidade “é construída e transformada na interação de grupos sociais através

de  processos de exclusão e inclusão [grifo  nosso]  que estabelecem limites entre tais

grupos, definindo os que os integram ou não”. E aqueles que não integram recebem o

estigma do não-pertencimento. Estigma nada mais é do que  a situação de inabilitação da

plena aceitação social de um indivíduo (Goffman, 1981).

Curioso notar que o termo estigma foi inventado pelos gregos para explicar sinais

corporais que se queria evidenciar algo fora da normalidade ou sobre o status moral. Tais

sinais eram feitos a partir de cortes ou fogo no corpo que denotavam que se tratava de

alguém indesejado,  que  podia  ser  um criminoso,  um escravo  ou  um traidor;  alguém

ritualmente “poluído”, que não se deveria ter contato, principalmente em lugares visíveis.

Tempo depois, estigma teria mais duas explicações acrescentadas: uma que se referia a

sinais corporais divinos que apareciam em formato de uma flor em erupção na pele; a

outra se faz uma referência médica à alusão religiosa como os sinais produzidos por

distúrbios físicos. Atualmente, o significado de estigma é mais próximo do sentido original,

mas é mais aplicado ao próprio infortúnio do que à evidência inscrita no corpo (Goffman,

1981).

O  que  ocorre  na  capital  sergipana  é  que  aqueles  que  vêm  do  interior  são

estigmatizados  pela  sua  origem quando  não  conseguem acompanhar  e/ou  possuir  o

habitus7 urbano. O estigma relaciona um atributo real a um estereótipo; o atributo real é a

origem do indivíduo e quando ele não demonstra possuir o capital social esperado na

7  O  habitus é  um conceito  sociológico que  se difundiu  a  partir  de Bourdieu  (2007),  mas que já  foi
utilizado,  com algumas  variações,  por  Aristóteles,  Elias,  Mauss  e  Marleau-Ponty.  Trata-se  de  uma
estrutura  de  esquemas internalizados,  composto  por  estilo  de  vida  individual,  valores,  disposições,
pensamentos,  que são adquiridas por meio de convívio e experiências cotidianas que servem para
engendrar práticas associadas a determinada coletividade.



cidade é associado ao estereótipo do tabaréu. Se associarmos nosso caso com os tipos

de estigma apresentados por Goffman (1981), ele estaria no tipo de estigmas de origem

relacionados aos aspectos de raça, nação e religião, que são aqueles transmitidos pela

linhagem “contaminando” todos os membros de uma família. É bastante comum ser na

escola o  locus inicial da reprodução da estigmatização, experiência que às vezes pode

levar às vias de fato. Um exemplo disso foi observado por mim quando aluno do ensino

médio  em  Aracaju,  no  ano  de  2006  ou  2007,  tinha  como  colega  de  classe  um

ribeiropolitano que possuía um problema na dicção o que acarretava, de vez em quando,

uma cacofonia cômica, alguns integrantes da turma, por sua vez, acabaram por apelidá-lo

de Chico Bento; mesmo que no seu nome não houvesse Francisco e nem Bento, e sim

por associá-lo ao personagem matuto dos gibis de Maurício de Souza.

Outra questão fundamental  é a dos símbolos identitários para os tabaréus que

estabelecem a crença de uma origem em comum. O local de origem é algo que não dá

para se desfazer, para apagar, no máximo é possível escondê-lo. É incongruente dizer

“quando eu era buraqueiro  (modo de se referir  ao  oriundo de Porto  da Folha)...”,  ou

“quando era ceboleiro  (alusão ao proveniente de Itabaiana)...”,  e nem “antes de virar

papa-jaca (referência feita a quem é de Lagarto)...” ou “antes de virar propriaense...”.

Quando um citadino se refere a um migrante rural ou a uma pessoa que possui um

passado  como  migrante  rural  e  como  tabaréu,  há  um  processo  social  denominado

labelisação, na sua forma aportuguesada. Tal processo é exógeno e faz referência às

situações de dominação a imposição de um “rótulo”, daí sua denominação labelisation ou

labelling, pelo grupo dominante que tem um verdadeiro poder formativo. Isto é, o fato de

nomear tem o poder de fazer existir dentro da realidade uma coletividade de indivíduos.

