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RESUMO 

 

Este trabalho, resultante da pesquisa de mestrado desenvolvida no âmbito do Núcleo de 

Pós Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, 

investigou o processo de requalificação urbana pelo qual tem passado o bairro “Santa 

Maria”, na cidade de Aracaju-SE, Brasil, durante a década de 2000. A partir da 

associação pejorativa da localidade como lócus de miséria, violência e abandono do 

Poder Público, o bairro que historicamente foi reconhecido como periferia, passou a ser 

submetido a um conjunto de políticas urbanas, de ordem pública e de setores da 

iniciativa privada, que aludem a um período concebido como exemplar e símbolo de 

mudança nas práticas de gestão urbana. Com efeito, Aracaju, construída inicialmente 

sob a imagem discursiva do progresso e da modernidade, após aproximadamente um 

século e meio, teve a noção de “qualidade de vida” transformada na maior marca 

imagética da cidade. O argumento defendido aqui entende que na medida em que as 

políticas urbanas implementadas na referida localidade (re) constroem a imagem do 

lugar, transformando-o do povoado “Terra Dura” ao bairro de “Santa Maria”, (re) 

inventa-se a imagem pejorativa das comunidades constituintes do local, causando uma 

repercussão positiva na imagem da cidade. Neste sentido, conclui-se que o processo de 

remodelação urbana inscrito no bairro contribuiu na consolidação da imagem oficial de 

Aracaju como “cidade da qualidade de vida”. Para tanto, esta apreensão imagética de 

uso político, mas também imobiliário, assinalada sob a égide do “fazer crer”, 

estabeleceu-se a partir de uma perversa e tênue relação entre estigmatização e 

desestigmatização da localidade.   

 
Palavras-chave: Políticas urbanas; Imagem da cidade; Periferia; Aracaju. 
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ABSTRACT 
 
This paper, as a result of a MSc research efforts at the Social Sciences Post-Graduation 

and Research Center of Sergipe's Federal University, studied the urban requalification 

process that the neighborhood known as "Santa Maria", at Aracaju-SE (Brazil), suffered 

during the 2000 decade. Due to the pejorative association of this neighborhood as a 

place of extreme poverty, violence and government disrepair, this place that has been 

historically known as outskirts underwent a set of urban politics, both from 

governments and private parties, which refer to a period considered as an example and a 

symbol of changes on the urban management activities. As a matter of fact, Aracaju, 

which has been built under the discursive image of progress and modernity, after about 

one and a half century, had the concept of "life quality" as the city's main imaginative 

concept. The argument presented in this paper understands that as the urban politics 

adopted in the above mentioned location (re) build it's image, turning the "Terra Dura" 

community into the "Santa Maria" neighborhood, (re) invents the pejorative image of 

it's people, causing a positive consequence on the city image. In such way, it can be 

inferred that the process of urban remodeling that the neighborhood went through 

helped  on the consolidation of Aracaju image as the "city of life quality". To this end, 

this imaginative view of the political and real state uses, marked under the aegis of 

"make believe", was established from a tenuous and perverse relationship amongst 

stigmatization and de stigmatization of this place. 
 
Keywords: Urban politics; City image; Outskirts; Aracaju 
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I. INTRODUÇÃO 

 

As cidades, não apenas no contexto atual, mas desde o século XIX, através 

sobretudo do processo ocidental da Industrialização, alavancado pelo êxodo rural e 

consequente urbanização, têm comportado diversos fenômenos e processos sociais. 

Com efeito, a perspectiva lançada sobre a cidade desenvolveu-se e começou a ser vista 

não apenas como entidade passiva e balizadora de outros fenômenos, mas como um 

objeto de estudo em si. Os estudos da chamada Sociologia Urbana Clássica, mais 

contundentemente os trabalhos desenvolvidos pela Escola de Chicago, especialmente 

nas suas duas primeiras gerações, debruçaram-se em pesquisas que viam a cidade como 

objeto e campo de trabalho privilegiado, ancorando-se opositivamente no conflito 

“campo” e “cidade”.  

Contudo, o aumento vertiginoso da vida nas cidades, em que estimativas 

estatísticas do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2010) apontam, para 

os próximos quarenta anos, mais de 70% da população mundial estará vivendo nas 

cidades1, juntamente ao crescimento de vários índices, como violência, reestruturação 

ou “quebra” de relações familiares, impactos ambientais, aumento do desemprego, das 

desigualdades sociais, defasagens nos serviços de saúde, transporte e habitação. Tais 

estimativas parecem reforçar o imaginário de que a cidade é, em si, algo ruim, 

assombroso, como também, talvez de forma paradoxal, indicam uma insuficiência 

analítica, que vê o “campo” unicamente como oposto à cidade. Neste sentido, a cidade 

contemporânea se torna cada vez mais emblemática na sua definição e composição 

estrutural. A cidade passa a ser então o “objeto” por excelência das ciências sociais 

(FORTUNA; LEITE, 2009). Esta “excelência” implica, por sua vez, uma pluralidade de 

dificuldades de estudo, que tornam a “cidade”, de fato, em “cidades”. Eis o contexto 

eminente do “plural de cidade” (FORTUNA; LEITE, 2009). 

Diante disto, os processos de governança, realizados através das novas formas de 

gestão urbana configuram a este contexto contemporâneo das análises sobre as cidades, 

outra importante faceta dos múltiplos fenômenos urbanos. Com efeito, a interlocução 

entre temas como políticas urbanas e imagens da cidade passam a ser especialmente 

                                                           
1
 A estimativa do total da população mundial é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. No Brasil, mais 

de 85% da população vive nas cidades, segundo informações do Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA).Informação disponível em: 

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=698:dia-mundial-da-

populacao&catid=5:home&Itemid=40. Acessado em Julho de 2011.  

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=698:dia-mundial-da-populacao&catid=5:home&Itemid=40
http://www.unfpa.org.br/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=698:dia-mundial-da-populacao&catid=5:home&Itemid=40
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exercitadas, tendo em vista a predominância da vida na cidade. As disputas pelos seus 

sentidos e usos resultam, por conseguinte, em relações conflituosas, negociadas ou não 

pelos diversos atores sociais, como Poder Público, Agentes Privados, Sociedade Civil 

Organizada, entre outros existentes nas cidades. 

O trabalho dissertativo que desenvolvo aqui se situa entre estes dois matizes 

temáticos, Políticas Urbanas e Imagens da Cidade, abordados de maneira relacional e 

tratados também como categorias analíticas, na medida em que buscamos responder se 

as “políticas urbanas” implantadas no bairro “Santa Maria” constroem uma determinada 

“imagem” da cidade de Aracaju-SE. Todo tipo de intervenção no meio urbano, de 

ordem pública ou de iniciativa privada, constituem, ao olhar desta pesquisa, uma 

“política urbana”. Interessa-nos compreender de que maneira estas políticas constroem 

percepções figurativas, atentando especialmente para o uso destas na conformação 

imagética da cidade. A imagem é compreendida pelo conjunto de duas dimensões: uma 

objetiva e concreta (formadora do “espaço urbano”) e outra abstrata e simbólica 

(constituída pela representação de determinado fenômeno) (FORTUNA, 1997; ZUKIN, 

2000a). 

As “políticas urbanas”, “imagens da cidade”, “periferia”, “periferização” e 

“novas centralidades” correspondem, deste modo, ao conjunto das dimensões que 

compõem o objeto de estudo desta dissertação. O objeto empírico é constituído pelo 

bairro “Santa Maria” e sua relação com a cidade de Aracaju-SE. Até o ano 2000 a 

localidade ainda não era institucionalmente reconhecida como um bairro, denominava-

se Povoado “Terra Dura”2.  

As primeiras ocupações da “Terra Dura” datam do final do século XIX, mas foi 

a partir do início do século XX, com a construção do Canal Santa Maria, que facilitou a 

comunicação entre os habitantes das margens do rio Sergipe e os outros das margens do 

rio Vasa Barris, que a ocupação começou a ter maiores registros. Naquele contexto 

eram os próprios trabalhadores da construção do Canal que começaram a residir na área. 

Entretanto, ainda não foi neste momento que a ocupação da “Terra Dura” fez a área se 

desenvolver de maneira significativa. Mas, foi com a retificação do Canal, ocorrida por 

volta de 1932, viabilizando a navegação e o transporte de mercadorias advindas do 

interior do Estado, que a área começou a ser mais habitada. O que surgiu, de maneira 

                                                           
2
 Esta institucionalização foi determinada através da Lei Municipal de Aracaju nº 2.811, de 08 de Maio de 

2000. Este processo será mais bem discutido no capítulo I deste trabalho. 
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mais ou menos espontânea, a partir da ocupação da Fazenda “Santa Maria”, começou a 

tomar nova configuração na década de 80. Com a mudança do depósito de lixo do bairro 

Soledade para a área da Terra Dura efetivou-se uma verdadeira transferência de 

problema, uma vez que o depósito de lixo não atendia às exigências da legislação 

ambiental. A chegada da Lixeira, que passou a ser denominada de “Lixeira da Terra 

Dura”, acabou intervindo de maneira decisiva no modo de vida da então simples 

comunidade do Povoado Terra Dura. Com a política de habitação fomentadora dos 

conjuntos habitacionais populares na área, a Terra Dura passa definitivamente por um 

processo peculiar de crescimento, de tal modo que concebemos este período como sua 

“formação produto” de uma “invenção” do Poder Público. Isto quer dizer que o grande 

desenvolvimento populacional na localidade e a imagem da “Terra Dura” como 

sinônimo de algo “ruim” (MOREIRA, 2007), associado a miséria, pobreza e violência 

se constituiu predominantemente a partir destas últimas intervenções urbanas em 

meados dos anos oitenta e início dos anos noventa. É referente a esta imagem e 

dinâmica da comunidade que a alusão de “invenção” da Terra Dura toma 

correspondência. 

Em face deste histórico de formação da localidade, o presente trabalho investiga 

o então bairro “Santa Maria” como resultado do processo de requalificação urbana na 

área. O objetivo geral da pesquisa é compreender e analisar em que medida as políticas 

urbanas locadas no referido bairro constroem uma imagem da cidade. Especificamente, 

interessa mapear as principais políticas urbanas implementadas no bairro “Santa Maria”, 

identificando os principais agentes promotores destas referidas intervenções, revelando 

assim seus interesses. Tanto a imagem e as características atualmente construídas do 

bairro quanto os efeitos destas na configuração imagética da cidade de Aracaju 

constituem o conjunto dos objetivos específicos desta dissertação.  

O recorte temporal foi delimitado inicialmente a partir da formação institucional 

do bairro “Santa Maria”. Só posteriormente foi escolhido o período compreendido entre 

o ano 2000 e 2010 por perceber que a formação do bairro bem como outras intervenções 

urbanas implantadas na localidade tinha estreita relação com a gestão política municipal 

e estadual3. Desta maneira, tornou-se necessário acompanhar também o ano de 2010, 

singularmente destacado por se tratar de ano eleitoral aos cargos políticos de 

                                                           
3
 De 2001 até o ano de 2010 a cidade de Aracaju e o Estado de Sergipe estiveram sendo governados pelas 

mesmas coligações políticas, marcadas predominantemente pelos partidos políticos PT (Partido dos 

Trabalhadores) e PC do B (Partido Comunista do Brasil).  
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Governador do Estado, Deputados Estaduais e Federais, Senador, além de Presidente da 

República.  

Os estudos sobre construção de uma imagem da cidade têm privilegiado as 

intervenções urbanas realizadas em centros históricos ou as requalificações que 

objetivam transformar os espaços sociais em lócus de consumo, sobretudo turístico. 

Deste modo, preocupa, entre outras coisas, entender como estas modificações podem 

inserir as cidades no processo de “concorrência intercidades”4 (FORTUNA, 1997), 

marcado pela busca de capital financeiro. No entanto, uma das particularidades deste 

presente trabalho é que ele objetiva analisar como é possível que intervenções urbanas 

realizadas no bairro socialmente construído como periférico possibilitem construir uma 

imagem positiva e exemplar da cidade. Isto quer dizer que, para cumprir com este 

objetivo, esta pesquisa encontra, por um lado, congruência em trabalhos inseridos na 

temática dos estudos urbanos que versam sobre política e imagem da cidade, e por 

outro, torna-se singular na escolha do objeto empírico específico. Mesmo não 

correspondendo aos espaços urbanos tradicionalmente escolhidos como alvos de 

requalificações urbanas mercadológicas, o bairro Santa Maria figura nesta pesquisa 

como recorte empírico dos estudos relacionados entre políticas urbanas e imagens da 

cidade. Com efeito, sua condição peculiar apresenta-se como potencial na possibilidade 

de revelar um outro tipo de “imagem da cidade”, construída a partir da realização de 

políticas urbanas. Deste modo, é preciso reler a questão sob dois níveis: Um diz respeito 

à noção de “periferia urbana” e de sua formação; o outro refere-se às características da 

noção de “imagem da cidade” que se discute. Esta releitura compreende como a 

investigação de um bairro “periférico”, que se tornou alvo privilegiado de políticas 

urbanas, constitui um objeto empírico específico, potencialmente revelador de uma 

determinada imagem da cidade de Aracaju. 

Ao pensar a relação entre políticas urbanas e imagens da cidade, tendo como 

objeto empírico específico um bairro socialmente construído como periférico e situado 

na menor capital do Brasil, foi estabelecida neste trabalho uma reflexão com níveis 

analíticos diferenciados. Sendo assim, esta dissertação desenvolve-se sob três níveis de 

                                                           
4
 Esta categoria é trabalhada pelo sociólogo Carlos Fortuna na análise das cidades. Enquanto objetos 

privilegiados das ações dos gestores públicos e de agentes da iniciativa privada acabam transformando 

mercadorias na medida em que isso gera rendimentos para os mesmos, a partir sobretudo do 

desenvolvimento da indústria do turismo. Deste modo, as cidades passam a concorrer entre si pelo 

investimento de capital financeiro através da singularidade apresentada como positiva, tendo a 

“autenticidade” e as “tipicidades” eleitas como os principais elementos a ser expostos na corrida 

mercadológica deste processo. 
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análises que visam dar conta da inserção da investigação em um conjunto maior de 

trabalhos, como também busca suprir os aspectos peculiares da mesma.  O primeiro 

nível de análise discutirá a relação dos dois matizes temáticos apresentados, a partir de 

um enfoque referencial teórico mais geral, desenvolvido em países europeus, 

notadamente em Portugal, bem como alguns significativos trabalhos desenvolvidos nos 

Estados Unidos5. O segundo nível de análise discutirá ainda esta relação temática, 

especialmente a partir de trabalhos desenvolvidos no Brasil6, compreendendo que esta 

realidade empírica pode conduzir a algumas considerações peculiares. O terceiro nível 

de análise tratará de compreender como esta relação temática e conceitual entre políticas 

urbanas e imagens da cidade pode ser refletida em um objeto empírico específico que 

diz respeito aos processos de “periferização” e segmentação socioespacial7.   

Para tanto, ainda me parece válido mencionar de que maneira esta presente 

dissertação começou a ser preliminarmente pensada enquanto interesse de pesquisa. O 

resultado das iniciais observações de “estranhamento” sobre os fenômenos urbanos 

ocorreu graças ao contato inicial com uma bibliografia específica sobre estudos urbanos. 

A proposta da linha de pesquisa adotada foi inicialmente focada na dinâmica dos 

pertencimentos identitários que a “vida de bairro” pode constituir em relação aos 

indivíduos. O interesse inicial era investigar dentro dos fenômenos urbanos aqueles 

acontecimentos que configurariam formações de “identidades” vinculadas ao local de 

moradia, refletindo sob uma perspectiva não essencialista, os tipos de usos que este 

pertencimento identitário possibilitaria. Este primeiro interesse de pesquisa permitiu os 

primeiros contatos com a literatura dos estudos urbanos, notadamente a partir de minha 

participação nas discussões promovidas pelo Laboratório de Estudos Urbanos e 

Culturais da Universidade Federal de Sergipe (LABEURC)8. Com efeito, foi construído 

um projeto de pesquisa monográfico, tendo como objeto empírico o bairro “Inácio 

                                                           
5
 Entre os trabalhos desenvolvidos em Portugal destaco os de Carlos Fortuna (1997; 2002; 2008), Paulo 

Peixoto (2004; 2008), Antônio Firmino da Costa (2002) e Carina Gomes (2008). Sobre os trabalhos 

norte-americanos destaco entre outros os de David Harvey (1992) e de Sharon Zukin (2000a; 2000b). 
6
 Destaca-se entre outros os trabalhos sobre Salvador (Pinho, 1997), Recife (Leite, 2005; 2007) e 

Fortaleza (Bezerra, 2008).  
7
 Para esta apropriação conceitual e teórica específica, utilizarei os trabalhos de Wacquant (2001; 2005; 

2008), Ribeiro (2005), Moysés; Bernardes (2005), Moysés; Bernardes; Aguiar (2005) articulado com 

autores que pesquisaram especificamente a cidade de Aracaju como França (1997), Campos (2006) entre 

outros.  
8
 Sobre estas primeiras leituras, destaca-se Oliveira (1976), Certeau (1998), Mayol (1998), Castells (1999) 

e Leite (2004). 
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Barbosa”, especificamente a relação entre os moradores dos seus Conjuntos 

Residenciais9. 

A partir da imersão nesta área das Ciências Sociais, chamada tradicionalmente 

de Sociologia e Antropologia Urbana, comecei a despertar maior atenção para análises 

que privilegiassem relações de poder referentes à formação social da “cidade”. Esta 

abordagem, por assim dizer, mais macrossociológica, não implica, certamente, o 

desconhecimento dos fenômenos de âmbito microssociais, constituintes com igual 

importância na formação das cidades, mas diz respeito a uma opção de pesquisa que 

pretende focar mais algumas dinâmicas do que outras.  

Diante disso, começou a me chamar atenção as diversas ações que passaram a 

ser anunciadas nos meios de comunicação sobre locais como o bairro “Santa Maria”, 

localizado na cidade de Aracaju-SE, identificado no meu imaginário10 ainda como 

“Terra Dura”. A própria mudança na nomenclatura da localidade começou a ser 

“estranhada”, servindo de inquietude para tentar entender o que todas estas intervenções 

urbanas – como construção de um Centro Educacional, da Delegacia Cidadã articulada 

ao Centro Integrado de Segurança Pública (trabalho conjunto entre a Polícia Militar 

Civil), a chegada do principal Supermercado do Estado (“G Barbosa”), projetos de 

pavimentação urbana e reassentamentos – realizadas na área significavam para a cidade, 

do ponto de vista dos atores construtores de tais intervenções, bem como o que isso 

queria dizer na dinâmica vivenciada dentro do próprio bairro.  

A conversão deste preliminar estranhamento para a organização sistemática de 

uma pesquisa sociológica me fez compreender e discernir, de forma mais elementar, 

teoria e prática. Isto quer dizer, de um lado seria preciso assimilar um conjunto teórico e 

conceitual, do outro verificar o grau de sua aplicabilidade no objeto empírico escolhido. 

Sendo assim, este esforço processual e necessário a toda pesquisa sociológica 

possibilitou perceber que, para pensar a cidade de Aracaju à luz dos quadros teóricos 

dos estudos urbanos contemporâneos, é necessário assumir uma nova perspectiva de 

                                                           
9
Este projeto foi construído como atividade final da disciplina “Métodos e Técnicas em Ciências Sociais 

II”, contando com a orientação e correção do professor Dr. Frank Marcon. O intuito era empreender uma 

pesquisa monográfica, no nível de graduação em Ciências Sociais Bacharelado, no ano de 2008 na 

Universidade Federal de Sergipe. Embora não concluída a pesquisa prevista no projeto, este se torna 

significativo para esta dissertação de mestrado por constituir o início da apropriação teórico conceitual 

dos chamados estudos urbanos. 
10

 Nascido e criado na cidade de Aracaju, apreendi a noção relativamente geral de que a “Terra Dura” era 

sinônimo de violência, pobreza e miséria social, sobretudo pela vinculação da área com a Lixeira que foi 

transferida para a localidade no ano de 1985. 
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pesquisa sobre fenômenos urbanos, baseada não nos modelos gerais aplicáveis às 

grandes metrópoles e centros urbanos, mas numa análise que voltasse a dar atenção às 

ditas “cidades normais”, conforme sugere Fortuna (2008).  

  

I.1- Estrutura da Dissertação 

 

 Em suma, o presente trabalho dissertativo obedecerá à seguinte estrutura de 

capítulos: No primeiro capítulo, denominado “A Formação do Bairro Santa Maria: 

breve histórico”, será apresentado o processo de formação da cidade de Aracaju, 

discutindo especificamente a construção de alguns conjuntos habitacionais, 

notadamente aqueles desenvolvidos no Povoado “Terra Dura”. A formação da “Terra 

Dura” até a institucionalização desta no bairro da cidade de Aracaju, chamado de “Santa 

Maria”, será analisada com o intuito de contextualizar o processo que faz surgir o 

referido bairro. Este capítulo, caracterizado pelo levantamento histórico do objeto 

empírico, apresentará alguns aspectos de como se deu o crescimento urbano de Aracaju, 

até a consolidação da sua Região Metropolitana. O surgimento da Zona de Expansão 

Urbana (Z.E.U.) de Aracaju e da Lixeira (“Terra Dura”) será apresentado como 

condição para compreensão do caráter emblemático que tem acompanhado a localidade, 

desde o Povoado “Terra Dura” até o bairro “Santa Maria”. Neste contexto, destaca-se 

como e quando começam a serem construídos os conjuntos habitacionais populares, 

identificando os principais agentes participantes deste processo.  

No segundo capítulo, intitulado “Políticas Urbanas e Construção 

Socioespacial da Segmentação” serão discutidas as principais políticas urbanas 

realizadas no bairro “Santa Maria”, tentando identificar semelhanças e diferenças com 

as políticas urbanas de âmbito nacional. Esta articulação entre o geral e o particular 

permitirá observar o processo de formação do “Santa Maria” como algo singular na 

medida em que se nota que as comunidades residentes na sua localidade não se 

formaram pelo processo “natural” do crescimento da cidade de Aracaju, mas ali 

passaram a morar também pelo forte “direcionamento” do “Poder Público”. Deste 

modo, as noções de “periferia” e “periferização” serão analisadas, especialmente a partir 

das contribuições teóricas de Löic Wacquant (2001; 2005; 2008). Diferente de outros 

processos de segregação urbana, a imagem marginalizada e estigmatizada do bairro 

“Santa Maria” não é interpretada neste trabalho como resultante apenas da ausência de 
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políticas públicas. Sendo assim, não se trata de uma prática gerada pela noção de 

“underclass”, quando o Poder Público, a partir da percepção de marginalização 

inevitável, deixa de prover direitos fundamentais a comunidades marcadas pela pobreza 

e violência. Mas o que este capítulo traz à tona é a análise de um processo que 

demonstra como o Poder Público e alguns setores da iniciativa privada passam a intervir 

no bairro mediante diversas políticas urbanas que anunciam uma “era da mudança”. 

Contudo, estas ações são implementadas na medida em que elas reconhecem a situação 

marginalizada e “periférica” da localidade. A partir deste reconhecimento, que diz 

respeito à formação da “Terra Dura”, os agentes “construtores da cidade” 

(especialmente Poder Público e agentes imobiliários) conseguem anunciar uma 

narrativa edificante para as melhorias promovidas com as políticas urbanas implantadas 

na localidade durante a década investigada. Este processo foi conceituado neste trabalho 

como “underclass às inversas”. Deste modo, a “estigmatização” e “desestigmatização” 

do bairro Santa Maria são observados como processos que variam numa estreita relação 

com as políticas urbanas que acompanham a modificação da nomenclatura de “Terra 

Dura” para “Santa Maria”. 