Sendo que em determinadas situações esse “rótulo” pode ser útil, pode ser valorizado,

como na época das festas juninas em que as quadrilhas se apropriam dessa “etiqueta” de

sertanejo, de migrante (Chianca, 2013).

Embora possa parecer aos olhos das pessoas exteriores à Aracaju, a cidade soube

muito bem criar uma integração entre capital e interior, para as pessoas que aqui residem

e conhecem a dinâmica das relações sociais próprias do lugar, acredita-se ainda na ideia

de que, para ser bem sucedido, tem que apagar os resquícios do interior. Por isso os que

têm mais sucesso nessa lógica são aqueles das classes mais favorecidas, que possuem

o  capital  financeiro  suficiente  para  ter  uma  boa  educação,  sobretudo  em  escolas

particulares, na aprendizagem de outros idiomas, usufruem de um lazer equivalente, etc.;

o que alguns poderiam dizer de uma  ambiance  próprio do mundo civilizado para exigir

mais rapidamente a identidade urbana. Até porque, copiando Elias (2001), que investigou



a sociedade aristocrática francesa do século XVII, aquele que não se adéqua conforme

seu nível perde o respeito dos seus pares; pois se coloca atrás deles na “disputa” pelo

prestígio  social  perigando  permanecer  abandonado  e  ser  excluído  do  círculo  de

convivência. Ao contrário desses, os migrantes das classes desfavorecidas são os que

recebem a “pecha”  de  tabaréu  cotidianamente,  justamente  por  não dispor  dos  meios

socioeconômicos que seus conterrâneos mais favorecidos dispõem. E em muitos casos,

até por uma tradição familiar os migrantes da classe superior não se permitem se sujeitar

à mesma categoria de tabaréus da classe inferior.  

O que se verifica nas sociedades contemporâneas é que há uma disputa tácita em

torno de oportunidades para ascender socialmente através de modos de consumo em

função do prestígio, sendo condicionada na exibição de elementos materiais ou imateriais

que  sejam  caros.  Articulando  o  consumo  em  busca  do  prestígio  e  a  coerção  para

representar socialmente como notadamente particularizados na elite (Elias, 2001). Todos

querem  fazer  parte  da  “boa  sociedade”,  trata-se,  praticamente,  de  uma  “honraria”8;

significa que o indivíduo possui todas as qualidades exigidas e tem o aval da opinião

social.  Essa  é  a  coerção  primordial,  a  necessidade  de  estar  inserido  do  lado  dos

estabelecidos.  É a opinião social  que modela o prestígio  entre os indivíduos de uma

determinada  coletividade  através  do  comportamento  interdependente,  de  acordo  com

certas regras. A distinção pela conduta, pelo comportamento, por si só com o objetivo de

se sentirem, ao menos, com indivíduos integrantes da sociedade. Sempre observando e

fazendo a manutenção necessária da distinção.

A  diferença  simbólica  entre  tabaréus  e  citadinos,  torna-se  definitiva  nas

representações urbanas: “Seu alcance torna esse abismo progressivamente categórico e

reificante, através da construção de um personagem que vai representar essa antinomia

para o citadino.” (Chianca, 2013: 151). Ou seja, é a partir dessa realidade que o tabaréu é

identificado na capital  como um bronco,  um “selvagem”,  alguém incivilizado,  que não

possui os modos e a conduta coerente com o ambiente de um capital. Sendo essa capital

identificada como centro social,  político e financeiro de uma região que ultrapassa os

limites territoriais do Estado, se tornando também referência para os municípios baianos e

8  Elias (2001: 112) traz uma breve descrição histórica do surgimento do termo  honra. Tal distinção “...
expressava  a  participação  em  uma  sociedade  nobre.  Alguém  tinha  sua  honra  enquanto  fosse
considerado um membro segundo a ‘opinião’ da sociedade e, portanto, para a sua própria consciência
individual. ‘Perder a honra’ significava perder a condição de membro da ‘boa sociedade’. Ela era perdida
em função do veredito da opinião dos círculos bastante fechados de que o indivíduo fazia parte ou, em
certas ocasiões, da sentença de representantes desse círculo escolhidos especialmente para formar um
‘tribunal  de honra’.  Esses  homens julgavam segundo um ethos  específico  da  nobreza,  cujo  centro
essencial estava na manutenção de tudo aquilo que servia, tradicionalmente, para o distanciamento com
relação às camadas que ocupavam níveis inferiores, confirmando com isso a existência nobre como um
valor autêntico”.



alagoanos limítrofes com Sergipe.