 Por fim, o terceiro capítulo, intitulado “Da “Terra Dura” ao “Santa Maria”: 

Reinvenção de um Bairro e Consagração da Imagem da Cidade”, analisará a 

“imagem” que as políticas urbanas implantadas no bairro “Santa Maria” constroem 

sobre ele, a partir da construção social da “mudança”. Neste momento, serão 

apresentados alguns elementos constituintes à formação do “Bairro Novo”, chamado de 

“17 de Março”. Recentemente construída (no ano de 2010), esta localidade acaba tendo 

estreita e significativa relação com a noção de “mudança” anunciada sobre o “Santa 

Maria” (construída através das políticas urbanas implantadas na área). Será discutido 

como esta “imagem” vincula-se à “mudança” que perpassa a “passagem” da “Terra 

Dura” para o “Santa Maria”, analisando como este processo repercute na “imagem da 

cidade”. Para tanto, será apresentado o mapeamento dos agentes constituintes dos 

chamados “construtores da cidade” – Poder Público, Agentes Imobiliários e Ministério 

Público (MP). Sendo assim, será identificada e analisada a “imagem” caracterizada 

pelos “construtores da cidade”, contrastando-a com as “imagens” assimiladas a partir da 

observação direta desenvolvida dentro do próprio bairro.  
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I.2- Estrutura e Procedimentos Metodológicos 

 

 A estrutura e os procedimentos metodológicos desta dissertação de mestrado 

assentam-se sob uma perspectiva crítica no que diz respeito ao caráter a-discursivo dos 

“métodos científicos”. Conforme problematiza Michel Thiollent (1981), é necessário 

enfrentar as noções absolutas das “verdades científicas” de maneira analítica e 

questionadora. Esta postura, acreditamos, coloca o “método científico” como algo 

discutível, possibilitando observar as técnicas e os métodos de pesquisa como 

procedimentos a serem construídos conforme necessidades e viabilidades encontradas 

durante o processo investigativo em questão. Segundo Thiollent (1981) dois grandes 

matizes críticos constituem as discussões a respeito das perspectivas metodológicas da 

ciência social. O primeiro corresponde ao questionamento sobre o “empiricismo” e o 

outro ao “positivismo da observação”. O empiricismo não levaria em conta as situações 

históricas de dominação e ignora as estruturas classistas. Além disto, esta abordagem 

teria estudos pautados exageradamente no moldes positivistas de observação, 

apreendendo a realidade a partir de leis sociais, tomando a “realidade social” como 

derivação da “realidade natural” (THIOLLENT, 1981). 

 Entretanto, vale ressaltar que apesar da pertinência destas críticas, elas por vezes 

tornam-se insuficientes na medida em que não apontam alternativas para superação do 

quadro metodológico existente. Além disto, são facilmente encontradas posturas ditas 

“críticas” que mais do que insuficientes, são, em si, prejudiciais à qualidade científica 

de uma pesquisa. Michel Thiollent (1981) destaca as maneiras vulgares sobre como a 

rejeição a certas abordagens empiricistas circulam no contexto acadêmico. É como se 

todo uso de técnicas ou métodos estatísticos mais objetivos do que as propostas 

indutivas fossem vistos como “demônios”. Para o autor, isto provoca uma aversão a 

todo tipo de observação, o que configura, paradoxalmente, um “teoricismo”. Neste 

sentido, a proposta do autor é questionar as abordagens metodológicas fechadas e 

absolutas, ao passo que enfrenta o desafio de desenvolver alternativas metodológicas 

para as dificuldades encontradas nas pesquisas. “Na nossa perspectiva, trata-se de 

criticar o uso das técnicas de pesquisa, a partir de um conhecimento relativamente 

aprofundado de seus mecanismos e não a partir da condenação de um demônio chamado 

„empiricismo‟” (THIOLLENT, 1981, p. 19). 

 Deste modo, afirmamos que a presente dissertação não se propõe a ser um 

trabalho “empiricista”, nem trata-se de um ensaio fundado no “teoricismo”, mas propõe 
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uma tentativa sistemática de responder a determinados processos sociais. Assim, não há 

nenhuma pretensão aqui de corroborar com a defesa a-discursiva que enxerga as 

técnicas e os procedimentos de abordagem na pesquisa científica como intocáveis.  

 Contudo, é possível afirmar que tecnicamente o presente trabalho é de corte 

longitudinal
11

 (abrangendo o período compreendido entre o ano de 2000 até 2010), de 

cunho documental, iconográfico e de caráter explicativo. A operacionalização da 

pesquisa visou sistematizar primeiramente a realização do estado da arte e em seguida 

iniciou os procedimentos de coleta de dados. No primeiro momento, no qual o objeto de 

estudo é construído de forma relacional ao arcabouço conceitual que é incorporado, o 

grande desafio enfrentado foi romper com as pré-noções absorvidas pela representação 

popular (senso comum) a respeito do que é ou do que veio a se tornar o bairro Santa 

Maria e a cidade de Aracaju. Apesar de corroborar com a perspectiva que compreende 

que a ciência social é constituída por mecanismos de representação da realidade, isto é, 

os sistemas teóricos e conceituais não são a realidade, mas buscam representá-las e 

explicá-las de determinado modo, fez-se necessário distinguir conhecimento científico 

de senso comum (GOODE; HATT, 1972a; BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2002).  

 Após ser formado o quadro teórico e analítico, tinha-se como principal 

consideração hipotética que, de fato, as políticas urbanas implementadas no bairro 

“Santa Maria” contribuíam de algum modo para uma imagem oficial da cidade de 

Aracaju. Conforme Goode e Hatt (1972b), tentou-se não trabalhar a hipótese formulada 

enquanto verdade concreta a ser teoricamente respaldada, mas como formulação 

preliminar da investigação empírica. Assim, tinha-se como alerta constante a 

preocupação de não incorrer nos riscos metodológicos das generalizações antecipadas, 

do julgamento de valor e das imprecisões conceituais, entre tantos outros possíveis na 

produção de um trabalho dissertativo. Neste sentido, a consideração hipotética foi 

formulada a partir da associação ao quadro teórico formado, onde inúmeras outras 

pesquisas demonstravam haver relações entre políticas urbanas e imagens da cidade.  

 Para a coleta de dados foi fundamentalmente utilizado o recurso da pesquisa 

documental, que objetiva por um lado levantar a história de formação do bairro Santa 

Maria e por outro analisar Projetos e Programas sobre as políticas urbanas implantadas 

                                                           
11

 Vale ressaltar que o caráter longitudinal da pesquisa aplica-se no que diz respeito à formação do bairro 

e a algumas das intervenções urbanas lá realizadas, não contemplando deste modo a caracterização de 

todas as entrevistas realizadas durante o trabalho. 
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na localidade. Algumas dificuldades foram encontradas nesta coleta, pois são raros os 

materiais existentes sobre a localidade antes de ela se tornar institucionalmente um 

bairro. Destaca-se, especialmente, a ausência de dados censitários levantados pelo 

IBGE, uma vez em que no Censo Demográfico, de 2000, o bairro ainda não estava com 

plena regularização judiciária, entrando apenas na contagem setorial da chamada “Zona 

de Expansão Urbana”. Mesmo com a efetiva institucionalização do bairro, a maioria dos 

dados existentes datam do ano de 2005 em diante. A saída encontrada para esta 

dificuldade foi o levantamento de dados contidos em Diagnósticos e Projetos 

produzidos por diversos órgãos e instituições, como EMSURB (Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos), MPU (Ministério Público do Estado de Sergipe), SEPLAN 

(Secretaria Municipal de Planejamento), SEMASC (Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania), SEED (Secretaria Estadual de Educação), SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), SEMASC (Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania) CIOSP (Centro Integrado em Operações de 

Segurança Pública) e CEHOP (Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas). 

Além destes, outros órgãos foram consultados, como o Arquivo Público de Aracaju, o 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e a EMURB (Empresa Municipal de Obras e 

Urbanização). 

 Outro elemento utilizado na coleta de dados refere-se às peças publicitárias 

relacionadas tanto à “imagem” da cidade quanto ao bairro “Santa Maria”, produzidas 

especialmente pelo Poder Público. Além disto, têm sido catalogadas manchetes de 

jornais impressos e eletrônicos que anunciam algo sobre a localidade, destacando-se as 

matérias publicadas no endereço eletrônico da Prefeitura de Aracaju, através da 

SECOM (Secretaria Municipal de Comunicação). 

 Após estas primeiras coletas junto aos diversos Órgãos e Instituições citadas, 

iniciamos mais sistematicamente a ida ao campo, especialmente no bairro “Santa 

Maria”. Até então, as idas ao bairro tinham caráter exploratório, que visavam 

familiarização com os trajetos necessários para se chegar até o bairro, como também 

entender e distinguir onde se localizavam os diversos conjuntos habitacionais existentes 

dentro da própria área do “Santa Maria” . Só posteriormente, já fundamentado em um 

arcabouço teórico razoavelmente definido, é que o “ir ao Santa Maria” apresentava um 

foco delimitado. “Na ciência, como na vida, só se acha o que se procura. Não se pode 

ter respostas se não se sabe quais são as perguntas.” (EVANS-PRITCHARD, 1978, p. 
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299). Isto é, entendemos que sem a clareza de um problema de pesquisa, é praticamente 

inviável a formulação de hipóteses suscetíveis de serem objetivamente testadas. 

 No entanto, isto não implica que concebemos neste trabalho que toda ida ao 

campo representasse absolutamente o processo de confirmação empírica daquilo que já 

previamente havia sido definido. Para Evans-Pritchard (1978) há uma diferença entre 

“ideias preconcebidas” (modelos teóricos, arcabouço conceitual, hipóteses) e 

“preconceitos”. O primeiro trata-se da sistematização e assimilação de considerações 

respaldadas em outras investigações científicas que servem como fundamentos 

testáveis. O segundo diz respeito propriamente às “pré-noções” que não encontram 

correspondência em nenhuma outra experiência de pesquisa sistematizada.  

 Além do uso da observação direta, nas idas a campo foram estabelecidas 

algumas coletas de informações através de entrevistas12
 abertas e não aleatórias. As 

entrevistas realizadas não tinham como propósito atingir nenhuma média estatística 

considerada significativa. Mas objetivou primordialmente apreender informações 

complementares acerca dos processos estudados. O foco estabelecido nesta coleta foi o 

bloco de atores, aqui chamados de “construtores da cidade”, principais atores 

responsáveis (Poder Público, Agentes Imobiliários e MPU) pela implantação das 

políticas urbanas no bairro. Mas, também realizamos entrevistas com os moradores do 

próprio bairro “Santa Maria”. Entre estes, buscamos contemplar tantos os atores 

diretamente envolvidos com as políticas urbanas implementadas na referida localidade, 

incluindo aí líderes comunitários, tipificados aqui como “formadores de opinião”, 

quanto aqueles que eram identificados pela condição não diretamente engajada e 

consciente dos processos de intervenções urbanas locadas na área, classificados aqui 

como “anônimos”. 

 O uso da técnica da entrevista aberta ou não diretiva tem cumprido uma nova 

necessidade na pesquisa social. Tão diferente da entrevista dirigida, ela permite 

ultrapassar as barreiras presentes no estabelecimento de uma situação absolutamente 

fechada na relação entre entrevistado e entrevistador (MICHELAT, 1987). Assim, tendo 

em vista o caráter qualitativo da amostra selecionada no uso das entrevistas abertas, o 

que buscamos foi efetivamente coletar informações a respeito de elementos reveladores 

dos processos estudados através das experiências individuais dos entrevistados. 

                                                           
12

 Os roteiros de entrevistas utilizados nesta pesquisa constituíram-se basicamente em marcadores 

dialógicos. Ver anexos 01, 02, 03 e 04. 
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 Portanto, espera-se, por fim, termos conseguido demonstrar, através dos 

referidos procedimentos metodológicos citados, a estrutura operacional desta 

dissertação. O intuito final foi estabelecer se não uma comparação, ao menos um 

panorama analítico entre a “imagem” concebida pelos “construtores da cidade” e as 

“imagens” apreendidas na observação direta da dinâmica do bairro “Santa Maria”. Com 

efeito, analisamos as simetrias e ou assimetrias na percepção sobre as políticas urbanas 

e as possíveis imagens do bairro e da cidade originadas.  
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II. A FORMAÇÃO DO BAIRRO SANTA MARIA: BREVE 

HISTÓRICO 

 

II.1 Formação da cidade 

 

 A descrição da formação do bairro focal na análise deste trabalho não pode 

subestimar a sua inscrição no crescimento da cidade de Aracaju, bem como algumas das 

relações entre os municípios membros do que se tornou a área metropolitana 

“Aracajuana”13. Deste modo, o objetivo inicial aqui é discorrer sucintamente sobre a 

fundação da cidade de Aracaju, paralelo ao seu crescimento urbano e destacar a criação 

dos seus bairros e conjuntos habitacionais, especificamente, o bairro “Santa Maria”. 

 A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, menor Estado do Brasil foi fundada em 

1855, destacada por ser a primeira capital brasileira “projetada”, embora já por muitos 

anunciada como também “planejada”. Para autores como Adriana Dantas Nogueira 

(2006) há uma sensível diferença entre o “planejar urbano” e o “projetar urbano”. No 

caso da referida cidade é mais pertinente falarmos na realização de um projeto urbano, 

uma vez em que aliado aos traçados geométricos do tecido urbano, precisaria ter 

também um plano que previsse a distribuição da população e dos setores econômicos, 

balizados com a potencialidade econômica de cada localidade. Deste modo, não foi 

assim que o projeto urbano construído pelo engenheiro Sebastião Basílio Pirro se 

configurou14. 

 Até o ano de 1855 a capital da então Província de Sergipe era São Cristóvão, 

uma das cidades mais antigas do Brasil (NUNES, 2006). O contexto nacional 

evidenciava uma preocupação com o crescimento econômico a partir sobretudo da 

produção de açúcar. O então presidente da Província, Inácio Barbosa, percebia que São 

Cristóvão era desfavorecida geograficamente para os rumos econômicos que se 

estabeleciam na época. Deste modo, antes mesmo da aprovação do projeto de mudança 

da capital, a localidade já era preparada com a construção de uma Agência de Correios e 

                                                           
13

 A área adquiriu o estatuto de Região Metropolitana de Aracaju, no ano de 1995, com a Lei 

Complementar Estadual nº 25. A Região é composta por quatro municípios, Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, Nossa Senhora de Socorro e São Cristóvão (Ver Anexo 05) . 
14

 Este Projeto ficou conhecido como o “Quadrado de Pirro” por remeter a imagem a uma espécie de 

tabuleiro de xadrez. 
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uma sub-delegacia de polícia, transferência da Alfândega e da Mesa de Rendas 

Provinciais para as praias de Santo Antônio do Aracaju (Ver figuras 01 e 02). 

 

                                     Figura 01                                                                          Figura 02 

                                                                               
FIGURA 01 – Aracaju em 1855; FIGURA 02- Reconstituição do original do Engenheiro Pereira da 

Silva. A- Alfândega; B- Mesa de Rendas; E- Palacete da Presidência; H- Tesouraria da Fazenda; O- 

Barracão da Tropa de Linha; N- Enfermaria Militar; V- “Vala da cidade”, o Caborge canalizado. O 

retângulo pontilhado é a matriz começada por Inácio Barbosa e nunca concluída (Atual Jardim Olímpio 

Campos). No extremo esquerdo, o Quartel da Polícia) 
 

 Sobre estas ações afirma Maria Thetis Nunes: 

 

A resolução de 17 de Março de 1855, transferindo a capital para o Povoado 

de Santo Antônio do Aracaju, não seria um ato impetuoso do presidente, mas 

planejado objetivamente dentro da realidade do momento em que vivia o 

país, assim evidenciam as medidas que vinha sendo tomadas por ele através 

do ano de 1854 aparelhando o Povoado do Aracaju para a posição que lhe 

estava destinada (NUNES, 2006, p. 134-135) 

 

 Neste sentido, para a historiadora Maria Thetis Nunes (2006) a decisão da 

mudança da capital está relacionada também com o propósito político pelo qual Inácio 

Joaquim Barbosa assume a presidência da Província. A sua nomeação realizada por 

Carta Imperial de 7 de Outubro de 1853 teve forte influência do Marquês do Paraná 

(senhor Honório Hermeto Carneiro Leão, político destacado na instalação do Ministério 

da Conciliação em 6 de Setembro de 1853), juntamente com outros integrantes do 

Ministério, sobretudo o senador Nabuco de Araújo. O objetivo político era estender a 

política da Conciliação na Província de Sergipe15. A maioria das indicações para 

presidência das províncias seguiam a perspectiva de eleger os presidentes como 

                                                           
15

 Segundo Nunes (2006) a Conciliação significava uma nova proposta política que objetivava superar as 

disputas conflituosas entre partidos políticos e interesses individuais. Esta superação buscava alcançar 

uma situação política favorável ao desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. 
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deputados na próxima legislatura ou elegerem os indicados pelo poder imperial. Mas, 

no caso de Inácio Barbosa, afirma Nunes: 

 

Inácio Joaquim Barbosa, porém, fora indicado pela amizade e confiança que 

desfrutava entre os componentes do Ministério de Conciliação, sobretudo o 

Marquês do Paraná e o Senador Nabuco de Araújo. Trazia a incumbência de 

executar o programa político-administrativo que fora apresentado na sessão 

do Senado em setembro de 1853 pelo Presidente do Ministério de 

Conciliação (NUNES, 2006, p. 131-132) 

 

 Nogueira (2006) destaca que o empenho na construção da nova capital 

apresentava-se mais forte do que as dificuldades da época. Enquanto o “pensar a 

cidade” no cenário nacional estava permeado pelas ideias de higienização, ancoradas 

sobretudo nas argumentações que expressavam preocupação com as epidemias que se 

alastravam nacionalmente, em Sergipe vislumbrava-se edificar uma cidade litorânea, 

assentada em manguezais. Estas áreas litorâneas, com incidências de manguezais, eram 

percebidas como espaços potenciais para o desenvolvimento das epidemias. Neste 

contexto, inúmeras leis sanitárias foram criadas no Brasil, o que deflagrou um 

verdadeiro combate à “cidade doente”. O projeto do Quadrado de Pirro, com os novos 

traçados urbanos, foi utilizado justamente na tentativa de sobrepor este cenário adverso 

à realização da nova capital. Junto à implantação destes traçados, surgiu talvez a 

primeira diferenciação social que diz respeito a ocupação das áreas da nova capital. 

Trata-se da criação, em 1856, de uma espécie de “Código de Posturas” pela Câmara 

Municipal, determinando como deveriam ser construídas as residências no Quadrado de 

Pirro. Dentre outras exigências, não se admitia telhado de palha. Como a maior parte da 

população era de baixa renda tornou-se praticamente inviável adquirir telhas e se 

enquadrar nas exigências para a habitação. O que ocorreu então foi um forte fluxo de 

pessoas a residir na estrada que ligava o antigo Povoado Santo Antônio do Aracaju, 

sentido norte da capital (Localidade na qual se formou o Bairro Santo Antônio).  

  Estas medidas encontraram algumas resistências na população sancristovense e 

na base dos grupos políticos de poder que apenas aparentemente polarizavam interesses 

distintos. Havia os “rapinas” (considerados liberais) e os “camundongos” (considerados 

conservadores), mas ambos eram da aristocracia rural, camada dominante na época. 

Houve até, em 1864, um Projeto de Lei redigido por José Florêncio dos Santos, que 

reivindicava o retorno da capital. Para Nunes (2006) as poucas resistências e 

manifestações populares ocorridas devem-se a fatores externos e internos ligados à 

conjuntura política da época. Quanto aos primeiros, havia um período marcado pelo 
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crescimento econômico a partir sobretudo da produção de açúcar. Em Sergipe, por 

exemplo, os índices de exportação demonstravam um crescimento significativo. Entre o 

período de 1851 e 1852 exportou-se o equivalente financeiro de 2.147.752$ 765, já 

entre 1854 e 1855, o valor subiu para 2.590.541$ 165, fortalecendo assim o argumento 

sobre a necessidade da construção de um Porto para melhor escoamento da produção. 

No âmbito interno a autora destaca a competente mediação política de Joaquim Inácio 

Barbosa. Desde que chegou aqui não tinha relações políticas estreitas com nenhum 

político sergipano efetivamente sua proposta era realizar uma administração que fosse 

além das disputas partidárias; postura, inclusive, convergente com o propósito maior da 

Política de Conciliação. Entretanto, isto não quer dizer que o Presidente era apreciado 

desde o princípio e de igual modo pelos grupos políticos locais. Enquanto aqueles 

ligados ao Barão de Maruim, identificados por “Saquaremas” (antigo “Camondongo”, 

de diretrizes políticas consideradas mais conservadoras) os viam com maiores 

“reservas”, os “Luzias” (antigo “Rapina”, de diretrizes políticas consideradas mais 

liberais) pareciam mais afetuosos ao então Presidente da Província. Contudo, com 

maiores ou menores ressalvas, ambos os partidos tentavam se aproximar do Presidente. 

Esta relação foi utilizada nos convites que foram feitos aos dois partidos para comporem 

o quadro administrativo da Província. Fábio Silva Souza, no trabalho dissertativo 

intitulado Arqueologia do Cotidiano: Um flâneur em São Cristóvão – Sergipe (2004), 

discute a transferência da capital e a relaciona ao contexto mais amplo, a partir de 

meados do século XIX, com o papel do Estado Nação no estabelecimento da 

modernidade. Para o autor, a influência do Estado extrapola o âmbito imaterial e 

simbólico do que seria a modernidade, chegando a contribuir decisivamente na 

construção de espaços, a exemplo da cidade de Aracaju, além de incentivar no 

desenvolvimento do comércio. Nesta aura, inspirada pelo projeto de modernidade, 

estreitamente ligada à consolidação do Estado Nação, a preocupação em conceder à 

província de Sergipe o direito de “usufruir” do incentivo ao crescimento econômico, 

concomitante aos anseios de exibir uma vida dita moderna, trouxe significativas 

mudanças para a época:  

 

As novas ideias, hábitos e ritos trazidos pela corte são paulatinamente 

incorporados e difundidos no Brasil. A transferência da capital Sergipana 

ocorrida a 17 de Março de 1855, através da resolução de nº 413, na gestão do 

então presidente de província Inácio Barbosa, se deu, ao que parece por 

influência do espírito empreendedor de Mauá. Dessa maneira, sob fortes 

argumentos portuários, surge a cidade de Aracaju. Nascida em vantagens 
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com relação às outras cidades sergipanas pela sua localização à beira mar e 

pela sua proximidade da zona canavieira à época região mais importante 

economicamente da província (SOUZA, 2004, p. 18) 

 

 Embora não explicite sua posição em relação a história, causas e especulações da 

mudança da capital da província de Sergipe, o autor evidencia que há em questão mais 

do que motivações geográficas e econômicas. De acordo com esta perspectiva é preciso 

pensar as cidades não como estruturas espaciais passivas, restritamente decorativas, mas 

como produtos resultantes de conflitos contínuos que exercem e recebem influência dos 

diversos atores que por elas passam e vivem, constituindo-as na medida em que também 

se constroem enquanto sujeitos sociais. “A cidade é resultado de conflitos cotidianos 

que caracterizam não só as gerações passadas como também os grupos que se 

transformam e transformam o ambiente em formas concretamente visíveis.” (SOUZA, 

2004, p. 41). 

 Segundo Josevânia Nunes Rabelo, no trabalho dissertativo intitulado 

Sociabilidade e Enobrecimento: O Bairro Treze de Julho (2009), a mudança da capital 

foi predominantemente observada como um processo que reunia um conjunto de 

fatores, exceto a dimensão que envolvia as causas pessoais e políticas. Deste modo, a 

importância que o proprietário de terras João Gomes de Melo (conhecido como Barão 

de Maruim) teve no processo da mudança da capital foi ocultado (FREIRE apud 

RABELO, 2009). A autora compartilha da perspectiva que não é dominante entre as 

interpretações das causas da mudança. Para Rabelo (2009) o interesse, o poder 

econômico e a influência política do Barão de Maruim foram decisivos na consolidação 

da transferência da capital. 

 Diante disto é possível entender que a criação da nova capital fundou-se em dois 

principais aspectos não desarticulados da dimensão política local e nacional16: 1- 

Econômico (onde se percebe a necessidade de um Porto para escoamento de 

produções); 2- Geográfico (Devido à localização física do então Povoado Santo Antônio 

do Aracaju ser mais favorável do que a antiga capital, São Cristóvão, e a outra 

alternativa, que era a Barra dos Coqueiros). A mudança não provocou, de forma 

imediata, alteração no ritmo e domínio econômico da Província São Cristóvão, que 

perdurou sendo por algum tempo ainda a cidade que concentrava maior renda e 

habitantes. Para Rabelo (2009), junto à noção que oculta a dimensão política e pessoal 

do processo de transferência, está difundida a ideia de que a cidade de Aracaju surge do 

                                                           
16

 A primeira capital, como dito, era São Cristóvão. A mudança só veio ocorrer em 17/03/1855, através da 

Lei Provincial nº 413, assinada pelo então presidente Inácio Joaquim Barbosa. 
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Povoado Santo Antônio do Aracaju. Conforme perspectiva seguida pela autora, a cidade 

de Aracaju se constituiu menos pelo desenvolvimento do Povoado e mais pela 

implantação do projeto urbanístico “Quadrado de Pirro”. Foi esta idealização que 

marcou a imagem da modernidade e do progresso da nova capital. Em contraponto, o 

Povoado não refletia nem de perto os ares citadinos que se buscou estabelecer para a 

elite aristocrática rural da época. 

 
Aracaju não inicia o seu desenvolvimento a partir da área construída, ou seja, 

na colina do Santo Antônio do Aracaju, mas em terreno vazio, onde hoje é o 

centro da cidade. Infelizmente, permanece na visão dos aracajuanos um mito 

de que a cidade se originou no Povoado, como está no documento de 

transferência da Capital. Aquele espaço de negros, pescadores e descendentes 

de índios, foi apenas um pretexto para a mudança da capital de São Cristóvão 

para Aracaju (RABELO, 2009, p. 22-23) 

 

 De todo modo, neste período a cidade de Aracaju só começou a ser construída 

através da intervenção do “Poder Público”. Estas ações criaram não apenas uma nova 

estrutura para a localidade, como também gerou uma representação sobre o “progresso”, 

a “modernidade” e variadas inovações. Constitui-se assim uma imagem que tanto se 

estabelece na dimensão física, concreta, quanto no aspecto abstrato, despertando 

imaginários. Contudo, as situações do “progresso” e da “modernidade” pareciam não 

serm possíveis de alcançar na cidade de São Cristóvão. Sobre isto, o articulista do 

Jornal Correio Sergipense (nº 22, 25/05/1855) expressa a questão: 

 

[...] a cidade de São Cristóvão sem importância alguma comercial, sem 

desenvolvimento, limitada à condição de uma cidade central, sem outro 

princípio de vida a não ser a assistência do Governo e das Repartições 

públicas, não devia, não podia continuar a ser a Capital de uma Província que 

aspira, que pode e que tem o direito a ser grande, próspera, porque a 

Providência fez dela uma Província marítima. [...] a cidade de São Cristóvão 

como a capital já não era para a Província mais que uma cabeça de anão em 

corpo gigante, um estorvo para sua independência comercial. (CORREIO 

SERGIPENSE apud NUNES, 2006, p. 140-141) 

 

 

 As noções de “progresso” e “modernidade” as quais me refiro aqui como 

elementos imagéticos que pautavam a argumentação favorável a mudança da capital 

dizem respeito ao crescimento econômico da Província, bem como a incorporação de 

modelos urbanísticos vigentes e destacados na Europa. O “projeto urbano” 

desenvolvido pelo Capitão de Engenharia Sebastião Basílio Pirro era convergente com 

este novo modelo urbanístico: “Um traçado em xadrez, dentro de um quadrado de 540 

braças de lado estavam traçados quarteirões iguais, de forma quadrada, com 55 braços 
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de lado, separados por ruas de 60 palmos de largura. Como se vê, o supra-sumo da 

simplicidade e do rigor geométrico” (PORTO apud NUNES, 2006, p. 144). 

 No entanto, é válido ressaltar que embora apresentasse as tendências 

modernizantes dos novos traçados urbanos, a nova capital enfrentou ao menos nos 20 

anos seguintes à sua fundação um forte desprestígio frente ao município de São 

Cristóvão. Este quadro foi intensificado com o descompromisso da administração 

pública, expresso no alto índice de descontinuidade das gestões políticas que agravavam 

o tardio desenvolvimento da capital (FRANÇA, 1997; NOGUEIRA, 2006).   

 Em 1900 Aracaju possuía uma população de 21.132 habitantes (NOGUEIRA, 

2006). Mesmo de forma ainda tacanha foi só a partir desta década que o Poder Público 

começou a se tornar mais expressivo. Entre o final da década de 1900 e primeira parte 

da década de 1910 surgem os serviços públicos de água encanada, calçamentos de ruas, 

energia elétrica e redes de esgotos. Segundo Nogueira (2006) este processo é 

convergente com a rivalidade entre São Cristóvão e a nova capital. O ícone da 

modernidade e do progresso do projeto urbano de Pirro ainda assim parecia insuficiente 

frente à infraestrutura urbana e o uso habitacional de São Cristóvão. Com efeito, em 

1914 foi construída uma ferrovia que ligava a capital à região de Alagoas, através da 

cidade de Penedo, sentido Norte, e à Bahia (sentido Sul) através de Salvador. Na década 

de vinte surge o transporte dos bondes elétricos no perímetro urbano da cidade, 

interligando os bairros Santo Antônio ao Centro. Em seguida, décadas de trinta e 

quarenta, juntam-se às ferrovias as estradas rodoviárias, que auxiliam na 

comercialização de produtos, bem como no fluxo migratório de pessoas para a capital. 

 Em 1940 Aracaju tinha a maior parte da população residindo em zona urbana e 

contava com cerca de 60.000 habitantes. Permaneceu até meados da década de 70 com 

habitações predominantemente horizontais (NOGUEIRA, 2006; TELES, 2006). De 

acordo com o Diagnóstico da SEPLAN (2004) este quadro começa a sofrer 

significativas mudanças com a criação do “Sistema Financeiro de Habitação” pelo então 

criado “BNH” (Banco Nacional de Habitação) que posteriormente extinto, teve a 

continuidade do trabalho feita pela Caixa Econômica Federal. Conforme o trabalho do 

geógrafo Antônio Carlos Campos (2006) a criação do “BNH” é percebida como a 

segunda grande política habitacional do Brasil após a II Guerra Mundial. A primeira 

fundava-se nos “IAP‟s” (Institutos de Aposentadoria e Previdência), constituídos na 

década de trinta e desdobrado na criação da “Fundação da Casa Popular” (FCP) em 

1946. Este foi considerado o primeiro órgão federal destinado a solucionar os problemas 
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da habitação no Brasil. Em 1964 surge, mediante a Lei nº. 4.380/64, o Banco Nacional 

de Habitação e seu órgão central, o “SFH” (Sistema Financeiro da Habitação e do 

Saneamento). Pouco tempo depois surge o “FGTS” (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço). Através do SFH e do FGTS, o Banco Nacional de Habitação passou a não 

apenas subsidiar, mas financiar casas próprias para populações de baixa renda. Os 

Institutos de Orientação às Cooperativas (INOCOOP) e as Companhias de Habitação 

Estaduais (COHAB) surgem neste período e estabelecem o rendimento mínimo mensal 

para aquisição do financiamento. Segundo Campos (2006), no trabalho realizado a 

respeito do papel do Estado na construção da cidade de Aracaju, em nível nacional, a 

existência do BNH/SFH, entre 1964 e 1986, realizou a construção de 4,5 milhões de 

unidades residenciais. Isto representou 25% do total da produção imobiliária daquele 

período. Além disto, ressalta-se que o caráter destas habitações era voltado muito mais 

para o atendimento das classes sociais de baixa renda. Isto, inclusive, gerou problemas 

para a estrutura financeira do Estado, quando, depois da década de oitenta, o SFH 

começou a entrar em declínio e seu saldo devedor aumentou significativamente, sendo 

tudo administrado por interferências políticas baseadas nas relações personalistas. Deste 

modo, os compromissos financeiros não eram mantidos tanto pela crise econômica pela 

qual também estavam submetidos os mutuários quanto pelo apaziguamento político que 

se estabelecia, sempre com vistas a facilitar para as pessoas, para que não fossem 

punidas com os atrasos das prestações dos imóveis. 

 Com o fim do BNH, as atribuições de financiamento e mediação das habitações 

passaram para o controle da Caixa Econômica Federal. A partir daí, a política 

habitacional começa a ser modificada. Com um regime mais rígido, e visando lucro, a 

Caixa acaba eliminando as flexibilidades políticas praticadas sob o funcionamento do 

antigo SFH. Com isso, diferentemente do BNH, o foco social da Caixa passou a ser a 

classe média, em que as maiores negociações eram diretamente realizadas com as 

Construtoras, ficando a COHAB, tornadas já CEHOP, enfraquecida em sua original 

função. Entendia-se que, desta forma, as políticas habitacionais tornar-se-iam mais 

rápidas e aumentariam a produtividade. Sobre isto, relata o economista da então 

CEHOP: 

 

A Caixa, ela é mais dura que o BNH, ela quer receber, ela é um banco, ela 

visa lucro. Mas, ela tinha os interesses social. Só que ela engrossou mais na 

seleção de mutuário, quando era COHAB aqui, na seleção de mutuário, 

político mandava carta indicando, o cara trazia um documento de contador, 

dizendo que ganhava três salários mínimo, e na verdade o cara não tinha nem 
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emprego. E quando recebia a casa e não pagava e aí, vai tirar ele de casa com 

família e tudo? Aí virava um problema social né?! (...) A Caixa antigamente 

ela trabalhava com a classe média, emprestando as Construtoras né?! E as 

COHAB‟S com a população de baixa renda. Mas aí, quando acabou o BNH, 

aí a Caixa Econômica também assumiu essa parte
17

 

 

 Apesar de demonstrar conceber como positiva a modificação na maneira de 

administrar a política habitacional, o entrevistado constantemente retomava a 

importância histórica da COHAB no crescimento do Estado de Sergipe. De fato, a 

representatividade das construções imobiliárias realizadas através do Banco Nacional de 

Habitação e da COHAB, hoje chamada de CEHOP (Companhia Estadual de Obras 

Públicas), pode ser verificada conforme o histórico de atuação do órgão (Ver Tabela 

01).  

 

Tabela 01 – Unidades Habitacionais construídas e entregues por Governos COHAB / CEHOP (1967-

2005) 

Período / Governos Nº de Unidades habitacionais 

entregues 

Fonte(s) de 

Recurso(s)  

Total no 

Estado 

Total em 

Aracaju 

1967-1970 / Gov. Lourival Baptista e João 

Andrade Garcez 

 

1.511 

 

1.231 

 

 

SFH 

1971-1974 / Gov. Paulo Barreto de 

Menezes 

 

2.269 

 

2.077 

 

SFH 

1975-1978 / Gov. José Rollemberg Leite  

2.042 

 

1.969 

 

SFH 

1979-1982 / Gov. Augusto Franco e 

Djenal Queiroz 

 

11.880 

 

6.957 

 

SFH: Programas 

Emergenciais 

1983-1986 / Gov. João Alves Filho  

7.736 

 

224 

 

SFH; Programas 

Emergenciais 

1987-1990 / Gov. Antônio Carlos 

Valadares 

 

11.440 

 

4.816 

 

SFH 

1991-1994 / Gov. João Alves Filho  

7.801 

 

738 

 

SFH 

1995-2002 / Gov. Albano Franco  

11.509 

 

2.525 

 

SFH; Programas 

Emergenciais; OGU; 

OGE 

2003-2005 / Gov. João Alves Filho  

727 

 

0 

 

OGU; OGE 

FONTE: CEHOP, 2005 (Programas Emergenciais: Refere-se a recursos destinados em razão de 

enchentes; SUDENE e Defesa Civil; OGU: Orçamento Geral da União; OGE: Orçamento Geral do 

Estado). 

 

                                                           
17

 Entrevista concedida ao autor em Março de 2011. O entrevistado trabalha no Órgão há mais de 30 anos. 
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 Deste modo, nota-se a importância do Poder Público no desenvolvimento 

habitacional do Estado. Para Campos (2006) a cidade de Aracaju passou a se inserir no 

crescimento urbano nacional a partir da década de cinquenta (Ver Tabela 02). Nesta 

época Aracaju comportava um total populacional de 78.364 habitantes, sendo que 

67.539 viviam na área urbana. Entretanto, sua “primazia urbana” (TELES, 2006) 

efetivou-se anteriormente, a partir da década de quarenta do século XX18. Neste período, 

a cidade se destacava como hegemônica diante dos outros municípios do Estado. As 

quatro décadas estudadas por Teles (2006) confirmaram o domínio de Aracaju sobre as 

demais cidades de Sergipe, mas foi em 1970 que a “primazia urbana” da capital alcança 

seu auge, pois nesta época ela chegou a ter seis vezes o índice “Valor da produção 

industrial” do que o município de Estância, classificado como segundo nesta escala. Isto 

não quer dizer que em 1970 Sergipe fosse um Estado altamente industrializado, pelo 

contrário, a região recebeu destaque como a mais pobre no desenvolvimento industrial 

do Brasil (Ver Tabela 03). 

 

Tabela 02 – Crescimento da População Total e Urbana de Aracaju – 1950-2000 

População 

Anos Total Variação % Urbana %urbana/total 

1950 78.364 - 67.539 86,18 

1960 115.713 47,66 112.516 97,23 

1970 183.670 58,72 176.296 95.98 

1980 293.131 59,60 287.937 98,22 

1991 402.371 37,25 402.341 99,99 

2000 461.534 14,70 461.534 100,00 

FONTE: IBGE, Censos Demográficos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

Tabela 03 - INDICADORES DE PRIMAZIA URBANA/1970 

Discriminação Sergipe Aracaju % de Aracaju em 

relação ao estado de 

Sergipe 

População 901.301 186.838 20,72% 

Estabelecimentos 

Comerciais 

7.833 2.010 25,65% 

                                                           
18

 Edvaldo Santos Rocha Teles realizou um estudo objetivando compreender em que medida a cidade de 

Aracaju poderia ser lida através do conceito de “primazia urbana”. O trabalho teve como recorte temporal 

as décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970. Os indicadores articulados para definição de primazia urbana 

foram o número da população, número de empregados no comércio, número de estabelecimentos 

comerciais e o valor da produção industrial. 
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Empregados no 

Comércio 

14.935 5.821 38,97% 

Número de Operários 11.194 4.097 36,59% 

Valor da Produção 

Industrial 

177.250 90.518 59,06% 

FONTE: IBGE. VI Recenseamento Geral do Brasil – 1970. Censos: Demográfico, Comercial e Industrial 

  

  Com o crescimento urbano, os primeiros bairros e conjuntos habitacionais 

situados além do Quadrado de Pirro vão se erguendo ao passo que iam se estruturando 

as zonas periféricas da cidade. Logo, a perspectiva de periferia diz respeito tanto à 

dimensão geográfica quanto à questão social, mais precisamente o empobrecimento. No 

entanto, a discussão mais pertinente ao bairro Santa Maria precisa reler a definição que 

articula de forma binária “centro” e “periferia”.  

 Heitor Frúgoli Júnior analisa esta discussão na sua tese de doutorado que gerou a 

obra intitulada Centralidade em São Paulo: Trajetórias, conflitos e negociações na 

metrópole” (2000). Neste trabalho o autor pensa a cidade como produto resultante de 

vários conflitos e negociações. Ao identificar os grupos de agentes participantes e 

construtores das modificações urbanas Frúgoli  assinala ser possível entender quais e 

sobre quem os crescimentos das metrópoles geram impactos. Fundamentado, 

predominantemente, em quadros teóricos norte-americanos, Frúgoli traça inicialmente 

duas percepções sobre os projetos urbanos. A primeira, vigorante até a década de 

setenta, baseia-se na concepção de que as intervenções urbanas giram em torno de 

questões mais macrossociais. Isto é, trata-se do projeto das cidades modernas que 

buscam princípios universais, como igualdade e justiça social. A segunda percepção, 

que foi muito bem analisada pelo geógrafo David Harvey (1992), compreende as 

intervenções urbanas como ações pontuais ligadas à perspectiva de cidades 

fragmentadas. Estas passam a serem dirigidas sob uma nova ordem de produção 

capitalista. Isto é, há uma gradativa mudança que se inicia a partir da década de setenta, 

que realiza uma passagem do sistema fordista de produção para a “acumulação 

flexível”, fundada no domínio do capital financeiro, caracterizado pela natureza de não 

ser fixo. 

 É nesta última percepção dos projetos urbanos que as políticas de revitalização 

dos centros urbanos são investigadas. Entre as inúmeras considerações teóricas sobre 

estes processos de modificação urbana, destaco (corroborando Frúgoli) a perspectiva de 

David Harvey (1992). Para este as políticas de revitalização e enobrecimento urbano 
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encontraram na cultura e nos centros históricos a saída para a crise capitalista iniciada 

no início da década de setenta. As dimensões culturais e históricas das cidades passam a 

ser consideradas como mercadorias que circunscrevem as relações de produção e 

consumo do novo pensar urbano,  

 

Assim, articulam-se intervenções urbanas de caráter mais pontual, muito 

marcadas pela aliança entre interesses do capital e do Poder Público, num 

contexto de crise tanto da perspectiva modernista -  que era de tentar criar, 

com todas as contradições, soluções sociais de caráter abrangente -, como do 

próprio Poder Público – basicamente sua incapacidade gradativa de 

investimentos sociais. Isso resulta em processos marcados por práticas 

excludentes, já que, entre outras coisas, tais intervenções estão sobretudo 

norteadas pelo mercado, tendo como público preferencial as classes médias e 

altas (FRÚGOLI, 2000, p. 25) 

 

 Após diferenciar estas duas percepções sobre os projetos urbanos, Frúgoli (2000) 

aborda outro desdobramento vinculado a última percepção descrita através da 

abordagem de Harvey (1992). Trata-se do crescimento das cidades, especialmente as 

grandes metrópoles e sua relação com os centros urbanos. O que o autor recoloca é que 

diante de um contexto em que as intervenções urbanas são cada vez mais pontuais e 

quando as cidades são observadas como nichos fragmentados, seria possível ainda 

pensar em centro urbano? Alguns falam de cidades “sem centro” (JACKSON, 1985) e 

outros em “novos centros”. Há, de maneira mais consensuada, o entendimento de que 

nas últimas décadas tem ocorrido um esvaziamento dos centros históricos, que ao serem 

retomados por políticas de requalificação urbana (mais precisamente, políticas de 

enobrecimento urbano) perdem sua funcionalidade histórica em virtude da teatralização 

mercadológica pela qual são submetidos. Ainda é possível observar casos em que 

mesmo sob a intervenção urbana estes centros deixam de serem percebidos como única 

centralidade da cidade. 

 É neste contexto que Frúgoli (2000) nos ajuda a reler o debate clássico que opõe 

“centro” e “periferia”, apontando para o que ele chama de “novas centralidades”19 

advindas dos processos de metropolização das cidades. Na composição de uma nova 

centralidade é preciso identificar a ação dos grupos de poder financeiro e empresarial, 

que ao escolher novos trechos urbanos para realizarem suas práticas econômicas, 

comerciais e inclusive de morada, conferem à localidade nova importância no contexto 

                                                           
19

 Há ainda concepções teóricas que irão dividir as cidades em dois tipos, a saber: 1- São aquelas que 

detém um único centro; 2- São aquelas que são formadas por múltiplos centros. Sobre isto ver Mark 

Girouard (1985) 
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da cidade. Aliadas às ações destes atores está o Poder Público, que implementa 

infraestrutura, equipamentos urbanos e contribui na formação deste novo cenário do 

urbano. É deste modo que o autor estuda a metrópole paulista. A partir da comparação 

empírica de três “centralidades”20 ele identifica os grupos e atores sociais que tecem a 

conjuntura urbana numa teia de interesses distintos, constantemente mediados por 

negociações que predominantemente reverberam impactos nocivos às populações de 

baixa renda. Há nesta investigação, comumente constatado, descompassos entre os 

objetivos técnicos das intervenções urbanas e as realizações concretas dos projetos 

urbanos. Conforme alude Frúgoli (2000), a construção da cidade de Brasília sofreu este 

referido descompasso. Por um lado, havia um projeto urbano fundado no ideário 

modernista e por outro se concretizou a formação de habitações marginalizadas ao redor 

da cidade, o que posteriormente foi denominado “cidades satélites”. 

 Em suma, extraímos destas apreciações teóricas o reordenamento territorial e o 

efeito da metropolização, pois há modificações urbanas que multiplicam seus centros e 

formam as “novas centralidades” que disputam interesses entre si ora pelo domínio 

econômico, ora pelo prestígio social, como no caso das centralidades marcadas pelas 

práticas do “novo morar”: 

  

[...] a partir dessa discussão, pode-se constatar como o desenvolvimento da 

metropolização – ainda que nos Estados Unidos tal processo se dê com certas 

especificidades – envolve o surgimento de outras áreas urbanas, que passam 

tanto a competir com a área central, como a configurar uma realidade 

multipolar. Isso implica, como vimos, tanto distintos arranjos da relação entre 

o centro e as outras áreas metropolitanas, como diferentes visões sobre os 

desdobramentos desse processo, em que está em jogo o significado da própria 

urbanidade (FRÚGOLI, 2000, p. 33) 

 

 Pensar o bairro Santa Maria como “periferia” exigirá uma imprescindível 

ressalva, pois ele está justamente localizado na Zona Sul, próximo das praias, na 

vizinhança do que pode ser considerado se não uma, mas ao menos a mais nova 

“centralidade” da cidade de Aracaju, que é a chamada “Zona de Expansão Urbana” 

(ZEU).  

 No entanto, o bairro Santa Maria em si também não pode ser lido como uma 

“nova centralidade”, pois não ocupa nem material, nem imaterialmente, a posição desta 

definição. Ao contrário, como discutiremos de forma mais desenvolvida adiante, ele é 

marcado por um histórico que reflete uma imagem de marginalidade e pobreza.  

                                                           
20

 São elas: Centro; Avenida Paulista e Avenida Berrini. 
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 Ao retomar o processo de crescimento urbano do Estado de Sergipe, 

especialmente de Aracaju, observamos que com o surgimento da COHAB-SE e do 

INOCOOP/BASE, em 1966 e 1967 respectivamente, o crescimento habitacional da 

cidade passou a ser ainda mais intenso. Como nota o historiador Ibarê Dantas (2004), 

estes órgãos surgem durante o primeiro Governo Militar do Brasil, presidido por 

Castelo Branco. Foi nesta época que o Governo Estadual de Sergipe obteve uma das 

maiores arrecadações financeiras, passando do valor de 7,7 bilhões em 1965 para 12,2 

bilhões em 1966.  