Um dos momentos em que há uma ruptura do “bom convívio” é quando o citadino

se vê ameaçado pelo tabaréu das mais diversas maneiras de intimidação, seja social,

financeira ou afetiva. No entanto, uma dessas formas de ameaça mais patentes se dá no

âmbito  esportivo,  quando  uma  equipe  da  capital,  seja  ela  Sergipe  ou  Confiança9

enfrentam uma equipe do interior, os próprios torcedores aracajuanos entoam o cântico:

“éu, éu, éu, vá embora tabaréu!” quando a partida está próximo do término e a vitória está

praticamente garantida. Interessante que a própria imprensa, seja a de rádio, televisão ou

jornal, não noticiam e nem repercutem quando isso ocorre. Porém, entre os torcedores da

própria agremiação há muitas críticas, porque boa parte deles são ou possuem origem

interiorana, sobretudo a torcida do Sergipe10,  e alguns se sentem ofendidos com esse

cântico, enquanto outros na mesma situação relevam e dizem que se trata apenas de

uma brincadeira, já que se tratando de futebol ela é inerente. Aqueles que proferem tais

dizeres talvez  o façam com uma maneira de afugentar  qualquer  aspecto negativo da

formação do seu próprio eu. São em relações de tensão como esta entre os dois modelos

idealizados de conduta que nos demos conta de que a situação entre eles existe.

Outro momento que essa questão aparece como algo inusitado no cotidiano da

cidade é no período da Cavalgada do Aribé, que ocorre desde 1998, contando com a

presença, nas últimas edições, entre dez a doze mil cavalos vindos não só de Sergipe,

mas também de estados vizinhos. Ela ocorre na primeira semana de junho, o desfile dos

cavalos faz parte do calendário festivo da cidade, regulamentado pela lei  nº 3.450 de

2007,  abrindo  o  período  dos  festejos  juninos  em Aracaju.  O festejo  é  um desfile  de

cavaleiros montados, carroças e apreciadores da equinocultura, percorrendo um trajeto

de  mais  ou  menos  dois  quilômetros  e  meio,  com  a  culminância  na  Praça  dos

Expedicionários, onde é realizado shows de música sertaneja e forró. A localização do

festejo sempre foi no antigo Aribé, atual Bairro Siqueira Campos; sua escolha é devida por

ter havido nessa região um comércio de cavalos de propriedade de um homem conhecido

por Seu Raul, amigo do pai de Alcivan Menezes, o organizador do evento. Ao contrário do

que alguém possa imaginar com o incômodo de milhares de cavalos e carroças passando

a sua porta, o evento conta com o apoio e incentivo moral de gestos e palmas da maioria

dos moradores da localidade. Segundo Menezes: “Acredito que Aracaju é a única capital

9  Cf. Melo, 2013. Para saber mais da história, da importância e do desenvolvimento dos clubes na cidade
de Aracaju.

10  Cf. Melo, 2013. Como o citado trabalho demonstra, o Club Sportivo Sergipe possui mais adeptos não só
na capital, mas também no interior. E soube se aproveitar na época da construção da sua nova sede na
zona oeste da cidade no bairro Siqueira Campos, em 1970, onde grande parte da população que ali se
encontra é do interior.



do Brasil que ainda possua uma cavalgada desse tamanho” («com. pers.», 2015). Um dos

empecilhos indicados pelo organizador é a da má vontade por parte do poder público,

principalmente por parte da Polícia Militar, em se disponibilizar em fazer a segurança. Eles

alegam que esse tipo de festa com cavalos não é para se fazer na cidade.