 No entanto, segundo o autor, foi a década seguinte que alcançou o momento de 

maior desenvolvimento econômico do Estado. A década de setenta é destacada 

inicialmente com a posse de Lourival Batista como Governador de Sergipe. Apesar de 

um curto Governo, por conta da renúncia em 14/05/1970 para a candidatura ao Senado, 

Lourival Batista teve uma gestão marcada por numerosas construções, como o Estádio 

de futebol, prédios de 28 andares e conjunto habitacional. O seu sucessor, João Andrade 

Garcez, destacou-se, dentre outros aspectos, por ter conseguido manter a Unidade da 

Petrobrás em Sergipe. A outra possibilidade contra a qual ele disputava era a 

transferência da Unidade para a cidade de Salvador. A permanência da Petrobrás foi 

fundamental, tendo em vista a importância que a produção petrolífera teve no Estado, 

sobretudo na década de setenta. Em meados desta década alguns órgãos foram criados 

no Estado com o intuito de impulsionar a industrialização. Destaque para a EMATER-

SE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe), 

PRODASE (Companhia de Processamento de Dados de Sergipe), ADEMA 

(Administração Estadual do Meio Ambiente) e CODISE (Companhia de 

Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe). No final da década de 

setenta, depois de mais de dez anos tentando, tomou posse como governador do Estado 

o empresário Augusto do Prado Franco, tendo como vice o general Djenal Tavares de 

Queiroz. Segundo Ibarê Dantas (2004), Augusto Franco teve um Governo marcado por 

práticas clientelistas e pelo controle dos meios de comunicação, fato este que, para o 

autor, teria gerado uma relativa ausência de críticas à administração pública. Houve 

neste período uma significativa expansão nos serviços de telefonia, que passaram dos 20 

municípios para a presença em todo o restante do Estado. Aumentou de 14 para 82 os 

Centros de Saúde e com o a construção de 550 salas de aulas ampliou o número de 

matrículas. Contudo, para Ibarê Dantas (2004), o Governo teve como tônica um 

funcionalismo público balizado no personalismo. Com a forte presença estatal e o 
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crescimento do empresariado da construção civil, mais de 15 mil unidades residenciais 

foram construídas no Estado de Sergipe. 

 Na cidade de Aracaju este desenvolvimento se dava do Centro em direção a 

Zona Sul. Segundo Campos (2006) apesar do crescimento do setor privado, o contexto é 

marcado por um forte controle do Estado, que assumia o papel de propulsor e mediador 

do crescimento urbano. Entre 1968 e 1979, fomentado a partir da COHAB-SE, foram 

construídas 6.618 unidades habitacionais. 

 Para Ibarê Dantas (2004) este crescimento ocorre depois de duas décadas 

significativamente decrescentes para o Estado de Sergipe. Entre 1950 e 1960 o Estado 

apresentou a menor taxa de crescimento anual do país. Em 1962, um 

documento/diagnóstico do Brasil indicou que o Estado tinha o menor giro comercial do 

Nordeste. Com o objetivo de modificar este quadro, o Governador Augusto do Prado 

Franco chegou a solicitar um auxílio emergência da ordem de Cr$ 12.240.000.000,00 

(doze bilhões e duzentos e quarenta milhões de cruzeiros). Mas o valor liberado foi um 

bilhão de cruzeiros. Deste modo, entende-se que o ponto mais decisivo para o 

crescimento econômico do Estado advém dos rendimentos angariados pela produção 

petrolífera. No mais, é válido ressaltar que este período coincidiu com um quadro 

nacional de crescimento. Neste sentido, afirma Ibarê Dantas: 

 

A partir dos anos setenta o país passou a viver um elevado ciclo expansivo e 

tornou-se possível implementar várias políticas, envolvendo subsídios, 

incentivos fiscais e investimentos em diversos setores, especialmente na 

infraestrutura, dentro de uma conjuntura extremamente favorável pela ampla 

disponibilidade de petrodólares. Neste contexto, apostou-se nos capitais 

financeiros e, de 1970 a 1974 o PIB cresceu uma média anual de 11,36 %, a 

inflação beirou a média de 21 %, enquanto a dívida externa aumentava de 5,3 

para 17,2 bilhões de dólares (DANTAS, 2004, p. 202) 

 

 Em alguns anos desta década o Estado de Sergipe chegou a ter um PIB (Produto 

Interno Bruto) maior que a média da região Nordeste e até superior ao do Brasil (Ver 

Tabela 04). 

 

Tabela 04- Variação anual do Produto Interno Bruto – PIB – 1971-1982 

ANO PIB SERGIPE (%) PIB NORDESTE (%) PIB BRASIL (%) 

1971 19,3 25,4 11,3 

1972 10,9 5,9 12,1 

1973 21,6 11,3 14,0 

1974 0,5 1,6 9,0 
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1975 8,5 8,5 5,2 

1976 9,0 7,0 9,8 

1977 13,1 8,9 4,6 

1978 6,6 10,5 4,8 

1979 10,7 7,2 7,2 

1980 3,6 2,9 9,1 

1981 3,2 - 0,7 - 3,1 

1982 11,9 10,5 1,1 

MÉDIA 9,90 7,5 7,09 

FONTE: IBGE – Produto Interno Bruto – 1971-1982. 

 

 Todo este crescimento pautava-se no desenvolvimento do setor secundário e no 

fortalecimento da construção civil, através de empresas como “Atenco”, “Norcon”, 

“Celi”, “Cosil”, “Habitacional”, entre outras. Entretanto, Ibarê Dantas (2004) assinala 

que o referido crescimento não implicou a redução das desigualdades sociais tanto em 

Sergipe quanto no Brasil. Os índices de escolaridade e de saneamento básico servem 

como demonstração das contradições que escoraram esta fase de crescimento 

econômico. Em 1980, o índice de analfabetismo chegou a 58% na faixa etária igual ou 

superior a 5 anos. Para o autor, o mesmo capital financeiro que fez o país crescer, 

possibilitou que sua grande fonte de rendimento, o petróleo, entrasse em crise no ano de 

1973. O crescimento econômico do Estado no período militar possuía uma face não 

explicitamente revelada: 

 

A modernização sócio-econômica acelerou-se. Mas, o modelo de 

desenvolvimento pelo alto não democratizou seus benefícios como seria de 

esperar. A permanência do elevado número de analfabetos, o índice de 

concentração de renda em nível superior ao patamar nacional, entre outros 

indicadores sociais, são exemplos ilustrativos do legado desse tempo 

(DANTAS, 2004, p. 225) 

 

 Desta maneira é possível propor que os governos militares exerceram forte 

influência na formação do Estado Sergipano, uma vez em que diante das oscilações do 

crescimento econômico permitiu a mudança de uma estrutura industrial, que fez emergir 

no Poder Público e econômico os chamados “empresários urbanos”. O aumento dos 

meios de comunicação e das empresas de construção civil foi concomitante ao 

estreitamento dos laços entre poder econômico e poder político no Estado.  

 Entre 1980 e 2002 mais 13.691 unidades residenciais foram construídas. 

(CAMPOS, 2006). Esta centralização contribuiu de algum modo para a ascensão e 

permanência de alguns grupos no poder. As empresas de construção civil, por exemplo, 
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tiveram um vertiginoso aumento de 18, na década de setenta para 174, no início da 

década de noventa: 

 

A partir da década de oitenta, a COHAB/SE começa atuar também nas 

operações de estocagem de terras nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, 

Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros como forma de garantir a 

ampliação do processo de construção de casas populares, beneficiando 

agentes imobiliários no sentido de manter o controle econômico e espacial da 

área metropolitana (CAMPOS, 2006, p. 237) 

 

 

 Nesta época, é válido ressaltar, a política habitacional do Estado de Sergipe 

apresentava novas características, estando as construções habitacionais 

predominantemente focadas nas relações diretas entre as Construtoras e a Caixa 

Econômica Federal, que, como vimos, assumiu as atribuições do BNH ainda na década 

de oitenta. A política de estocagem de terras foi assim ativamente praticada neste 

contexto. A área do que veio a ser chamado posteriormente de Zona de Expansão 

Urbana de Aracaju (ZEU) é um bom exemplo deste processo, onde, por baixos preços, 

as Construtoras adquiriram grandes lotes de terrenos que posteriormente vieram a ser 

explorados.  

 Deste modo, há um alargamento periférico que extrapola os limites territoriais 

da cidade de Aracaju, alcançando seu espaço metropolitano. Isto serve-nos nova 

problemática social a partir de habitações socioespacialmente segmentadas. Trata-se da 

configuração dos redutos de pobreza e de um relativo confinamento da população 

menos favorecida nas periferias das cidades, articulado também ao aumento de invasões 

e ocupações irregulares (CAMPOS, 2006) (Ver Tabela 05). 

 

Tabela 05- As Periferias de Aracaju – Crescimento Demográfico – 1991-2000 

Bairros Numero de Habitantes Crescimento 1991/2000 

- 1991 1996 2000 Absoluto % 

Porto Dantas 1.601 3.464 6.491 5.340 333,5 

Lamarão 4.088 5.240 7.894 3.806 93,1 

Soledade 3.931 3.100 6.321 2.390 60,8 

Bugio 14.685 15.735 16.498 1.813 12,3 

Jardim 

Centenário 

8.915 8.962 11.184 2.269 25,5 

Olaria 8.521 14.795 14.587 6.066 71,2 

Capucho 2.155 1.381 868 -1.287 -59,7 

Jabotiana 7.054 9.704 9.713 2.659 37,7 

Inácio Barbosa 7.031 6.816 7.718 687 9,8 
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São Conrado 23.282 23.699 24.897 1.614 6,9 

Farolândia 25.096 27.174 27.211 2.115 8,4 

Aeroporto 4.559 3.867 5.969 1.410 30,9 

Coroa do Meio 5.850 10.610 14.065 8.215 140,4 

Atalaia 7.217 8.236 8.597 1.380 19,1 

Total da 

Periferia 

123.986 142.783 162.463 38.477 31,0 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico de Sergipe – 1991-2000. IBGE – Contagem da População de 

Sergipe. 

 

 Este processo marca um reordenamento territorial entre as cidades membros da 

“Grande Aracaju”, especialmente entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju. A 

Lei nº. 873/82 de 01 de Outubro de 1982 estabelece, assim, uma nova delimitação 

territorial dos bairros de Aracaju. A cidade passa a ser composta por 35 bairros e uma 

Zona de Expansão (área que compreendia o Povoado Mosqueiro, Robalo e Areia 

Branca, além do Aeroporto Santa Maria, conforme figura 03. 

Figura 03 

 

Fonte: Ortofoto, 2004. Disponível em: http://siugweb.aracaju.se.gov.br/src/php/app.php 

Este novo ordenamento do território foi estabelecido através de fortes conflitos 

entre a cidade de Aracaju e São Cristóvão. Se por um lado articulava-se a argumentação 

de que o município aracajuano teria mais condições financeiras para administrar a área, 

http://siugweb.aracaju.se.gov.br/src/php/app.php
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por outro surgiam suspeitas de que o local congregava um importante colégio eleitoral 

que vivia sob o domínio de alguns grupos políticos. O fato é que a Zona de Expansão 

passou a servir de um lado como germe das futuras especulações imobiliárias a partir de 

práticas de estocagem de terras, conforme alusão de Campos (2006), como também se 

configurou num espaço para a construção de habitações populares. Ao analisar as novas 

modalidades de segregação urbana, Sarah Lúcia Alves França (2005) nota que em 

Aracaju, através da ZEU na década de oitenta, inicia-se o surgimento dos chamados 

condomínios residenciais fechados. 

A área denominada por Zona de Expansão Urbana de Aracaju foi regulamentada 

mediante Lei Municipal em 1982. Até então a localidade era predominantemente 

ocupada por grandes propriedades rurais voltadas para o cultivo do côco-da-baía, 

mandioca e melancia, sendo que a maioria dos moradores eram pescadores ou viviam da 

colheita e descascagem do coco (FRANÇA, 2005). Além deste uso, destaca-se a forte 

exploração petrolífera. Segundo a autora, o acesso ao centro urbano de Aracaju se 

estabelecia ou por navegação pluvial, quando ainda o Canal de Santa Maria era 

navegável, ou pelo uso de animais, traçando percursos por dentro das propriedades 

rurais. Na década de oitenta, o Estado intervém e realiza a abertura da Rodovia dos 

“Náufragos”, facilitando o acesso à localidade, que de todo modo ainda manteve-se 

distante do centro urbano de Aracaju, cerca de 18 km. A proximidade com as praias 

articulada com uma série de outros fatores tornou a área elitizada. 

Com a abertura da Rodovia citada, a localidade chamada “Mosqueiro” passou a 

ser loteada e vendida para camadas de alto poder aquisitivo. No primeiro momento estes 

lotes passaram a ser utilizados como “casas de veraneio”, isto é, espécie de residência 

secundária, que funcionava para momentos de lazer, descanso, folgas e férias. Só em 

seguida houve de fato apropriação da área como local de moradia. Ainda antes dos 

condomínios fechados surgiram alguns loteamentos residenciais abertos, como o 

“Aruana” (construído no ano de 1979) e o “Estrada do Sol” (construído em 1980). O 

primeiro condomínio residencial fechado foi o “Morada da Praia I”, no ano de 1992. 

Até o ano de 2005, França (2005b) catalogou 29 condomínios residenciais fechados21. A 

                                                           
21

 Segundo a autora, os condomínios residenciais fechados podem ser divididos em dois tipos: 1- 

“Condomínio horizontal residencial fechado” (quando a casa e a infraestrutura interna e de lazer é 

entregue já pronta). Para este tipo, o imóvel variava na faixa de preço entre R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 2- “Loteamento residencial fechado” (quando apenas os lotes são 

vendidos, ficando a construção da casa sob a responsabilidade e escolha do proprietário). Segundo França 

(2005), este tipo era mais bem visto pelos proprietários, uma vez que poderiam expressar livremente sua 
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maioria deles são estruturados com guaritas, câmeras de vídeo e altos muros com cercas 

elétricas. Esta estrutura notada nos condomínios da Zona De Expansão Urbana de 

Aracaju demonstram um novo tipo de segregação, ao passo que revela também os 

elementos simbólicos utilizados no processo atrativo para o novo tipo de moradia (Ver 

figuras 04 e 05). 

É baseado na cultura do medo que esta forma de morar promove o “bem-estar” da 

segurança (CALDEIRA, 2000). Atrelado a isso está o fator do status social, que é 

expresso no imaginário de se morar numa área privilegiada. Assim como observou 

Teresa Pires Caldeira no clássico trabalho intitulado “Cidade de muros” (2000), França 

(2005b) observou que na Zona de Expansão Urbana de Aracaju toda a condição do local 

de moradia está relacionada fortemente com a ação dos agentes imobiliários, através 

sobretudo dos anúncios publicitários. O objetivo destes é “seduzir” mediante a instância 

da sensibilidade (CALDEIRA, 2000). Entretanto, ressalta França (2005b) que todos 

estes esforços publicitários visam também velar a especulação urbana que tem ocorrido 

na Zona de Expansão, que paradoxalmente se expande mesmo sem ser dotada ainda de 

condições adequadas no que tange aos serviços básicos como drenagem, esgotamento 

sanitário e equipamentos urbanos (Ver figuras 06 e 07). 

                            Figura 04                                                           Figura 05 

 

FIGURA 04 – Lateral de um condomínio residencial fechado. Destaque para o alto muro, com cerca 

elétrica e não aberto para o conjunto habitacional existente na localidade; FIGURA 05- Carroceiro 

aguardando autorização para entrar ao lado da guarita de segurança e controle de tráfego de um 

condomínio residencial fechado. FONTE: Fotos do autor, 2010. 

 

 

                                                                                                                                                                          
individualidade no que tange a arquitetura do imóvel, além de exibir o status de não ser enquadrado em 

um padrão. 
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Figura 06                                                                                                Figura 07 

 

Figura 06- A frente, extensa área ainda não construída, ao fundo alguns coqueiros e casas de 

condomínios residenciais fechados; Figura 07- Placa publicitária anunciando residências a venda. 

Destaque para a relação de proximidade da moradia com a praia. FONTE: Fotos do autor, 2010. 

 

 Na ZEU de Aracaju é possível identificar “condomínios” que reúnem o elemento 

da segurança, do isolamento dos centros urbanos e da homogeneidade social. Mas 

quanto aos usos dos equipamentos urbanos e a oferta de serviços França (2005) 

constatou que há simples e poucos equipamentos urbanos e praticamente nenhum 

condomínio disponibilizava estabelecimentos comerciais dentro da sua dinâmica 

interna. Contudo, preconiza a autora: 

 

[...] Os condomínios fechados horizontais assinalam não apenas uma nova 

forma de moradia na cidade de Aracaju, mas indica novas direções do 

processo de expansão urbana. Essa região e outras áreas que, da mesma 

maneira, possuem amplos espaços reservados para a especulação imobiliária 

deverão receber novos empreendimentos. Além disso, a emergência dessas 

cidades de muros tenderá a acentuar o processo de segregação socioespacial 

no espaço urbano de Aracaju e propiciar uma restrita convivência entre os 

cidadãos (FRANÇA, 2005, p. 221) 

 

 

Entretanto, o processo histórico de ocupação e crescimento da ZEU demonstra 

que se tinham de um lado espaços preparados para a especulação imobiliária, através 

das práticas de estocagem de terras (sobretudo pela ação das grandes Construtoras) e de 

outro havia o uso de algumas regiões próximas na construção de conjuntos 

habitacionais populares. A figura 08 demonstra o anúncio deste uso ambivalente, 

evidenciando a dimensão nobre e popular da área.  
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Figura 08 

 

 

 

FONTE: JORNAL DA CIDADE, 1998. 

  

A valorização imobiliária que era anunciada há décadas atrás é cada vez mais 

consolidada com a construção dos novos condomínios residenciais fechados. As 

fachadas dos condomínios e a estrutura de suas residências exibem que a localidade se 

tornou espaço de moradia para as camadas mais elitizadas da cidade de Aracaju, 

conforme figuras 09, 10, 11 e 12. 
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Figuras 09,10,11,12 

 

Todas as figuras demonstram fachadas externas dos condomínios residenciais fechados e de algumas de 

suas residências. FONTE: Fotos do autor, 2010. 

 

 Apesar do intenso crescimento habitacional pelo qual tem passado a ZEU, ainda 

é possível identificar grandes vazios urbanos, o que coloca a localidade como uma das 

principais áreas visadas pelas grandes Construtoras (Ver figura 13). Os agentes 

imobiliários entendem, praticamente de maneira consensual, que é lá onde se encontra a 

tendência do crescimento imobiliário de Aracaju. De uma localidade, até antes da 

década de oitenta, repudiada pelos interesses imobiliários tanto pela distância do Centro 

da cidade, quanto pela ausência de equipamentos e infraestrutura urbana, a ZEU passou 

a ser cobiçada como o lugar privilegiado de se morar. Sobre esta alteração na apreciação 

do uso da área, afirmou o economista da então CEHOP: “(...) Olhe a Zona de Expansão, 

só ia para lá pobre, porque era muito longe. Só que Aracaju foi crescendo e agora só 

tem pra lá mesmo”22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Entrevista concedida ao autor em Março de 2011.  
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Figura 13 

 

Figura 13- Vista aérea da ZEU – Vazios urbanos. FONTE: SEPLAN, 2008. 

 

 Atualmente, as licenças para as novas construções na localidade estão suspensas. 

Desde as últimas enchentes ocorridas em meados de 2009 e 2010, inclusive com 

repercussão na mídia estadual e nacional, o Ministério Público proibiu que o Poder 

Público Municipal e Estadual liberasse novos projetos de construções habitacionais na 

área até que sejam atendidas as exigências de infraestrutura urbana (Ver figuras 14 e 

15). 

Figuras 14 e 15 

 

Figuras 14 e 15 – Residencial Costa do Sol. Chuvas em 2009 e 2010. FONTE: www.infonet.com.br  

 

 A problemática acerca dos riscos de construções habitacionais na ZEU já era 

prevista, tendo em vista que a área não tem nenhuma estrutura de drenagem para 



 

51 
 

escoamento das águas das chuvas, facilmente acumuladas em virtude da proximidade 

dos lençóis freáticos com a superfície dos terrenos. No entanto, diante de tudo isto, a 

área menos perdeu prestígio imobiliário e mais aproximou as relações de interesses 

entre os agentes imobiliários e o Poder Público local, tornando-a fundamental para a 

compreensão das políticas urbanas implementadas em seu entorno, especialmente no 

bairro Santa Maria. 

 Portanto, deste modo, a apresentação do breve histórico sobre a formação da 

cidade de Aracaju, bem como a identificação do desenvolvimento de algumas de suas 

localidades, especialmente a Zona de Expansão Urbana, pretendeu somente 

contextualizar sob quais condições tem se estruturado a formação da “Terra Dura” até a 

sua institucionalização no bairro “Santa Maria”, no início da década do ano 2000. Até o 

ano 2000 a cidade de Aracaju contava com uma população de 461.534 habitantes, 

distribuídos em 35 bairros (IBGE, 2000). É justamente a partir deste ano que se inicia o 

recorte temporal da presente pesquisa, que objetiva saber em que medida as Políticas 

Urbanas implantadas no recém-criado bairro de “Santa Maria”, em Aracaju, constroem 

imagens da cidade. O “Santa Maria”, também conhecido por “Terra Dura”, é o objeto 

empírico específico da presente reflexão. 

 

II.2 Da “Terra Dura” ao “Santa Maria”  

 

 II.2.1 Histórico da formação 

 

 Até o final do século XIX a área não tinha praticamente acessibilidade e os 

moradores eram trabalhadores rurais e pescadores. A comunicação com o tecido urbano, 

isto é, com a zona urbanizada de Aracaju, se estabelecia apenas pelo transporte 

hidroviário. No início do século XX foi construído o Canal de “Santa Maria”, 

facilitando a comunicação entre os moradores da localidade e os demais situados ao seu 

redor, através do rio Sergipe com o rio Vasa Barris. Com a construção do Canal, a 

localidade passou a abrigar mais moradores, que em grande parte eram os próprios 

trabalhadores do empreendimento. Foi com esta ocupação que surgiu na região, através 

do crescimento de sítios, a área chamada de Povoado de “Santa Maria”, mais conhecido 

como “Terra Dura” (SEPLAN, 2004). Segundo os moradores mais antigos este 

povoamento também deve-se às ocupações na fazenda chamada “Santa Maria”, do 

empresário Pedro Henrique de Albuquerque Moraes. Conforme o zelador da fazenda, 
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Sr. José Silva (conhecido como “Dequinha”), que reside na localidade há mais de trinta 

anos tudo começou com a venda de e concessão de alguns lotes do terreno da fazenda. 

Relata “Dequinha”: 

 

Aqui o pai de Sr. Pedro comprou a um velho, Sr Pedro Damado, aí o velho 

faleceu, aí Sr. Pedro loteou uma parte, aí a turma comprou a melhor, a ruim 

ficou. (...) o pessoal também foi invadindo, mas foi coisa pouca. Essas casas 

daqui, foi Sr. Pedro que deixou, essas casas aqui tudo. (...) aqui a fazenda é 

toda de coqueiro. Muita parte aqui ele comprou, baratinho né?! Porque aqui, 

eu mesmo não queria aqui nem dado, não tinha nada rapaz, nem casinha nem 

nada! (...) de lá pra cá, muita casa mudou, aqui não tinha 30 casas não. (...)
23

 

 

 A fazenda “Santa Maria”, localizada na extremidade da “Terra Dura”, mais 

próximo da Zona de Expansão Urbana e mais distante da área urbanizada de Aracaju, 

especialmente do centro da cidade representa juntamente ao Canal de Santa Maria a 

narrativa de origem da comunidade “Terra Dura”. Segundo o Diagnóstico Ambiental 

“essa denominação deve-se ao fato da área se constituir numa falésia morta de terrenos 

da Formação Barreiras, do Terciário, no seu contato com os sedimentos arenosos do 

Quaternário”24 (SEPLAN, 2002, p. 06). Para Dona Onorina, moradora há 65 anos, “(...) 

O povo sempre perguntava por que era Terra Dura, (risos) eu não sei não, quando 

cheguei já era Terra Dura, depois de muito tempo que botaram Santa Maria, mudou o 

nome né?! O nome ficou até mais bonito (risos)!”25.  

 Assim, o que parece ser mais consensual é que a área foi habitada inicialmente 

com características de “invasão”, pois uma parcela dos moradores não detinha 

documentação legal de posse do terreno. Para os movimentos sociais, que têm como 

pauta de reivindicação a habitação, o termo “invasão” é ofensivo. Estes movimentos 

preferem utilizar a expressão “ocupação” (MARICATO, 1999). De todo modo, para o 

que se pretende dizer neste trabalho, deve-se entender que a “Terra Dura” foi povoada a 

princípio por moradias estabelecidas em “propriedades” não regularizadas. Além das 

atividades agrícolas e de pesca, os moradores da “Terra Dura” complementavam sua 

renda realizando trabalhos na cidade de Aracaju. Estas práticas estabeleceram na época 

as principais relações entre os habitantes da “Terra Dura” e a Zona Urbana de Aracaju. 

                                                           
23

 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2010. 
24

 Do ponto de vista geológico, a “formação” diz respeito a composição de diferentes “litologias”, isto é, 

tipos de sedimentos que compõem o subsolo. A “Formação Barreiras” se estende em basicamente toda a 

região litorânea do Brasil. As áreas litorâneas marcadas por esta formação são geralmente povoadas 

devido a extração de bens minerais e água subterrânea. No entanto, vale ressaltar que a razão sobre a 

denominação da localidade de “Terra Dura” não foi encontrada nos depoimentos dos moradores da 

mesma. 
25

 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2010. 
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 Durante os primeiros anos do século XX a “Terra Dura” pouco se desenvolveu. 

Com a economia da capital pautada numa estrutura agroexportadora, destacavam-se os 

bairros próximos à região central, onde se constituiu o “Quadrado de Pirro”. No bairro 

“Chica de Chaves”, atual bairro “Industrial”, surgiram as principais fábricas, 

predominantemente do ramo têxtil e alimentício (EMURB, 2004). Após a indústria 

têxtil Sergipe Industrial S/A (SISA S/A), fundada ainda no final do século XIX, surgiu a 

Serigy, Moinho Sergipe S/A, Sergipe Industrial (18 de outubro de 1907), pouco tempo 

depois a Fábrica Confiança, a segunda no ramo de fiação e tecelagem no Bairro 

Industrial e a terceira do Estado de Sergipe, com a denominação de Ribeiro Chaves e 

Cia. A concentração destas fábricas no bairro deve-se à proximidade com o Porto. Aos 

poucos, o crescimento urbano de Aracaju passa a seguir em direção à Zona Sul. 

Pressionado pelo contingente populacional advindo sobretudo do interior do Estado, 

observa-se uma inicial descentralização dos investimentos do Poder Público, ao passo 

que se formava a periferização da cidade. Os chamados “bairros pobres” gradativamente 

surgiam ao redor do centro da cidade.  

 No entanto, com um setor industrial ainda muito restrito e um terciário não 

desenvolvido, os migrantes vindos do interior do Estado passam a endossar o número de 

trabalhadores informais ou ainda de desempregados urbanos. Com efeito, a população 

aracajuana passou, entre o período de 1900 a 1920, de 21.132 para 37.440 habitantes 

(EMURB, 2004). 

 Ainda enquanto Povoado, a “Terra Dura” passou a ter maiores registros de 

ocupação por volta do ano de 1932, a partir da retificação do canal de Santa Maria. Com 

esta, o Canal passou a permitir o escoamento da produção fabril, de açúcar e coco-da-

baía advinda das cidades de São Cristóvão, Estância e Itaporanga D‟Ajuda. As maior 

parte das residências localizavam-se às margens do Canal, que na época não era 

poluído. A lembrança do Canal de Santa Maria pelos moradores mais antigos da “Terra 

Dura” é geralmente descrita com características de relativo saudosismo. A 

representação é que o Canal não só tinha importância para a população local, que ali 

chegava a pescar, como também teve um fundamental papel para o crescimento 

econômico do Estado, através das relações comerciais estabelecidas entre os municípios 

próximos da capital Aracaju. Assim relatou Dona Onorina: 

 

Tá vendo esse Canal aí, pois era um Canal de encher e vazar, vinha canoa 

dessas grandes, muita lenha, vinha da maré, chegava aqui ói a maré cheia. Os 

homens quando era pra atravessar, ia era de nado. Agora acabou-se! A gente 
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pescava e tudo!(...) agora acabou-se canoa, acabou-se lenha, o Canal 

acabou!
26

 

  

 No âmbito municipal, a localidade passou a ter significativa participação durante 

a nova fase do crescimento urbano, ocorrido a partir da década de quarenta. Boa parte 

da matéria prima utilizada na construção civil, abertura de rodovias e estradas foi 

extraída da “Terra Dura”. Assim destacou o Diagnóstico Ambiental:  

 

A urbanização de Aracaju resultou na intensificação da construção civil, que 

exigiu material primário para aterro e construção passando a ser retirado das 

proximidades do povoado nas encostas dos morros, causando degradação 

ambiental e contribuindo para o assoreamento do Rio Pitanga, um dos 

tributários do Poxim, responsáveis por parte do abastecimento d‟água da 

capital (SEPLAN, 2002, p. 06) 

 

 Este processo, conjuntamente à mineração clandestina, que desmontou os 

terrenos da “Formação Barreiras”, causou drásticos impactos ambientais, visto que 

assoreou os principais mananciais do município de Aracaju. Com a chegada da 

Petrobrás, em 1954, a década de sessenta foi marcada pelo desenvolvimento urbano, ora 

pela demanda habitacional, ora pela abertura do parque rodoviário em torno de Aracaju. 

Nesta direção, a área da “Coroa do Meio” foi uma das primeiras a receber intervenção 

urbana, através do Programa CURA – Comunidades Urbanas para Recuperação 

Acelerada – do banco Nacional de Habitação (BNH), iniciado a partir de 1976 

(SEPLAN, 2004). 

 O Povoado “Terra Dura” passou a figurar não apenas como local fornecedor de 

matéria prima, mas como alvo de projetos de habitação, a partir da década de oitenta, 

mediante a implantação de conjuntos residenciais coordenados pela CEHOP 

(Companhia Estadual de Obras Públicas). Até então a área não era sequer, 

minimamente, cogitada entre os projetos de urbanização do Poder Público. O que 

favorecia que sua ocupação fosse caracterizada pela presença de sítios e de raras 

unidades habitacionais. Tratava-se de uma extensa área territorial, que margeava um 

Canal, vulnerável à ocupação desregulamentada. Assim recorda a moradora que reside 

há mais de sessenta anos na localidade: 

 

Esse negócio que começou aqui, essa rua que tão vendo aqui, essa invasão, 

era tudo mato. (...) Mato de um lado, mato do outro, vinham cortar lenha aqui 

dentro pra levar pro centro pras fábricas. (...) Quando eu vim morar aqui já 

                                                           
26

 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2010. 
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tinha os pessoal antigos aqui morando, era tudo sitio de coqueiro, mangueira, 

jaqueira. (...) O meu marido trabalhava em roça, os pessoal tanto dele, quanto 

os pessoal que falava com ele pra trabalhar, empreitava, quebrava tarefa duas 

de terra pra ele fazer canteiro, prantar mandioca, prantar batata, prantar 

macaxeira.
27

 

 

 Desde a origem dos primeiros projetos de habitação na localidade, os conjuntos 

residenciais foram direcionados a atingir populações de baixa renda (até 03 salários 

mínimos). No entanto, estas construções não dotadas de infraestrutura adequada 

constituíram-se como causa e consequência da formação de ocupações irregulares e 

precarizadas28. Dentre elas, nove são destacadas: Canal Santa Maria; Área do Arrozal; 

Invasão do morro; Invasão das ruas B24, B25 e B26; Invasão do Loteamento Marivan; 

Invasão do Conjunto Valadares; Invasão da Prainha e Invasão do Gasoduto (Avenida 

Amarela) (SEPLAN, 2004), conforme figuras 16 e 17. 
 

 

   Figura 16                                                            Figura 17 

 

Figura 16 – Área do Arrozal; Figura 17 – Morro do Avião. FOTOS: Thomas Zettler, 2009. 

             

 No trabalho Aracaju: Estado e Metropolização (1997)29, a autora Vera Lúcia 

Alves França, estudando a cidade inserida no processo de industrialização e urbanização 

demonstra que as décadas de oitenta e noventa se caracterizaram como um momento 

favorável ao crescimento urbano e industrial no Brasil, no caso de Aracaju, aponta que 

muitos projetos foram feitos, mas poucos implementados. Uma das causas apontadas 

pela autora foram as mudanças dos grupos políticos dirigentes e a falta de continuidade 

na implementação das políticas projetadas. A autora destaca também que a maneira 

                                                           
27

 Entrevista realizada com Dona Onorina da Conceição em Setembro de 2009. A entrevistada tem 86 

anos e mora na “Terra Dura” desde os 21 anos. 
28

 Esta qualificação refere-se tanto a falta de serviços básicos, como pela localização em áreas de risco. 
29

 Trata-se da tese de doutorado em Geografia, título obtido em 1997, na Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.  



 

56 
 

como as propostas de intervenções urbanas eram propagadas para a população, sejam as 

políticas públicas de industrialização ou as de moradia, tentavam “publicizar” que uma 

grande parte da população seria beneficiada: 

 

Outra questão que merece ser discutida é a forma como a classe política lança 

essas ideias para a comunidade. A propaganda alardeada é de que os eventos 

vão ocorrer e que grande parte contingente populacional vai ser beneficiado 

(FRANÇA, 1997, p. 180) 

 

Estes tipos de ações realizadas pelos órgãos públicos da época, de certa forma, 

se aproximam das práticas das cidades, quando os agentes do Poder Público e de setores 

da iniciativa privada constroem imagens e discursam pelas defesas de determinadas 

políticas urbanas, como se elas beneficiassem a todos.  

 Segundo França, Aracaju consegue iniciar seu processo de “metropolização”30 

mesmo sem ter atingido o crescimento industrial esperado. Assim, “[...] Aracaju ganha 

novo papel no sistema urbano nacional e internacional, que exige a modernização das 

funções e o fortalecimento das relações que se processam externamente” (FRANÇA, 

1997, p. 236). Na concepção da autora estas relações assumiam caráter de 

complementaridade, como podemos observar em seguida, na descrição das influências 

entre Aracaju e a cidade de Salvador:  

 

Embora ambas tenham áreas de influências superpostas, cada uma delas, tem 

papel diferenciado frente às suas populações, numa condição de 

complementaridade e de certa eficiência na integração dos negócios e na 

competição metropolitana (FRANÇA, 1997, p. 237) 

 

 Mesmo que esta consideração comporte o processo de competição, parece-me 

oportuno refletir em que medida, atualmente, esta “condição de complementaridade” 

não foi sobreposta pela relação deliberada que ocorre no processo de “concorrência 

intercidades” (FORTUNA, 1997, p. 234). 

 Deste modo, no final da década de 80 a população urbana cresce e a “Terra 

Dura” passa a ser uma área “privilegiada” para abrigar migrantes do interior do Estado 

de Sergipe e moradores de baixa renda da própria cidade. Neste contexto, como nota 

França (1997), as negociações territoriais nas áreas limítrofes do município de Aracaju 

com o de Nossa Senhora de Socorro e São Cristóvão vão se ajustando de forma não 

casual. O Projeto de Desfavelamento, desenvolvido entre os anos de 1982 a 1986 

                                                           
30

 A definição utilizada por França para a “metropolização” está mais fundamentada em critérios 

geoeconômicos do que sociológicos. Mas suas considerações finais sobre o processo de crescimento 

urbano, econômico e administrativo de Aracaju nos permite refletir acerca da relação entre cidades. 
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marcam o contexto das políticas públicas urbanas que pretendiam minimizar os efeitos 

do crescimento urbano não planejado. O Projeto funcionava a partir do provimento de 

materiais de construções aos moradores que pelo sistema de mutirões substituíam seus 

barracos por casas de alvenaria. Caberia ao Estado realizar a infraestrutura das unidades 

residenciais construídas. Esta política habitacional foi denominada “Programa do 

Mutirão da Amizade”. Numa análise sobre os efeitos e as características do crescimento 

metropolitano, especialmente da Região Metropolitana de São Paulo, Lucio Kowarick 

(2000b), analisa que a partir da crise econômica e social (sobretudo com o aumento do 

desemprego) da década de oitenta, a preferência pela “casa própria” encontra 

alternativa, ou pior, falta dela, nos aluguéis e na modalidade de casa “autoconstruída”. 

Esta modalidade que se impõe, embora apenas para os que podem e querem, gera no 

imaginário social a figura do “vitorioso”. Isto é, o indivíduo que optou e pôde investir 

na “autoconstrução” passou a ser visto como aquele que não desistiu ou se acomodou, 

mas persistiu e fez valer a máxima de que “vale a pena construir”. Sobre a escolha e 

condição de poder adquirir uma habitação pela modalidade de “autoconstrução” afirma 

Kowarick: 

 

Possuir uma moradia é, sem dúvida, uma necessidade da população 

trabalhadora, pois, dadas as intempéries do sistema econômico, representa a 

possibilidade de não pagar aluguel. Mas nem todos podem ou querem 

construir suas moradias. Não podem pelo elevado preço dos terrenos e não 

querem porque os sacrifícios de confeccionar uma casa, as horas gastas no 

transporte coletivo e a propriedade dos bairros periféricos podem parecer 

muito mais elevados do que a insegurança presente ou futura (KOWARICK, 

2000b, p. 31) 

 

 No entanto, como nota o autor, esta condição exige a realização de uma força de 

trabalho extra àquela já despendida no dia a dia. Ela gera uma espécie de “sobretrabalho 

gratuito” (OLIVEIRA, 1982). Na cidade de Aracaju, através de um processo semelhante 

a esta modalidade de “autoconstrução”, até o ano de 2002, foram construídas 286 casas 

populares (sendo 271 pelo regime de mutirão) nos Conjuntos habitacionais “Terra Dura 

I” e “Terra Dura II” (CAMPOS, 2006). 

 Em 1985 o depósito de lixo utilizado pela cidade de Aracaju é transferido do 

bairro “Soledade”, no município de Nossa Senhora de Socorro, para a “Terra Dura”, na 

ocasião, Povoado do município de São Cristóvão. A mudança da localidade ocorreu 

devido aos problemas ocasionados na área, desde a contaminação do lençol freático e 

poluição do ar, até os fortes embates entre organizações populares e o Poder Público. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO; EMSURB, 2002). Segundo informações do Relatório Final 
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do Projeto Lixo e Cidadania em Sergipe (MINISTÉRIO PÚBLICO; EMSURB, 2002), o 

novo local da lixeira compreendia um terreno retangular, medindo 500m X 60m, 

alugado na época por um valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Este valor deveria ser pago pela Prefeitura de Aracaju, mas a área serviria para os 

depósitos dos resíduos sólidos dos municípios de Aracaju e São Cristóvão. Ainda no 

mesmo ano da transferência, as prefeituras dos municípios envolvidos assinaram um 

convênio tentando adequar a Lixeira, agora chamada “Lixeira da Terra Dura”, ao 

formato de um Aterro Sanitário, pois desde sua localização no bairro Soledade o lixo 

amontoado ficava a “céu aberto”, isto é, sem nenhum mecanismo de proteção 

ambiental. De acordo com este convênio, o terreno passaria para o domínio territorial e 

administrativo da cidade de Aracaju, que em contrapartida ficaria responsável pela 

manutenção da rodovia que liga as cidades de São Cristóvão e Aracaju. No entanto, nem 

o convênio nem a proposta de transformar a Lixeira em um aterro sanitário vingaram. 

 A implantação da “Lixeira da Terra Dura” apresentou problemas desde o início. 

A proximidade com o Aeroporto da cidade de Aracaju, que tinha uma de suas pistas a 

aproximadamente 4 km do local da Lixeira significava o risco eminente de acidentes 

entre as aeronaves e a quantidade de urubus que sobrevoavam a área devido ao lixo ali 

amontoado. Segundo a Resolução CONAMA nº 04, de 09 de Outubro de 1995, a 

localidade para a Lixeira era imprópria. Era exigido uma distância mínima de 20 km do 

aeroporto para atividades de risco como estas. Em 1997 foram registrados dois 

acidentes de aeronaves com urubus. A gravidade não foi maior porque as aeronaves que 

tiveram suas turbinas sugando as aves já estavam em procedimentos finais de 

aterrissagem. As denúncias reivindicando a retirada da Lixeira daquela localidade 

resultaram relações conflituosas entre a administração do Aeroporto “Santa Maria” e as 

centenas de famílias de catadores que ali se estabeleceram em busca de sobrevivência. 

Os conflitos, ressignificados, perduraram até a década de 2000, tendo outras pautas de 

discussão, como a retirada de famílias que sobreviviam da catação de mangabas
31

. 

Segundo o Superintendente da Infraero, Luiz Alberto Bittencourt, foi necessário 

contratar uma vigilância para coibir a entrada de catadores de mangaba no perímetro do 

sítio aeroportuário de Aracaju32. 

                                                           
31

 A “mangaba” é o fruto da “mangabeira”, árvore típica do Nordeste. A fruta, rica em ferro e vitamina C, 

é bastante utilizada na produção de polpa e suco. 
32

 Entrevista concedida ao autor em 30/08/2010. 
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 Contudo, este era apenas um dos problemas da transferência da Lixeira para a 

“Terra Dura”. Além da degradação ambiental, com poluição de águas, do ar e do solo, 

havia o problema de natureza social, oriundo das centenas de famílias que migraram 

para a localidade da Lixeira em busca de trabalho e, de alguma maneira, de 

sobrevivência.   A transferência marca por um lado a minimização das restritas 

condições de acessibilidade ao local e por outro torna-se uma das maiores representação 

de pobreza e miséria da “Terra Dura”. (MINISTÉRIO PÚBLICO; EMSURB, 2002). A 

chegada da Lixeira atraiu muitos catadores de lixo que já tinham a prática como um 

trabalho, como também constituiu o ofício daqueles que não conseguiam outro tipo de 

emprego. O aumento do povoamento na localidade se constitui, nesta ocasião, 

basicamente pelas camadas sociais mais pobres, oriundas do interior ou da própria 

cidade, que sem condições de morar no centro da cidade, são “conduzidas” a 

localidades vazias, sem urbanização definida ou planejada, como a “Terra Dura” 

(SEPLAN, 2004).  

 Segundo os moradores mais antigos33 da Terra Dura, a chegada da Lixeira, junto 

à construção dos conjuntos habitacionais da década de noventa, mediado pela política 

habitacional do Governo Estadual, representam as principais razões do aumento dos 

problemas sociais na localidade, especialmente o crescimento da violência. A este 

respeito, afirmou a moradora: 

 

(...) Eu acho que antes, antes de vim a Lixeira era melhor, minha mãe pelo 

menos fala isso, outras pessoas mais velhas que eu conheço fala isso. Porque 

não tinha essa quantidade de pessoas, assim a margem da sociedade né?! Sei 

lá era melhor, a gente podia dormir de porta aberta antigamente,não tinha 

esses medos todos, não tinha nada
34

 

 

 De acordo com o cadastro realizado em 1999 (MINISTÉRIO PÚBLICO; 

EMSURB, 2002) havia 310 famílias desenvolvendo atividades diretamente ligadas à 

Lixeira. Destas, 69,5% vinham do Estado de Sergipe, sobretudo do interior, 20,2% 

advinham do Estado de Alagoas e 10,3% eram de outros Estados. O levantamento 

realizado no cadastro citado notou que os principais motivos para esta migração eram - 

falta de emprego no campo e esperança de adquirir uma “casa própria”. Vale a pena 

destacar que esta motivação foi intensificada a partir da política habitacional 

                                                           
33

 Aqui considera-se por “moradores mais antigos” aqueles que residiam na localidade antes da chegada 

da Lixeira. 
34

 Entrevista com Vanessa Santos, moradora há mais de trinta anos da “Terra Dura”. Entrevista concedida 

ao autor em Setembro de 2010. 
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desenvolvida pelo Estado de Sergipe, que favorecia a construção de conjuntos 

habitacionais populares. 

 O tipo de habitação destas famílias era predominantemente precário. Residiam 

em barracos na maioria das vezes (equivalente a 47,7% das famílias), situados no 

entorno da Lixeira, 43,2% residiam em casa e o restante em outro tipo de moradia. 

Dentre estes domicílios, 33,1% foram construídos em áreas invadidas. Cerca de 41% 

dos domicílios eram próprios. Quanto a serviços de infraestrutura, o cadastro 

(MINISTÉRIO PÚBLICO; EMSURB, 2002) revelou que 70,4% não possuíam água 

encanada, sendo apenas 29,6% das moradias beneficiadas por este serviço; 43,2% não 

possuíam energia elétrica e 56,8% tinha acesso a este benefício, embora de maneira 

clandestina na maioria das vezes. No que se refere ao rendimento das famílias, 84,8% 

não tinha renda proveniente de outra atividade produtiva. A maioria (equivalente a 

70%) dos catadores não conseguia ter, como montante de renda mensal, 01 salário 

mínimo; 16,6% não tinham renda com a atividade de catador, sendo a Lixeira utilizada 

como fonte imediata de alimentação a partir dos resíduos de lixo orgânico; 14,2% dos 

catadores, neste caso envolvidos com o trabalho de material reciclável, tinham mais de 

02 salários mínimos mensais. As atividades na Lixeira eram desenvolvidas 

predominantemente por famílias compostas por 04 pessoas, mas mesmo assim a maioria 

não conseguia ter uma renda familiar superior a 01 salário mínimo; 38,8% chegavam a 

um rendimento familiar entre 01 e 02 salários mínimos; 5,7% atingiam renda familiar 

entre 02 e 03 salários mínimos e 1% atingia renda familiar entre 03 e 04 salários 

mínimos.   