4. Considerações Finais

Sabemos  que  os  homens  sempre  vão  querer  e  procurar  subterfúgios  para  se

distinguirem dos seus pares, seja pela classe social, pela cor da pele, pela origem ou em

razão de uma posse de alguma propriedade material ou simbólica. Portanto, o que ocorre

na cidade de Aracaju é um recurso utilizado para distinção, proferido de uma suposta

posição superior  em direção a  alguém em posição inferior.  Ou seja,  o  uso do termo

tabaréu pelo citadino contra alguém que o individuo suponha que não é possuidor de

determinadas características compatíveis com o seu meio; nunca o inverso.

A capital sergipana, cuja população conta já com seus mais de 600 mil habitantes,

levando-se  em  consideração  toda  a  região  metropolitana,  foi  construída  pelos

governantes  de Sergipe  para  que a província  acompanhasse a  modernidade daquele

tempo,  parece  que  ficou  impregnada  pela  vontade  daqueles  homens.  Sempre  que

possível a elite fez questão de se esquecer do passado colonial e de suas origens do

interior, ou ao menos, naqueles momentos em que tal passado não lhe convém e realizar

um discurso de futuro. 

A cidade  foi  crescendo  com  o  passar  do  tempo,  despertando  o  interesse  de

estrangeiros e tabaréus. Com os primeiros vieram também os novos hábitos e costumes,

a  Belle  Époque à  sergipana,  presente  em  traços  tão  sutis  e,  às  vezes,  quase

imperceptíveis.  O hábito de pegar bonde para se locomover,  comunicar-se através do

telefone ou telégrafo, escutar rádio, ir ao cinema, e, também, de se exercitar, embelezar e

fortalecer o próprio corpo praticando alguma atividade física. E com os segundos vieram a

mão de obra bruta que ajudou no crescimento material  da cidade, bem como no seu

enriquecimento cultural.

Graças aos recursos minerais da terra do Cacique Serigy,  esse crescimento se

acelerou ainda mais com a descoberta do ouro negro na cidade de Carmópolis na década

de  1960,  o  que  permitiu  um  grande  desenvolvimento  econômico  do  Estado  e,  por

conseguinte, da capital, atraindo para ela, um grande contingente populacional, sobretudo

a partir da década de 1970, época que fica marcada pela instalação da sede regional da

Petrobrás. Foram se aglutinando por essas terras gente de outras partes do Brasil e do

mundo,  sendo  mais  comum  encontrar  não-nativos.  Com  eles  também  vieram  novos



valores culturais  que foram acrescentados aos costumes da capital  sergipana.  Nessa

época, foi se tornando frequentes as disputas simbólicas entre tabaréus e citadinos. Uns

se autodeclarando como possuidores de competências práticas urbanas, habituados com

o  ambiente  urbano,  sabendo  se  “comportar”  especificamente  para  cada  situação.

Enquanto  os  outros  sendo  motivo  de  chacota,  achincalhados,  pela  ausência  dessas

competências; tendo somente em algumas situações oportunidades de “darem o troco”.

Por isso que retratamos aqui algumas situações cotidianas que ocorrem na capital.

Acreditamos  que  em  razão  de  possuir  uma  identidade  urbana  frágil,  não  obstante

estabelecida, os citadinos que aqui residem, em sua maioria descendente de gente do

interior,  resistem  ainda  em  assumir  esse  antepassado  e  enxergar  esse  rótulo  com

indiferença como ocorre  em outras  localidades onde essa dicotomia  capital-interior  já

passou desse ponto de incômodo.

A inconveniência da presença do tabaréu não foi criada na cidade de Aracaju, mas

foi  ali  o  local  onde essa importunidade ainda possui  raízes e quem sabe no futuro o

aracajuano da terceira ou quarta geração já não se incomode tanto e  assuma as suas

origens. 

Anexo

Figura 1 - Candidato à governador do Estado, Seixas Dórea, sendo indiferente aos votos dos habitantes de



Porto da Folha, município localizado no sertão. FONTE: Correio de Aracaju, 24 de março de 1962

Figura 2 - Uso do termo tabaréu identificado como algo do interior. FONTE: Correio de Aracaju, 28 de junho
de 1945.



Figura  3 -  Fotografia  de  um trecho  dos  partícipes  da Cavalgada do  Aribé.  FONTE:  Acervo  de  Alcivan
Menezes.
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