 Este rendimento era adquirido com a venda de materiais recicláveis, geralmente 

para “intermediários” de empresas do setor de sucata e reciclagem localizadas nos 

Estados de Alagoas e Pernambuco. Além disso, a atividade de catador também servia 

como fonte de alimentação, tendo em vista que boa parte das famílias comiam parte do 

lixo orgânico depositado na Lixeira. Esta situação cada vez mais incidia numa drástica 

marca do Povoado “Terra Dura”. A “Terra Dura” e a Lixeira passaram a ser 

compreendidos como sinônimos. Tratava-se de uma semelhança relacionada a um 

imaginário de abandono público e de desumanidade. Como elemento agravante desta 

situação entre os catadores também havia uma parcela significativa de crianças e 

adolescentes. Na composição das famílias de catadores, 82% dos dependentes das 

atividades na Lixeira eram menores de 18 anos. Tendo em vista que as crianças 

participavam ativamente das atividades na Lixeira, a “dependência” deve ser entendida 
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como direta e indireta. Entre os catadores, 30,5% situavam-se numa faixa entre  07 e 13 

anos; 22,9% de 0 a 03 anos; 17,9% possuíam idade superior a 18 anos; 15% estavam 

entre a faixa de 04 a 06 anos; 7,1% estavam entre a faixa de 14 a 15 anos; 6,5% entre a 

faixa de 16 a 17 anos. Havia o total de 509 crianças e adolescentes catadores em 

situação de “dependentes” desta atividade. Destes, 54,8% estavam na faixa etária 

escolar (07 a 17 anos), sendo que 39% não freqüentavam a escola (Ver Tabela 06). 

 

Tabela 06 – CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEPENDENTES DIRETA 

OU INDIRETAMENTE DAS ATIVIDADES DE CATAÇÃO 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE CRIANÇAS / ADOLESCENTES 

TOTAL NÃO ESTUDAM OU 

NÃO FREQUENTAM 

CRECHE 

CATADORES 

HABITUAIS 

0 a 3 anos 137 123 02 

4 a 6 anos 93 43 03 

7 a 14 anos 215 71 54 

15 a 17 anos 64 37 31 

TOTAIS 509 274 90 

FONTE: MINISTÉRIO PÚBLICO; EMSURB, 2002 

 

 Os efeitos danosos à saúde, além da intensa presença de crianças trabalhando e 

praticamente vivendo na Lixeira tornaram a situação insustentável, culminando na 

intervenção judicial do Ministério Público de Sergipe. Os Promotores responsáveis na 

ocasião enfatizavam o grau de inviabilidade ambiental e social da “Lixeira da Terra 

Dura”:  

 

A argumentação exaustiva trazida à baila tornam incontestes tanto a fumaça 

do bom direito quanto o perigo da demora. Respeitante ao último, é certo que 

a disposição dos resíduos sólidos produzidos no Município de Aracaju na 

denominada “lixeira da Terra Dura” coloca diariamente em risco a vida das 

pessoas que utilizavam aeronaves públicas e privadas, bem assim daquelas 

que residem nas proximidades do aeroporto, sem contar os graves danos 

ambientais já ocasionados e que ainda continuam sendo verificados. Não se 

pode e nem se deve esperar que um desastre aéreo de grandes proporções 

venha a ocorrer para que as providências agora pleiteadas sejam efetivamente 

adotadas, quando então será tarde demais e somente restará àqueles que se 

omitiram „chorar o sangue derramado‟, coisa que não pretende o Ministério 

Público e muito menos o Poder Judiciário (MINISTÉRIO PÚBLICO; 

EMSURB, 2002, p. 04) 

 

 As primeiras medidas visavam realizar um cercamento da lixeira para impedir 

que crianças e adolescentes pudessem continuar vivendo no local. Esta medida, que 
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ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Aracaju, contou com o auxílio da 

construção de uma “guarita” de segurança que buscava controlar a entrada e saída de 

caminhões, além do tráfego dos catadores que trabalhavam com material reciclável. A 

inserção das crianças e adolescentes que viviam na Lixeira em escolas regulares do 

município de Aracaju, a construção de um vala séptica onde deveriam ser depositados 

os resíduos de saúde e a cobertura do lixo com camada de terra e argila ao final de cada 

dia (no intuito de evitar odores desagradáveis, poluição do ar derivada das constantes 

queimadas e ainda inibir a presença de urubus, moscas, insetos e roedores) constituiu o 

conjunto das primeiras medidas tomadas com a intervenção do Ministério Público de 

Sergipe. A construção de moradias para as famílias que residiam e trabalhavam na 

lixeira foi também uma das questões apontadas como soluções ao problema. Estas ações 

resultaram na formulação jurídica de um documento de comprometimento entre os 

municípios envolvidos. Sendo assim, foi firmado em 2001 o Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) entre as prefeituras de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Socorro. O Termo firmado obrigava através de uma espécie de consórcio intermunicipal 

sob a fiscalização do Ministério Público de Sergipe, que estes municípios seriam 

responsáveis pela desativação da “Lixeira da Terra Dura” e pela construção de um 

aterro sanitário, conforme padrões técnicos de preservação e controle ambiental (Ver 

Figuras 18, 19, 20 e 21). 

 Deste modo, como perceptível desde o início, a efetivação da mudança da lixeira 

da “Soledade” para a “Terra Dura” se constituía apenas como uma transferência de 

problema. Em virtude do não cumprimento do Termo firmado em 2001, em Junho de 

2006 foi celebrado um novo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)35 entre os 

municípios, objetivando regularizar a situação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Além dos três municípios referidos, o TAC foi efetivado entre o MPE (Ministério Público Estadual), 

MPF (Ministério Público Federal), ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente), INFRAERO 

(Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos). 
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 (Figura 18)                                                                                                                                  (Figura 19) 

 

 

(Figura 20)                                                                                        (Figura 21) 

 

                      FONTE: JORNAL DA CIDADE, 1999 

 

 Algumas áreas que seriam destinadas inicialmente para a habitação dos 

moradores da Lixeira acabaram sendo utilizadas na ampliação do aeroporto “Santa 

Maria”. Os moradores que já viviam na região foram retirados quando o Governo 

decretou que o terreno compreendido em 245,7 hectares seria de Utilidade Pública, a 

partir do decreto Nº. 9640/1988 (FRANÇA, 1997). 

 O primeiro conjunto habitacional, chamado “Antônio Carlos Valadares” (Ver 

anexo 06), foi iniciado justamente nesta data, no ano de 1988, com o intuito enunciado 

de abrigar famílias vindas das invasões do “Apicum” (área ocupacional pertencente ao 

bairro Coroa do Meio)36 e de outras localidades pobres da cidade. Os investimentos para 

este empreendimento foram feitos pela extinta FUNDESE (Fundação de 

desenvolvimento comunitário de Sergipe) e contemplaram, até o ano de 1990, 2.420 

famílias (SEPLAN, 2004). Observa-se, segundo França (1997), que a ação do decreto 

                                                           
36

 É importante ressaltar que a região correspondente ao bairro Coroa do Meio na época relatada não tinha 

a infraestrutura que atualmente o bairro possui. Na ocasião, a localidade carecia de recursos de 

infraestrutura básica. 
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Nº 9640/1988 previa a construção de 7.052 casas, mas de acordo com o Diagnóstico 

SEBRAE (2007) até o ano de 2007 não foram construídas.  

 Entre 1992 e 1995 surgem os conjuntos habitacionais “Terra Dura II” (também 

chamado de “Maria do Carmo” devido a forte influência política da então Senadora de 

Sergipe, Maria do Carmo Alves) e “Terra Dura III” (denominado “Projeto Habitacional 

Padre Pedro”) (SEPLAN, 2004) (Ver anexo 07). No “Maria do Carmo” houve a decisão 

do Governo Estadual de ampliar em 500 metros a pista do aeroporto, uma mudança no 

Projeto Urbanístico do Conjunto. Neste contexto a localidade acabou sendo tanto 

extrato de desenvolvimento, com a ampliação do aeroporto, quanto local de implantação 

de habitações populares (SEPLAN, 2004). Nota-se ainda, conforme o Projeto 

(SEPLAN, 2004), que a integração destes dois projetos do Poder Público foi articulada 

com o argumento estratégico de poder aproveitar o material oriundo do corte do morro 

da “Piçarreira” para a construção das casas populares. 

 O conjunto habitacional “Padre Pedro” consistiu na implantação de 4.080 

unidades habitacionais. Apesar deste “investimento” (mesmo considerando o regime de 

mutirão) do Poder Público em moradias populares, na localidade surgiram ocupações 

irregulares, devido sobretudo a famílias de outras partes da cidade e do interior do 

Estado, que motivados pela notícia sobre a distribuição de lotes de terras, arriscavam 

alcançar o sonho de uma “casa própria” (SEPLAN, 2004). Através do regime de 

mutirão e mediado pela FUNDESE foram construídas até o ano de 2006 cerca de 1.800 

casas no então bairro “Santa Maria” (SEBRAE, 2007). Diante da localização geográfica 

do bairro, isto é, inserida praticamente dentro da ZEU de Aracaju, a “Terra Dura” 

começou a ser especialmente percebida como uma comunidade necessitada de 

infraestrutura urbana e habitacional. Neste sentido, observa-se a maneira com a qual os 

meios de comunicação da época abordam as construções dos conjuntos habitacionais na 

localidade. “Conjunto na Terra Dura, que também se situa na área de expansão de 

Aracaju, atendendo à baixa renda” (JORNAL DA CIDADE, 1998. grifo nosso) (Ver 

Figura 22). 
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Figura 22 

 

FONTE: JORNAL DA CIDADE, 1998 

 

II.2.2 Nova Delimitação Territorial 

 

As mudanças que envolvem a questão do território constituinte do Povoado 

“Terra Dura” podem ser destacadas por duas ordens que embora distintas são 

correlacionáveis. Na primeira, tem-se a apropriação do solo pelos moradores da 

localidade desde a “Invasão do Santa Maria”, quando diversos barracos foram 

implantados na área mediante uma ocupação relativamente aleatória. Isto quer dizer que 

no primeiro momento o caráter da moradia foi constituído por uma ocupação sem 

direcionamentos de políticas urbanas vinculadas ao Poder Público. O contexto diz 

respeito ao período em que os habitantes eram pescadores, trabalhadores rurais e da 

construção civil (a partir da construção do Canal Santa Maria) e se dirigiam ao Povoado 

tanto pela grande quantidade de solo não ocupado quanto pelas possibilidades de 

exploração nos manguezais. A segunda ordem refere-se à vinculação administrativa do 

Povoado que explicita as relações entre as cidades de São Cristóvão e Aracaju.  

A partir da Emenda Constitucional Nº 16/99, publicada no DOE Nº 23.321, de 

07/07/1999, o Povoado “Terra Dura” passou a fazer parte do território da cidade de 

Aracaju uma vez em que a delimitação que o comportava situava a localidade como 

pertencente ao município de São Cristóvão. A alteração territorial se estabeleceu na 

seguinte redação legislativa: 
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Art. 37 – Fica alterada a delimitação do município de Aracaju com o 

Município de São Cristóvão a partir do Pontal N da Barra do Rio Vasa 

Barris, que a passa a ter a seguinte descrição (...) 

Art. 3º - Com a alteração estabelecida neste artigo ficam situados no território 

do município de Aracaju as localidades denominadas Povoado Mosqueiro, 

Povoado Areia Branca, Povoado São José, Povoado Robalo e Povoado Terra 

Dura, neste compreendendo as localidades Lixeira da Terra Dura e núcleos 

habitacionais Santa Maria, Maria do Carmo Alves e Antônio Carlos 

Valadares.  

(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº16/99. Disponível em: 

http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/Infobase3/10-
constituicaoestadual/emenda-16.htm?fn=document-
frame.htm&f=templates&2.0. Acessado em Março de 2010). 

 

Mais uma vez o conflito entre estas cidades se torna emergente, primeiramente 

com a perda dos Povoados Mosqueiro, Robalo e Areia Branca e agora com a “Terra 

Dura”. Situado na Zona Sudoeste da cidade, o território fica cerca de 7 km da chamada 

Zona de Expansão de Aracaju, considerada hoje como a principal área de especulação 

imobiliária. (Ver Figura 23).                        

Figura 23 

 

 
                                              FONTE: Google Earth, 2011 

http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/Infobase3/10-constituicaoestadual/emenda-16.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/Infobase3/10-constituicaoestadual/emenda-16.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/Infobase3/10-constituicaoestadual/emenda-16.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
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Em seguida à transferência territorial, a Lei Municipal de Aracaju nº 2.811, de 

08 de Maio de 2000, determinou que o Povoado “Terra Dura” tornar-se-ia um bairro 

chamado “Santa Maria”. Esta institucionalização tornou a “Terra Dura” um bairro e 

acompanhado com a mudança do nome para “Santa Maria” desencadeou diversas outras 

políticas urbanas, de ordem pública e de iniciativas privadas, na localidade. Todas estas 

apresentadas como indicativos para uma mudança na medida em que são enunciadas, 

pelos agentes implementadores, como ações modelos.  

O “Santa Maria” hoje faz parte do conjunto de 39 bairros que compõem a cidade 

de Aracaju (Ver anexo 07). Segundo o último Censo realizado pelo IBGE, em 2010, a 

cidade possui 570.937 habitantes. Neste universo populacional, o bairro “Santa Maria”, 

até 2007, era o mais populoso da cidade de Aracaju, comportando uma população 

aproximada entre 45.000 a 50.000 habitantes, distribuídos em 15 “áreas ocupacionais”
37

 

(SEBRAE, 2007). Até 2010 estima-se que este número deve ter chegado a 

aproximadamente 60.000 habitantes. A quantidade de áreas ocupacionais geralmente 

não encontra convergência entre os registros oficiais e os relatos dos moradores, devido 

sobretudo à falta de urbanização e de um zoneamento sinalizado na área. Os demais 

dados censitários
38

 tiveram que ser coletados a partir de outras fontes, por um lado em 

virtude do bairro não ter sido incluído no Censo de 2000, por outro de até o momento 

final dessa pesquisa não ter sido divulgado os dados do Censo 2010.  

 Segundo dados do Diagnóstico de Proteção Integral de Aracaju (formulado pela 

Kairós sob contratação da Prefeitura Municipal da cidade), na área temática “Vida e 

Saúde” a localidade do bairro Santa Maria é classificada como “precária”. O indicador é 

definido através do número de óbitos de crianças de até 12 meses por mil nascidas 

(SMS, 2007). O índice de mortalidade infantil é de 24,3 por mil nascidas, maior que a 

média do município de Aracaju, indicado em 16,55. Apenas três bairros têm índice de 

mortalidade infantil maior que o do Santa Maria. São eles: Dezoito do Forte (24,39); 

Lamarão (24,63) e Novo Paraíso (30,0). No quesito “Mortalidade Neonatal Precoce”, o 

bairro Santa Maria tem o maior índice (17,90). Este indicador é construído através do 

                                                           
37

 São elas: Conjunto Valadares; Cajueiro; Arrozal; Ponta da Asa; Loteamento Santa Maria; Jardim 

Recreio; Conjunto Padre Pedro; Areial; Conjunto Padre Marcelo Rossi; Marivam; Morro do Avião; 

Loteamento Canal Santa Maria; Conjunto Prainha; Avenida Amarela; e Paraíso do Sul. O uso deste termo 

deve-se ao fato de assim ser tratado pelo Poder Publico, especialmente no Plano Estratégico (SEPLAN, 

2001), as comunidades habitacionais distribuídas no bairro. 
38

 Vale destacar também que os dados referentes à habitação, especialmente aos tipos de domicílio, bem 

como as informações referentes a outros setores como transporte, saúde e violência serão analisados no 

terceiro capítulo. Esta opção metodológica deve-se ao intuito de poder analisar os efeitos das políticas 

urbanas implementadas no bairro e apresentadas sobretudo no capítulo 2. 
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número de óbitos de crianças até 6 dias por mil nascidos vivos no mesmo período e no 

mesmo território (SMS, 2007). O índice do município de Aracaju foi classificado em 

9,06. Na “Mortalidade Pós Neonatal, o Santa Maria tem o oitavo maior índice (6,39), 

enquanto o município tem 4,11. As regiões superiores ao bairro são: Dezoito do Forte 

(6,97); Jabotiana (9,30); Coroa do Meio (9,80); Lamarão (9,85); Industrial (9,93); José 

Conrado (11,30) e Inácio Barbosa (12,42). Na classificação das crianças com “Baixo 

peso ao nascer”, que considera o percentual de nascidos vivos com menos de 2,5 kg o 

Santa Maria tem também índice (8,57) superior ao do município, com 7,72. Das 

crianças com “Pré-Natal Insuficiente” o bairro tem o maior índice (59,34), muito 

superior ao de Aracaju, com 39,35. O indicador é construído através do percentual de 

nascidos vivos cujas mães fizeram menos do que 7 consultas de pré-natal. O bairro é 

também uma das principais áreas de “Mães adolescentes”, considerando mães com 

menos de 20 anos (SMS, 2007). O índice do Santa Maria é o 2º maior (26,98), contra 

16,68 do município de Aracaju. O maior índice (30,16) foi constatado no bairro 

Soledade. No que tange ao último quesito da área temática “Vida e Saúde”, que é o de 

“Saneamento Básico”, o bairro Santa Maria possui o terceiro maior índice, com 78,35, e 

a média do município é de 43,62. O indicador foi construído a partir do percentual de 

domicílios sem ligação com a rede de esgoto ou pluvial, considerando o Censo/IBGE-

2000. As áreas com índices superiores ao Santa Maria são: Farolândia (84,68) e Zona de 

Expansão Urbana (96,49). 

 O perfil socioeconômico do morador do bairro levantado pela pesquisa 

diagnóstico do SEBRAE (2007) indicou que a maioria dos “chefes de famílias” são 

mulheres, com 52,3% (sexo feminino) e 46,3% (sexo masculino). Destes, apenas 34% 

trabalham no próprio bairro, enquanto 60% trabalham em outras localidades da cidade 

de Aracaju. Destaque para o Centro (14,5%), Jardins (9,1%), Coroa do Meio (6,4%), 

Atalaia e Siqueira Campos (4,5%). A maioria dos trabalhos são atividades autônomas 

(16,38%), seguido de funcionalismo público (11,8%) e empregada doméstica (11,30%). 

Dos que não são autônomos, apenas 53,6% possuem carteira assinada. A maioria das 

residências é composta por 3 moradores (24,9% ou 91 famílias do total pesquisado), 

seguido por residências com mais de 5 pessoas (24,1% ou 88 famílias do total 

pesquisado). A maioria dos moradores vem de outros bairros da cidade, cerca de 68,5% 

ou 250 famílias do total. A condição de residência é predominantemente de “casa 

própria” (cerca de 81,1% ou 296 famílias), a maioria (35,1% ou 128 famílias) residindo 

no bairro entre 4 a 8 anos. Segundo novamente o Diagnóstico da Proteção Integral de 
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Aracaju (2008), na área temática “Convivência Familiar e Comunitária”, o bairro Santa 

Maria tem o maior índice (66,56) de “Baixa Renda”, indicador construído a partir do 

percentual de domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo (IBGE, 

2000). A média municipal tem índice de 32,91. No quesito “Responsável com Instrução 

Precária”, indicador que considera o percentual de responsáveis por domicílio com 

menos de 4 anos de estudo (Censo/IBGE, 2000), o Santa Maria também tem o maior 

índice (52,69) frente à média municipal de 25,75. No item “Responsável Adolescente”, 

indicador que leva em conta domicílio com chefes familiares de até 19 anos por cada 

mil domicílios (IBGE, 2007), o bairro ocupa o terceiro maior índice (24,69), também 

superior à média municipal de 13,82. 

 Quando relacionamos estes dados aos quesitos de educação, cultura, esporte e 

lazer percebe-se como os tipos de profissões, o desemprego e as raras oportunidades de 

ascender socialmente configuram um conjunto muito mais complexo da realidade social 

dos “espoliados” (KOWARICK, 2000b) da vida urbana. 

 Na Área Temática “Educação, Cultura, Esporte e Lazer”, de acordo com o 

referido Diagnóstico (2008), mais uma vez observamos como o bairro Santa Maria 

ocupa os maiores e piores índices da cidade. No quesito “Distorção de Idade (rede 

pública)”, que considera o percentual de alunos com 2 anos ou mais de defasagem em 

relação à idade ideal para as séries do Ensino Fundamental na Rede Pública (CENSO 

ESCOLAR, 2007), o bairro possui o índice de 49,54, superior à média do Município de 

40,06. Com índices maiores que o Santa Maria se encontram apenas os bairros Grageru 

(50,0) e Suíça (55,79). Já na “Distorção de Idade (todas as Redes)”, indicador que 

considera todas as Redes do Ensino Fundamental (Particular e Pública), o bairro Santa 

Maria passa a ter o maior índice (49,54) frente uma média municipal de 32,78. No 

“Abandono Público”, indicador que considera o percentual de alunos que deixaram o 

Ensino Fundamental na Rede Pública (Censo Escolar, 2007), o bairro tem um índice de 

9,50, também superior à média municipal, de 6,64. As regiões com índices superiores 

ao do Santa Maria são: Suíça (9,88); Coroa do Meio (10,27); Novo Paraíso (10,54); 

Grageru (13,45) e Luzia (13,72). No que tange aos índices de reprovação no Ensino 

Fundamental, a “Reprovação (Rede pública)”, indicador que leva em conta o percentual 

de alunos reprovados no Ensino Fundamental na Rede Pública (CENSO ESCOLAR, 

2007), o bairro Santa Maria, com 20,95, fica abaixo da média municipal (22,02). Mas, 

quando o dado considera todas as redes de Ensino Fundamental, o índice do bairro, de 

20,95 fica superior à média municipal (17,86). 
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 Na modalidade de Ensino Médio, no quesito “Distorção de Idade (rede pública)” 

(CENSO ESCOLAR, 2007), o bairro Santa Maria possui o maior índice (84,23), muito 

superior à média municipal, de 65,30. Na “Distorção de Idade (todas as redes)”, o maior 

índice também é do Santa Maria (84,23), frente a uma média municipal de 52,10. No 

indicador “Abandono Público”, o bairro possui o segundo maior índice (40,51). A 

média do município é de 24,48. Acima do índice do Santa Maria encontra-se o bairro 

Luzia (44,33). No entanto, mais uma vez quando o indicador considera todas as Redes 

de ensino, no quesito “Abandono Total”, o bairro Santa Maria tem o maior índice 

(40,51), mais do que o dobro da média municipal (18,49). No indicador “Reprovação 

(Rede pública)” o bairro aparece com o índice (17,38) inferior à média municipal 

(21,27). O índice maior (35,28) se encontra no bairro Luzia. Na “Reprovação Total”, 

que considera todas as Redes de ensino, o índice do bairro Santa Maria é reduzido para 

10,34, também inferior à média municipal (14,19).  

 Na Área Temática “Liberdade, Respeito e Dignidade”, ainda segundo o 

Diagnóstico da Proteção Integral de Aracaju (2008), o Santa Maria é classificado com a 

condição “precária” em três dos quatro indicadores da Temática. O indicador “Medidas 

em Meio Aberto”, que considera o percentual dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio aberto oriundos desta região, o bairro tem o segundo 

maior índice, com 9,84% do total do município. O bairro “Santos Dumont” possui o 

maior índice (10,11%). No quesito “Casos no Conselho Tutelar”, o Santa Maria tem o 

maior índice, com 255 casos. O total registrado no município é de 1.104 casos. No 

quesito “Mortes Juvenis”, que leva em conta o número de óbitos de adolescentes entre 

12 a 18 anos, por todas as causas (SMS, 2007), o bairro possui classificação de 

condição “precária” e tem o maior índice, com 08 mortes. O total do município é de 52. 

No indicador “Agressão”, que se refere aos casos de internação na Rede Pública por 

causas relacionadas a agressão por dez mil crianças e adolescentes, o bairro é 

classificado na condição “boa”. Possui índice 11,00, abaixo da média municipal de 

25,71. O maior índice (179,95) encontra-se no bairro “São José”. 

Além de todos esses índices, a vizinhança com o Aeroporto “Santa Maria”, a 

“Zona de Expansão” e o litoral sudoeste da capital tornam o bairro Santa Maria ainda 

mais emblemático dentro do processo de edificação da imagem oficial da cidade de 

Aracaju. Deste modo, para compreender este processo é imprescindível analisar não só 

a formação e institucionalização do bairro “Santa Maria”, como também o surgimento 

da ZEU de Aracaju. É nesta área onde mais se multiplicam os condomínios residenciais 
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fechados, e se direciona predominantemente o crescimento imobiliário da cidade. 

Embora haja alguns conjuntos residenciais criados por programas da Prefeitura em 

parceria com a Caixa Econômica Federal, como, por exemplo, o PAR (Programa de 

Arrendamento Residencial), os empreendimentos de maior rendimento têm sido a tônica 

do desenvolvimento na referida área (Ver Figura 24). 

 

Figura 24 

 

 
Figura 24 - Ortofortocarta da Zona de Expansão Urbana. FONTE: SEPLAN apud FRANÇA e 

REZENDE, 2010. 

Conforme mapeado pelas arquitetas e pesquisadoras Sarah Lúcia Alves França e 

Vera Rezende (2010), durante a década de 2000, a ZEU recebeu 17 conjuntos 

habitacionais através do PAR, totalizando 2.849 unidades residenciais que, em tese, 

foram destinadas a famílias com rendimentos de até três salários mínimos (Ver Tabela 

07). 

Tabela 07- Empreendimentos do PAR na Zona de Expansão de Aracaju (década de 2000) 

Empreendimento Nº unid. 

Hab. 

Área Privt. 

M
2 

R$ 

Unitário 

Inaug. Construtora 

Residencial Vila Verde I 84 54,69 19.609,78 Jul/01 Const. Santa 

Maria 

Residencial Vila Verde II 84 54,69  
 

19.593,26  

 

Jul/01  

 

JNunes Const.  

 

Residencial Mirassol  

 

132  

 

54,69  

 

19.650,00  

 

Out/01  

 

União Engª  

 

Residencial Solar I e II  

 

80  

 

54,28  

 

19.881,78  

 

Out/02  

 

Const. Santa 

Maria  

 

Residencial Salinas  

 

40  

 

54,05  

 

19.883,13  

 

Out/02  

 

União Engª  

 

Residencial Laguna  

 

80  

 

54,28  

 

19.881,78  

 

Out/02  

 

JNunes Const.  
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Residencial Brisa Mar I e II  

 

496  

 

55,33  

 

21.563,84  

 

Jun/04  

 

LOGMA Engª  

 

Residencial Costa Nova I  

 

200  

 

60,59  

 

23.800,88  

 

Nov/04  

 

Const. Santa 

Maria  

 

Residencial Costa Nova II  

 

200  

 

60,59  

 

23.800,80  

 

Nov/04  

 

União Engª  

 

Residencial Costa Nova III  

 

122  

 

43,61  

 

20.113,25  

 

Abr/05  

 

União Engª  

 

Residencial Costa Nova IV  

 

122  

 

43,61  

 

20.113,25  

 

Abr/05  

 

Const. Santa 

Maria  

 

Residencial Horto do Carvalho  

 

238  

 

64,00  

 

23.567,06  

 

Abr/04  

 

AC Engª  

 

Residencial Horto do Carvalho 

II  

 

185  

 

48,44  

 

19.500,55  

 

Out/05  

 

AC Engª  

 

Residencial Águas Belas  

 

180  

 

40,55  

 

17.750,00  

 

Abr/05  

 

União Engª  

 

Residencial Franco Freire I 

(Curumim)  

 

240  

 

41,85  

 

18.718,50  

 

Dez/06  

 

Const. Nordeste  

 

Residencial Santa Maria  

 

126  

 

44,59  

 

20.486,55  

 

Dez/06  

 

Const. Santa 

Maria  

 

Residencial Franco Freire II  

 

240  

 

41,85  

 

18.718,50  

 

Nov/07  

 

LOGMA Eng  

 

Total  

 

2.849  

 

    

FONTE: ALMEIDA apud FRANÇA e REZENDE, 2010. 

 

Diante da proximidade com a ZEU, entende-se que o bairro Santa Maria não é 

reconhecido como uma localidade “periférica” da cidade de Aracaju por estar afastado 

do centro comercial ou por estar geograficamente longe dos bairros socialmente 

privilegiados, mas pelos problemas de diversas ordens que ali parecem convergir. Esses 

dizem respeito a aspectos como a falta de segurança, serviços de saúde precários, 

infraestrutura habitacional, incluindo serviços de saneamento ambiental, além do 

transporte e do direito escolar. À imagem pejorativa situada no imaginário dos 

moradores tanto do próprio bairro, como no olhar de indivíduos que residiam em outras 

localidades da cidade de Aracaju, soma-se ainda a fatores mais concretos, como os 

índices a respeito do poder aquisitivo dos moradores, além do nível de escolaridade, 

violência, dentre outros. Segundo Moreira (2007), baseado em dados da Secretaria 

Municipal de Ação Social de Aracaju, 45% das famílias residentes no bairro não tem 

renda e 48% possui renda de até um salário mínimo. Quanto ao saneamento ambiental, 

tem-se a partir da 13º etapa do Censo Educacional 2000 do Ministério Público, que 

coletou dados de 7.157 domicílios, que 52,8% não possuem esgoto. 
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Portanto, deste modo, a localidade do bairro Santa Maria pode ser considerada 

como uma espécie de vizinhança problemática de uma das “novas centralidades” 

(FRÚGOLI JR., 2000) da cidade de Aracaju. Esta consideração permite afirmar que a 

mudança da imagem de sua localidade encontra correspondência nos interesses dos 

agentes imobiliários que têm, na ZEU, uma das principais fontes de especulação 

imobiliária. Logo, observamos o crescimento de duas forças contrárias. A primeira diz 

respeito ao crescimento ocupacional correspondente a ZEU, associado a uma moradia 

de “qualidade”, pela proximidade com a praia, “conforto”, “segurança” e “status” de um 

condomínio residencial fechado. A segunda refere-se à formação e estigmatização do 

Povoado “Terra Dura”, especialmente a partir da chegada do depósito de lixo, 

denominado, por conseguinte de Lixeira da Terra Dura, e dos Conjuntos Habitacionais 

Populares implementados no final da década de oitenta, estendendo-se até meados da 

década de noventa. Duas realidades distintas, que ao passo que se desenvolviam e 

formavam imagens diametralmente opostas, geograficamente se tornavam cada vez 

mais próximas (Ver figura 25) 

Figura 25  

 
Figura 25 – Foto satélite 2008. FONTE: http://siugweb.aracaju.se.gov.br/src/php/app.php 

 

 Desta maneira, compreende-se que o bairro enquanto condição identificável com 

a “Terra Dura” possui uma imagem pejorativa. Esta imagem, calcada sobretudo na 

noção de marginalidade e de pobreza, tem respaldado a implementação de diversas 
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políticas urbanas no bairro que, por sua vez, são anunciadas como ações modelo que 

produzem a imagem oficial da “mudança”.  

 A pesquisa realizada permitiu constatarmos que os esforços do Poder Público e, 

em menor grau, de setores da iniciativa privada39, na implementação das políticas 

urbanas no bairro Santa Maria buscam reconfigurar novas imagens da localidade, 

reforçando, com efeito, determinada imagem da cidade. Além disto, foi observado que 

há uma relação entre a “reinvenção” da imagem da “Terra Dura”, convertendo-a no 

bairro “Santa Maria”, símbolo de mudança, com a imagem do “novo pensar urbano” da 

cidade de Aracaju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Construtoras civis, a exemplo da Celi, Habitacional, entre outras, e algumas empresas na área de 

serviços varejistas, como o supermercado G. Barbosa, ocupam lugar de destaque. 
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III. CAPÍTULO II – POLÍTICAS URBANAS E CONSTRUÇÃO 

SOCIOESPACIAL DA SEGMENTAÇÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais políticas urbanas implementadas 

no bairro Santa Maria, discutindo como estas resultaram, primeiramente, na formação 

socioespacial da segmentação da localidade e posteriormente como se tornaram ações 

concebidas como exemplares. Interessa discutir previamente, mesmo que de maneira 

sucinta, o contexto das políticas urbanas em nível geral, de Brasil, articulando dois 

níveis analíticos, geral e particular, para em seguida apresentar o que tem sido 

observado como singular no bairro Santa Maria, no que diz respeito a caracterização de 

“periferia urbana”. 

 

III.1- Políticas urbanas no Brasil 

 

 O que se pretende aqui não é construir um histórico sobre as políticas urbanas no 

Brasil, mas apresentar algumas notas sobre estes fenômenos em nível mais geral. Desta 

maneira, não temos como objetivo captar todas as principais políticas urbanas nacionais, 

mas discutir as lógicas que têm fundamentado estas intervenções, de maneira a tornar 

inteligível o processo de formação e execução destas ações, especificamente voltadas 

para as cidades. Neste sentido, compreende-se por política urbana toda e qualquer 

intervenção urbana (de origem pública e ou por setores da iniciativa privada) que são 

formuladas e executadas no contexto social concebido como “urbano”. “Àquilo que é 

realizado pelos Organismos Públicos locais como aos grupos externos, capazes de 

mobilização social, que procuram influenciar a política” (SAVAGE e WARDE, 2002, 

p. 151). Desta forma, os autores consideram as políticas urbanas como intervenções 

capazes de modificação prática no espaço urbano. A dimensão discursiva e narrativa 

também é do mesmo modo suscetível a estas intervenções que são oriundas tanto do 

Poder Público quanto da iniciativa privada.  

 Segundo Mike Savage e Alan Warde (2002) historicamente as políticas urbanas 

foram predominantemente ordenadas pelo Estado e/ou pelo mercado dominado pelos 

agentes privados. Para os autores, na atuação do Poder Público, quatro grandes visões 

podem ser sistematizadas e identificadas: 1-) Estado como providenciador de apoio 

social; 2-) Estado como regulador da economia local; 3-) Estado como intermediário 
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na formação da identidade coletiva; 4-) Estado como agente coercitivo da ordem social 

e da disciplina. Vale destacar que a cada tipo identificado de Estado correspondem 

determinadas características e papéis assumidos por outros atores sociais formadores do 

contexto urbano, especialmente os agentes privados. Sob estas perspectivas as questões 

relativas às mudanças ou permanências dos fenômenos urbanos, bem como o 

surgimento dos problemas, comumente vinculados à modernidade e ao crescimento das 

cidades passam a ser percebidos a partir da presença, ou não, dos agentes produtores de 

políticas urbanas. 

 Isto não implica, contudo, em um compartilhamento des-historicizado, em que o 

advento da modernidade é subestimado como fenômeno modificador do paradigma das 

cidades.  Deste modo, não se observa o Estado e os outros atores constituintes na 

construção das cidades como entidades universais no tempo. Seus valores e formas de 

organização social são mediados pelo chamado “paradoxo de autodesenvolvimento” 

(SAVAGE e WARDE, 2002), quando as possibilidades de mudanças vislumbram os 

indivíduos e ameaça-os com o risco da não realização do esperado e almejado. A 

modernidade também traz para a alçada do Estado o papel de pensar a identidade 

coletiva. Para os autores, ora em caráter motivador, ora repressor, o Estado tem 

moderado a atuação dos movimentos sociais. Entretanto, se esta condição moderna, da 

liberdade e ousadia individual é fornecida como aspecto positivo aos indivíduos, ela é 

também, perversamente, o elemento central da produção dos “excluídos”, “desviantes” 

ou “simples vagabundos” não capazes de usufruir, com êxito, de sua suposta condição 

moderna. Com efeito, a identidade coletiva destes acaba sendo contida pelo Estado 

como forma de salvaguardar a ordem social (SAVAGE e WARDE, 2002). 

 As políticas urbanas, no sentido das políticas específicas voltadas para as 

cidades, são desenvolvidas junto ao processo de urbanização, o que corresponde, na 

maioria das vezes, à articulação com o processo de industrialização. No Brasil isto se 

intensificou no Pós II Guerra Mundial. No texto “Políticas Urbanas no Brasil nos 

últimos trinta anos” (2005b), os autores Aristides Moysés, Genilda D‟arc Bernardes e 

Maria do Amparo A. Aguiar destacam a importância das políticas de interiorização 

antes das políticas urbanas, iniciadas nos anos cinquenta.    A política de interiorização, 

notadamente desenvolvida no Governo Vargas, entre o período de 1930 a 1945, 

chamada popularmente de “Marcha para o Oeste”, ao passo que contribuiu no 

povoamento da Zona rural do país, reforçou o crescimento das cidades que receberam a 

população oriunda do interior. Vale ressaltar que este processo de êxodo rural ocorreu 
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também através do encaminhamento do Estado, que objetivava fortalecer o Parque 

Industrial, aumentando a exportação40. Neste sentido, observa-se que as interferências 

nas cidades são anteriores às ações propriamente concebidas como “políticas urbanas”. 

  Segundo Maricato (2008) o Brasil se distingue de outros países na medida em 

que a passagem do modelo predominantemente agrário para o industrial ocorre sem 

grandes rupturas na estrutura dos poderes vigentes. Assim, “a burguesia industrial 

assume a hegemonia política na sociedade sem que se verificasse uma ruptura com os 

interesses hegemônicos estabelecidos” (MARICATO, 2008, p. 17). Trata-se então do 

estabelecimento do que Florestan Fernandes (2009) denominou por “Revolução 

burguesa no Brasil”. Para Maricato (2008) é preciso observar elementos anteriores à 

urbanização que influenciaram também neste processo de um país urbano. O trabalho 

escravo, o desprezo concedido à reprodução da força de trabalho – mesmo com a 

emergência do trabalhador livre – e o poder político imbricado em relações 

personalistas foram também decisivos na caracterização da urbanização brasileira. 

Entretanto, entende-se, conforme Maricato (2008), que no período compreendido entre 

1930 até o fim da II Guerra Mundial a urbanização e industrialização brasileira 

ocorreram de maneira a priorizar a população interna com o fortalecimento da produção 

e do consumo. 

 Contudo, com o fim da II Guerra e a chegada da era do Governo de Juscelino 

Kubistcheck, os rumos do país passam a ficar dependentes dos interesses dos 

administradores do capital internacional, destacadamente, dos Estados Unidos. Com a 

entrada do capital externo no país o consumo torna-se mais massificado. Dos 

eletrodomésticos, passando pelo automóvel até a habitação nas cidades, ocorrem 

mudanças que interferem também na ordem de outros valores culturais. A apreensão 

tempo-espacial do campo vai dando lugar à emergência de uma cultura urbana, no que 

diz respeito ao modo de vida. No entanto, é preciso ressaltar, evidentemente, que esta 

mudança não é homogênea para todas as camadas sociais. Desta forma, o caráter 

desigual permanece frente a este processo de “modernização” brasileira. Para Maricato 

(2008) a expansão do consumo coloca em conflito valores “modernos” e realidade “pré-

moderna” (vivenciada pelo Brasil da época): 

 

                                                           
40

 O Plano de Metas, desenvolvido no Governo do Presidente da República Juscelino Kubistcheck, na 

década de 50, é apontado como uma das principais políticas que contribuíram para o fortalecimento do 

Parque Industrial, embora não seja necessariamente concebido como uma política de interiorização. 
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Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi 

profunda, o que não significa que tenha sido homogeneamente moderna. Ao 

contrário, os bens modernos passaram a integrar um cenário onde a pré-

modernidade sempre foi muito marcante, especialmente na moradia ou 

padrão de urbanização dos bairros da periferia (MARICATO apud 

MARICATO, 2008, p. 19) 

 

 Neste sentido, o período (iniciado a partir de 1950 e estendido até 1980) marcou 

a industrialização brasileira e o caráter dependente e desigual da modernização. O 

aumento do poder de consumo de poucos e a subordinação de praticamente todos aos 

interesses dos países hegemônicos da Divisão Internacional do Trabalho caracterizou 

este contexto.  

 Durante as décadas de 60 e 70, já no Governo Militar do Brasil, o 

desenvolvimento do aparato técnico-burocrático tornou-se relevante na construção das 

políticas públicas. Houve neste período um maior número de políticas urbanas e 

regionais, que, no entanto, não resultou a descentralização da urbanização nacional 

centrada entre o Eixo Rio de Janeiro-São Paulo (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 

2005b). As modificações foram motivadas a partir dos anos setenta, quando se 

constatou o predomínio da vida urbana. Se no primeiro momento as ações contribuíram 

para o crescimento das cidades, neste segundo momento elas precisavam intervir no 

controle da vida nas cidades. A ideia era transformar esta população urbana em um 

contingente de consumidores. O projeto de infraestrutura econômica esteve como norte 

de todas estas políticas, embora aspectos como saúde, educação, moradia, trabalho, 

entre outros, estivessem presentes na ordem das intervenções do Estado. Contudo, este 

era incapaz de responder à multiplicidade dos problemas urbanos, especialmente 

aqueles resultantes das desigualdades sociais. Os autores (MOYSÉS; BERNARDES; 

AGUIAR, 2005b) observam que desde o “PAEG” (Programa de Ação Econômica do 

Governo) vigente no período de 1964 a 1967, as “Metas”, “Bases” e os “Planos 

Nacionais de Desenvolvimento” I, II e III (PND), a questão urbana passou a ser objeto 

privilegiado dos Governos. Foi neste contexto que surgiu o Banco Nacional de 

Habitação (BNH), que juntamente aos recursos advindos do FGTS (Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço) e do Banco Mundial fomentou os projetos de crescimento e 

adequação da infraestrutura urbana brasileira. O “SERFHAU” (Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo) era o órgão técnico do BNH responsável pelo Fundo de 

Financiamento ao Planejamento, que efetuava as intervenções urbanas, enquanto a 

“SAREM” (Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios) era o órgão 

responsável por controlar o Fundo de Participação dos Municípios. Mas objetivando 
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formular políticas não exclusivamente urbanas, surgem os “Planos de Desenvolvimento 

Integrado” (PDI), que visavam promover uma maior integração entre os municípios 

urbanos e a Zona rural.  

Contudo, o contexto era de fato marcado pela presença mais intensa do Estado 

na formação das cidades. O Poder Público passava não apenas a intervir nas cidades, 

como também passava a formar cidades “planejadas”. Com efeito, as cidades tornaram-

se produtos de todo um mercado do planejar urbano. Engenheiros, arquitetos, gestores e 

trabalhadores da construção civil passaram a figurar como os principais profissionais da 

época: 

 

[...] em menos de um século, quatro capitais foram planejadas e implantadas, 

resultando na efetiva incorporação do interior ao mercado nacional. 

Completaram a integração do território Belo Horizonte (capital de Minas 

Gerais), Goiânia (capital de Goiás), Brasília (Distrito Federal) e Palmas 

(capital do Tocantins) (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005b, p. 255) 

 

Ao fim deste período, classificado como “Desenvolvimentista” (que se estende 

dos anos 30 até final da década de 70), o Poder Público começa a sofrer pressões quanto 

à insuficiência das políticas urbanas, que não acompanhavam a demanda de serviços 

exigidas pelo crescimento e construção das novas cidades. Mesmo com um crescimento 

econômico que, de 1940 a 1980, apresentava um PIB (Produto Interno Bruto) com 

índices superiores a 7% ao ano, havia insuficiência no provimento das necessidades 

básicas de boa parte da população urbana (MARICATO, 2008). Desta forma, segundo 

Maricato (2008), o crescimento econômico que provocou várias modificações no modo 

de vida das cidades brasileiras, no período referido, não conseguiu democratizar o 

acesso à terra urbana. Com efeito, nestas modificações, os agentes imobiliários foram os 

maiores vencedores, uma vez que o crescimento habitacional manteve-se concentrado 

na “mão” de poucos, assim como a riqueza gerada pelos índices históricos do PIB.  

As políticas dos Governos Militares sofreram forte influência externa, 

principalmente dos planos urbanos dos Estados Unidos e da França. Para aqueles 

autores (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005) a influência americana é inegável, 

mas a apropriação foi precariamente realizada. Conforme esta perspectiva, o Brasil não 

tinha a mão de obra qualificada necessária para a implementação dos planos 

urbanísticos importados destes países. Deste modo, tornou-se possível aplicar um único 

modelo para todas as regiões do país. Trata-se do processo de “idéias fora do lugar e o 
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lugar fora das idéias”
41

 (MARICATO, 2009). Segundo Maricato a tônica do urbanismo 

brasileiro tem sido a seguridade da ordem burguesa, que de maneira contraditória tem 

ideias fora do lugar – tendo em vista os próprios princípios burgueses de modernismo e 

racionalização –, mas ao mesmo tempo encontra o lugar fora das ideias no Brasil – 

marcado pelas práticas personalistas, reprodutoras de privilégios e desigualdades 

sociais. Para a autora, articulado à dinâmica interna política e social do Brasil esteve a 

importação dos modelos urbanos padronizados dos países centrais. De acordo com 

Maricato (2009) as importações destes Planos eram desmedidas, além de serem 

implantadas de maneira parcial e fragmentada. Ou seja, os Planos Urbanos só se 

dirigiam àqueles indivíduos que fazem parte da “cidade legal”. A outra significativa 

parcela excluída, que cresce à margem da legalidade, era ignorada. Isto ocorria não por 

ineficácia, mas como parte de um todo funcional, mantenedor de um padrão de vida 

assentado sob o regime de uma estrutura fundiária arcaica e de um mercado imobiliário 

especulativo excludente (MARICATO, 2009). Sendo assim, segundo Maricato (2009), 

são falsos os consensos que afirmam ser por falta de planos e planejamentos urbanos 

que a urbanização brasileira apresenta graves problemas, assim como é falacioso e 

ideológico a perspectiva que faz crer em um modelo único de cidade, que no Brasil só 

não teve êxito devido à falta de legislação urbanística: 

 

Um abundante aparato regulatório normatiza a produção do espaço urbano no 

Brasil – rigorosas leis de zoneamento, exigente legislação de parcelamento 

do solo, detalhados códigos de edificações são formulados por corporações 

profissionais que desconsideram a condição de ilegalidade em que vive 

grande parte da população urbana brasileira em relação à moradia e à 

ocupação da terra, demonstrando que a exclusão social passa pela lógica da 

aplicação discriminatória da lei (MARICATO, 2009, p. 147) 

 

A partir sobretudo da importação dos ditos “modelos únicos”, os projetos 

urbanos eram anunciados como as melhores opções para o desenvolvimento brasileiro e 

com poucas oposições, acabaram por “se impor como um padrão que deveria ser 

seguido indiscriminadamente por todos os municípios brasileiros, tornando-o portanto, 

discriminatório.” (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005, p. 260). Isto quer dizer 

que as cidades foram construídas e desenvolvidas sem políticas específicas as suas 

realidades.  

                                                           
41

 Esta frase foi utilizada como o título de um texto da autora Ermínia Maricato e remete a expressões 

cunhadas por dois dos principais intelectuais da realidade brasileira, Roberto Schwarcz e Francisco de 

Oliveira.  
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Deste modo a gestão e credibilidade do Poder Público foram se fragilizando, ao 

passo que as ideias liberais fomentavam o crescimento das iniciativas privadas. A 

especulação imobiliária causada pelo mercado imobiliário tornou-se cada vez mais 

dominada por setores privados e intensificava a desproporcionalidade entre oferta e 

demanda dos serviços urbanos. Sendo que a primeira era significativamente inferior à 

segunda. A exploração de zonas de expansão urbana por construtoras imobiliárias 

acabou por contribuir para o aumento do contingente territorial das cidades e elevar a 

necessidade de infraestrutura urbana. Segundo Ivo (2000) os novos reajustes das 

políticas de gestão urbana passam a ser percebidos como elementos constituintes à 

prática, apresentada como inevitável, da “governança”. Isto é, fundamentado na noção 

conceituada pelo Banco Mundial, a “governança” é compreendida como a dimensão 

prescritiva e normativa da eficácia política. Trata-se, desta maneira, da promoção de 

“democracia” e “justiça social” como sustentação racional do resgate da legitimidade 

política. A incorporação de agentes privados, a intermediar a gestão pública das cidades, 

apresenta-se como a condição da “ação pública possível” (IVO, 2000). Ou seja, para a 

autora, diante de um contexto de “crise urbana”, não apenas da esfera administrativa e 

econômica, mas sobretudo política, fez-se crer que a única possibilidade para o 

estabelecimento de um ordenamento urbano dito democrático passaria pela associação 

entre Poder Público e iniciativas privadas.  

Entretanto, segundo Ivo (2000), esta condição apreciativa sobre a necessidade de 

democracia é paradoxal, visto que o anseio idealizado da população por uma cultura 

democrática cresce na medida em que também se desenvolve a insatisfação dos 

resultados obtidos com as políticas ditas democráticas. Neste sentido, é possível 

compreender que a “crise urbana” é em grande parte resultado do enfraquecimento da 

autonomia e legitimidade do Estado como estrutura social soberana no gerir de uma 

sociedade.  

Segundo a mesma lógica que diz respeito ao enfraquecimento do Poder Público 

no suprimento das necessidades da vida urbana, os autores destacam o crescimento de 

ONGs (Organizações Não Governamentais): 

 

A diminuição dos recursos públicos e o crescimento do número de grandes 

cidades conduzem a um maior número de alternativas de políticas urbanas, 

dando oportunidade não só para uma maior organização da sociedade civil, 

como para a solicitação de maior participação dos setores produtivos no 

cumprimento de tarefas, antes de exclusiva competência do Estado 

(MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005, p. 260) 
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Embora entenda ser pertinente e real estas novas possibilidades que emergem 

com a retração do Estado, parece-me questionável compreender este processo como 

possibilidade de uma maior democratização no direito à cidade. Especialmente se 

tivermos em vista a dinâmica das ONGs, no que tange às características de participação 

política, contraditórias ao princípio democrático de participação da maioria. A 

contemplação, essencialmente parcial da sociedade, que é, em regra geral, a dinâmica 

das ONGs, são ainda mais complexas se levarmos em conta que estas organizações são, 

com frequência, grandes máquinas de captura de investimentos públicos. Segundo a 

perspectiva tecida por Ivo (1997) podemos pensar o crescimento das Organizações Não 

Governamentais como resultante de um período em que novas formas de 

“solidariedades” são estabelecidas. Neste processo de mudança a autora considera que a 

dimensão do “social” não reúne mais completamente, de maneira centralizada, a vida 

em sociedade. Para ela, no final do século XVIII e início do século XIX,  

 

o social ainda constituiu-se como registro próprio da modernidade (...) 

produzindo uma imagem histórica auto-produtora de si mesma, centrada e 

estruturada em torno da noção do trabalho. A partir deste lugar central no 

mundo do trabalho os indivíduos estruturavam seus vínculos sociais (e seu 

lugar social) e construíam sua identidade e seus pertencimentos (IVO, 1997, 

p. 10)  

 

Desta maneira, se outrora, através da dimensão centralizada do trabalho, o 

“social” configurava conflitos erguidos na ação individual e política, agora, mediado 

pela “solidariedade”, o “social” tende a se conformar em (re)arranjos minimizadores dos 

conflitos. A autora observa, deste modo, que o chamado de um contexto sócio-político 

amparado na máxima da solidariedade pressupõe a fragilidade deste valor nas relações 

políticas e sociais existentes. Esta fragilidade não se expressa apenas nos vínculos 

interpessoais, mas na precariedade do trabalho, do desemprego e no reconhecimento da 

insuficiência das políticas públicas. A (des)legitimidade, acompanhada da necessidade 

de enfrentamento da crise produz o consenso sobre qualquer alternativa apresentada. 

Sendo assim, complementa a autora: 

 

O consenso sobre a crise tem implicado, então, na construção de alternativas 

de uma ação política e social possível, através do desenvolvimento de ações 

solidárias e democráticas entre a instância pública e setores da sociedade civil 

(IVO, 1997, p. 15) 
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No entanto, como bem ressaltou a autora, a implementação desta nova forma de 

regulação social e governança urbana não resultam, contudo, políticas redistributivas e 

promotoras de equidade social. Por vezes este processo defronta-se com práticas 

históricas de clientelismo, entre outras ações antidemocráticas da política brasileira. 

Portanto, é também sob esta ordem que as ONGs emergem significativamente no 

quadro nacional do provimento das demandas de serviços e direitos sociais. No mais, 

não faz parte do objetivo desta pesquisa discorrer sobre os elementos que possam 

constituir esta referida complexidade do crescimento das Organizações Não 

Governamentais frente à retração estatal.  

A partir da década de 80 novas políticas urbanas surgem, seja como resposta às 

sociedades ou como reação paralela ao quadro intensivamente caótico dos 

desenvolvimentos das metrópoles no Brasil. Depois de se tornar predominantemente 

urbano nos anos setenta, o Brasil passou nos anos oitenta pelo fenômeno do crescimento 

metropolitano (BÓGUS e VÉRAS, 2000). Com efeito, formou-se um quadro de alta 

desproporcionalidade entre a demanda pelos serviços/direitos urbanos (como moradia, 

saúde, educação, trabalho, transporte, etc.) e a oferta disponibilizada pelo setor público. 

Esta alta desproporcionalidade gerou também o aumento das moradias irregulares e o 

surgimento da “violência urbana”. Na Constituição Brasileira de 1988, dois novos 

artigos (Art. 182 e Art. 183) foram incorporados ao Capítulo II- Da Política Urbana. O 

objetivo era regulamentar de maneira mais democrática o efetivo “direito à cidade”. No 

entanto, só 12 anos depois da aprovação da Constituição Brasileira é que os artigos 

foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, dando condições de ser legalmente 

acionados. Segundo Maricato (2009), apesar do aparato legislativo que, em tese, visa 

dar conta da ocupação do solo urbano e dos direitos à cidade, as “cidades ilegais” 

continuam a crescer. Para a autora este processo é funcional e necessita da ordem 

vigente: 

 

A ilegalidade na provisão de grande parte das moradias urbanas (expediente 

de subsistência e não mercadoria capitalista) é funcional para a manutenção 

do baixo custo de reprodução da força de trabalho, como também para um 

mercado imobiliário especulativo (ao qual correspondem relações de trabalho 

atrasadas na construção), que se sustenta sobre a estrutura fundiária arcaica 

(MARICATO, 2009, p. 147-148) 

 

No entanto, na prática, este processo é velado através dos “planos discursos” 

que, sob a eficácia ideológica, encobrem o abismo observado entre os textos redigidos 

dos Planos e a implementação efetiva destes. Agregado a isto está a consolidação 
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cultural de que no Brasil “há leis que pegam” e “leis que não pegam”. Assim, para a 

autora, embora as justificativas dos Planos sigam a legislação vigente, sua aplicação, na 

maioria das vezes, ignora o que comumente neste país é ignorado, isto é, os 

socioeconomicamente desfavorecidos. Para Maricato (2009) as contradições do aparato 

urbano legislativo do Brasil iniciam-se desde a regulamentação da propriedade privada 

em 1850. Em São Paulo, por exemplo, entre 1893 e 1991, uma série de leis tentaram 

ordenar a vida dos moradores de cortiços, como se as soluções para uma urbanização 

excludente estivesse unicamente sob o poder legislativo. 

Para Lucia Bógus e Maura Pardini Bicudo Véras (2000), analisando este 

processo de urbanização, especialmente a partir da formação e reorganização da região 

metropolitana de São Paulo, a concentração da vida nas cidades fez emergir de maneira 

mais intensificada os problemas das desigualdades sociais, já existentes, no Brasil. 

Através de um sucinto apanhado histórico as autoras notam que a partir do século XIX, 

com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro e o crescimento da economia 

cafeeira, a região de São Paulo (e o Sudeste de maneira geral) começam a se 

desenvolver. Mas até 1930 o caráter agroexportador do país não denotava a São Paulo 

os atributos citadinos próprios de áreas industrializadas. Deste modo, após 1930, com o 

fim do período agroexportador, é que se iniciou a industrialização, alterando o padrão 

de urbanização brasileiro. 

Entre 1940 e 1980 a concentração de vida nas cidades chegou a índices 

históricos. Estima-se, conforme Bógus e Véras (2000) que 30 milhões de pessoas tenha 

deixado o campo. Com este forte êxodo rural, que caracterizou o Brasil como um país 

predominantemente urbano
42

, as cidades começaram a passar por grandes mudanças. 

Como dito, trata-se de um crescimento populacional não articulado ao desenvolvimento 

das condições objetivas de sobrevivência. Entretanto, após este processo de crescimento 

desmedido das cidades e das regiões metropolitanas, o país começou a viver, a partir da 

década de oitenta, o processo de “inflexão do padrão concentrador” (BÓGUS e VÉRAS, 

2000). A redução do crescimento populacional das regiões metropolitanas é 

acompanhado pelo intenso crescimento dos processos de periferização. É neste sentido, 

que para o conjunto das autoras (BÓGUS e VÉRAS, 2000; MARICATO, 2008; 2009) 

apresentadas aqui, as metrópoles são representativas para compreendermos o caráter da 

urbanização brasileira. A discussão refere-se fundamentalmente ao surgimento do 
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 As autoras destacam que, em 1991, 76% da população nacional morava nas cidades. 



 

85 
 

elevado número de cidades, marcadas pelas desigualdades sociais, onde ao lado de 

planos urbanos postos em prática sob significativa arbitrariedade do cumprimento da 

lei, crescem “cidades ilegais”, dissimuladamente não perceptíveis pelo Poder Público:  

 

O processo de urbanização nacional deve ser visto, pois, no quadro geral da 

profunda desigualdade da sociedade brasileira: de renda, de acesso à 

educação e saúde, de reconhecimento legal da cidadania e de acesso à cidade 

e aos serviços urbanos (BÓGUS; VÉRAS, 2000, p. 83) 

 

A partir dos anos noventa, acompanhando o contexto global, as cidades passam 

a ser concebidas como “mercadorias” e os administradores públicos vão se 

transformando em “gerentes de cidades”. Os “Planos Diretores” regulamentados em 

1988 passam a ser substituídos pelos “Planos Estratégicos” (ações comuns nas médias e 

grandes cidades), as políticas de marketing invadem a lógica da gestão urbana, lançando 

as cidades no campo do mercado nacional das cidades de consumo (MOYSÉS; 

BERNARDES; AGUIAR, 2005a). Trata-se, dito de outro modo, do estabelecimento da 

lógica de “concorrência intercidades” (FORTUNA, 2002) ou do que já havia notado 

David Harvey (1992) como “competição interurbana”.  O discurso é que estas medidas 

seriam positivas no enfrentamento dos problemas urbanos do Brasil. Mais uma vez isto 

era sustentado pelo falso consenso de ser este país uma nação carente de planejamento 

urbano (MARICATO, 2009). De maneira geral podemos entender estas lógicas como 

processos nos quais os gestores das cidades (administradores públicos e empresários 

urbanos) desenvolvem projetos e ações urbanas com o intuito de atrair capital 

financeiro. As cidades sofrem assim intervenções urbanas que visam transformar os 

espaços urbanos em espaços atrativos para o consumo. Sendo assim, a apropriação 

turística passa a ser um dos principais medidores para aquisição do capital externo por 

parte dos gestores urbanos, além de fomentar o investimento do empresariado local. No 

entanto, como notam os autores (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005), na 

realidade brasileira (compreendendo aqui o período até o ano de 2000), com um Estado 

fragilizado, acabamos tendo não propriamente “gerentes de cidades”, mas “agentes de 

empreendedorismo privado”. Ou seja, o Brasil acaba expressando um “Poder Público” 

fragilizado na função pública da administração e altamente articulado e fortalecido com 

setores da iniciativa privada. 

De maneira sintética podemos apreender o processo das políticas urbanas no 

Brasil, entre o período de 1950 a 2000, a partir do próprio crescimento urbano. Haveria 

aí, segundo autores (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005b), 4 fases: 1ª) 
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“Urbanização Suportável” - estende-se até meados da década de 60 e é caracterizada 

pelo período onde havia relativo equilíbrio entre as ofertas e as demandas dos serviços 

urbanos nas cidades; 2ª) “Urbanização Problemática” – compreende o período da 

década de 60 e 70, quando ocorre o aumento do processo migratório, derivando os 

primeiros problemas já apresentados nas cidades; 3ª) “Urbanização Caótica” – 

compreende o período entre as décadas de 70 e 80 e caracteriza-se pela desproporção 

intensa entre oferta e demanda dos serviços urbanos, gerando redução brutal na 

qualidade de vida; 4ª) “Urbanização Explosiva” – Ocorre a partir dos anos noventa. 

Trata-se do contexto que se aglutinam os efeitos das políticas urbanas anteriores, 

inadequadas à realidade temporal e incapazes de contemplar as especificidades urbanas 

de um país como o Brasil. Deste modo, há uma drástica involução urbana e um intenso 

desenvolvimento das áreas segregadas.  

Na fase da “Urbanização Caótica” (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 

2005b), especialmente nos anos 80, inicia-se a recessão econômica do Brasil. Para 

Maricato (2008) os anos anteriores vinham sendo sustentados sobretudo pela construção 

civil, mas esta sustentação chega ao limite, dando início às chamadas “décadas 

perdidas” (décadas de 80 e 90). O Brasil, além de ter sua pobreza aumentada e sua 

estrutura econômica mais concentrada passa a ver surgir os fenômenos ligados à 

“violência urbana”. O PIB reduz da média de 7% ao ano para 1,3% (no período da 

década de 80 a 90) e 2,1% entre o período de 1990 a 1998. Vale ressaltar que as décadas 

de 80 e 90 não foram as únicas a expressarem os efeitos de uma sociedade desigual, 

urbanizada de maneira desordenada e contemplada pelos malefícios da escravidão a um 

mercado de trabalho insuficiente, seja no âmbito formal ou na sua informal. Sobre isto, 

afirma Maricato: 

 

O crescimento urbano sempre se deu com exclusão social, desde a 

emergência do trabalhador livre na sociedade brasileira, que é quando as 

cidades tendem a ganhar nova dimensão e tem início o problema da 

habitação. Quando o trabalho se torna mercadoria, a reprodução do 

trabalhador deveria, supostamente, se dar pelo mercado. Mas isso não 

aconteceu no começo do século XX, como não acontece até o seu final 

(MARICATO, 2008, p. 22) 

 

Desta maneira, conforme Maricato (2008) a modernização surge dos processos 

de urbanização e industrialização e se efetivou no Brasil de maneira desigual em virtude 

de todo um processo histórico de formação do país, anterior inclusive ao século XX. 

Neste sentido, completa a autora: 
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A tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas, portanto tem 

suas raízes muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade 

brasileira, em especial a partir da privatização da terra (1850) e da 

emergência o trabalho livre (1888) (MARICATO, 2008, p. 23) 

 

 A partir dos anos 80, como observamos, as cidades de porte médio e as 

periferias das metrópoles passam a crescer mais que nos anos anteriores, no entanto, há 

uma redução nos índices de natalidade e de mortalidade como observamos em seguida 

na tabela 08.  

 

Tabela 08 – Índices de Natalidade e Mortalidade no Brasil (1940 e 2000) 

ÌNDICE CONSIDERADO A CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS, ANTES DE ATINGIR 01 

ANO - PERÍODO 1940 A 2000 

INDICADORES 1940 2000 

NATALIDADE 44,4 22,2 

MORTALIDADE 149,0 34,6
43

 
FONTE: MARICATO, 2008. 

 

Desta forma a expectativa de vida cresce, passando de uma média nacional de 

42,7 anos, em 1940, para 68,4 anos em 1999. Com as modificações nestes índices 

poder-se-ia considerar que a vida da população brasileira melhorasse, acarretada pela 

consolidação da urbanização e do conjunto de políticas urbanas desenvolvidas ao longo 

destes anos. No entanto, de acordo com Maricato (2008), observamos que seria 

equivocado entender estas modificações como melhorias, pois segundo as “décadas 

perdidas” o que se nota é que se a realidade brasileira já era desigual 

socioeconomicamente, com a urbanização e as políticas urbanas desenvolvidas isto é 

intensificado. 

 Diante da queda histórica do PIB a sociedade brasileira que já “crescia”, mas 

não se “desenvolvia”, conforme distingue Celso Furtado (1974), tornou-se ainda mais 

desigual. O salário mínimo ficou quatro vezes menor na década de 90 (MARICATO, 

2008). Foi justamente neste período das “décadas perdidas” que o país sofreu o impacto 

da “reestruturação produtiva internacional”, iniciada em países centrais já na década de 

70 com a crise do petróleo. Por “reestruturação produtiva internacional” entende-se a 

formulação e implementação da doutrina neoliberal de minimização do Estado em 

virtude da suposta maior liberdade de mercado (MARICATO, 2008). Contudo, como 

nota a própria Maricato (2008), isto não implica dizer que a desigualdade brasileira seja 
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 O período considerado para o indicador de Mortalidade é compreendido entre o ano de 1994 a 1999. 



 

88 
 

unicamente resultante da reestruturação produtiva internacional. Na sua ótica, a questão 

remete a raízes anteriores: 

 

Essa desigualdade não surge simplesmente da reestruturação produtiva e do 

recuo das políticas sociais como sucede em muitos países centrais. Trata-se 

do aprofundamento da desigualdade numa sociedade histórica e 

tradicionalmente desigual. (MARICATO, 2008, p. 30) 

 

Deste modo, portanto, a urbanização brasileira
44

, não diferente de outros países, 

ocorreu correlacionada ao processo de industrialização primordialmente resultante de 

uma formação histórica prévia da realidade nacional, marcada pela desigualdade e pelo 

poder político mediado por relações personalistas. Juntamente ao conjunto de políticas 

urbanas desenvolvido ao longo de todo este tempo, vinculados e subordinados a 

interesses externos, implementamos modelos urbanos homogêneos frente às 

heterogeneidades das cidades brasileiras, aprofundando assim as problemáticas da vida 

urbana no país, isto é, 

 

A urbanização da sociedade brasileira tem constituído, sem dúvida, um 

caminho para a modernização mas, ao mesmo tempo, tem contrariado 

aqueles que esperavam ver, nesse processo, a superação do Brasil arcaico, 

que, muitos supunham, estava vinculado à hegemonia agroexportadora. O 

processo de urbanização recria o atraso através de novas formas, como 

contraponto à dinâmica de modernização (MARICATO, 2008, p. 15) 

 

 

III.2- Principais políticas urbanas no bairro Santa Maria 

 

As principais políticas urbanas no bairro Santa Maria a ser analisadas neste 

trabalho estão inseridas no recorte temporal, que se estende do ano 2000 até 2010. 

Entretanto, para melhor esclarecimento, em alguns momentos do trabalho foram 

utilizados dados que dizem respeito a períodos anteriores, como a contextualização da 

chegada da Lixeira da Terra Dura (segunda metade da década de 80) e a formação dos 

primeiros conjuntos habitacionais (final da década de 80 e início da década de 90). A 

retomada destes dados anteriores servirão como condição para podermos demonstrar 

algumas particularidades da formação e caracterização do bairro Santa Maria enquanto 

“periferia urbana”. Por conseguinte, mapeamos também quais seriam os principais 

agentes implementadores das referidas políticas urbanas e de que maneira elas são 
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 Até 1940, a população urbana brasileira era de 26,3% do total de habitantes no país. Em 2000 este 

índice passou para 81,2%, representando um aumento de 125 milhões de pessoas que passaram a morar 

nas cidades. (MARICATO, 2008) 
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apresentadas e quais os interesses que estariam em pauta. Objetiva-se assim, apresentar 

os agentes que constituem o que denominamos aqui por “construtores da cidade”.  

A partir de pesquisa, análise documental e observação empírica no bairro Santa 

Maria, notou-se que as intervenções urbanas implementadas na localidade seguiam uma 

lógica de ações minimamente encadeadas. Sendo assim, era comum que uma política 

urbana completasse a outra, e que o conjunto destas, de variados campos, como na 

habitação, saúde, segurança, tivessem uma matriz racional semelhante, embora 

promovidas na maioria das vezes por mais de um agente implementador. 

A realização do Censo Educacional 2000, ação realizada por diversas entidades, 

foi uma das práticas multiplicadoras de diversas outras políticas na localidade, como a 

construção do Complexo Educacional Vitória de Santa Maria e o Centro Integrado de 

Segurança Pública. Vale ressaltar que paralelo a estas ações outra grande intervenção se 

concretizava: tratava-se da “publicização” na mudança do nome do povoado de “Terra 

Dura” para o bairro de “Santa Maria”. Com a localidade efetivamente sob o domínio 

territorial da cidade de Aracaju e institucionalizado que não seria mais um Povoado e 

sim um bairro, iniciou-se um conjunto de ações, por parte sobretudo do Poder Público, 

que difundiram uma primeira mudança. A “Terra Dura” se tornaria então o “Santa 

Maria”. Deixar de ser a “Terra Dura”, ao menos que seja na sua denominação, poderia 

servir como primeiro mecanismo de desestigmatização da localidade. A modificação na 

nomenclatura da comunidade pode ser entendida deste modo, como a separação entre 

aquilo que era sinônimo de “coisa ruim”, de miséria e marginalidade, para aquilo que 

viria a ser o símbolo de uma “nova era”, marca então de um governo assentado sob a 

concepção de “cidade para todos”. 

 Contudo, mesmo que as intervenções implementadas na localidade não tenham 

se restringindo à consolidação da mudança do nome, esta dimensão é compreendida 

como o maior triunfo da “nova era” pela qual passa o bairro, do ponto de vista dos 

“construtores da cidade”. Neste sentido, a nova imagem do “Santa Maria” tem ênfase na 

dimensão abstrata, isto é, diz respeito ao imaginário que existe sobre o local. Este 

imaginário muda sobretudo quando se entende que a localidade não é mais “Terra 

Dura” e sim o bairro “Santa Maria”. Interrogada se há alguma modificação entre a 

“Terra Dura” do antes para o “Santa Maria” do agora, a coordenadora de habitação da 

prefeitura responde: 
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Eu acho que sim, tem a questão da autoestima, o pessoal se vê mais olhado. 

Eu vejo que isso melhora bastante a autoestima, que eu acho que é o grande, 

que eu sempre falo da história, mudar a Terra Dura pra Santa Maria é 

exatamente isso, ter uma melhoria em tudo, e principalmente na autoestima 

dos moradores, não se acharem que lá é um resto, é um depósito de coisa 

ruim. Mas sim que lá é um lugar bom pra se morar, se as pessoas começarem 

a gostar de morar lá né, o bairro não vai ser mais Terra Dura
45

 

 

Entretanto, esta imagem do bairro não deve ser exclusivamente entendida 

mediante a produção de uma nova representação da localidade, que é alterada conforme 

a modificação terminológica da mesma, mas é articulada com ações que são anunciadas 

como modelos para todo o restante da cidade. Sobre isto, a entrevistada afirma: 

 

(...) provavelmente uma família que morava numa rua que não tinha acesso 

(...) a água de qualidade ruim, ficava ali confinado, transporte difícil. Então é, 

eu lembro que o primeiro ônibus com ar condicionado o prefeito quis que 

fosse pra lá, pra o Santa Maria. Então, alguns cuidados são tomados pra que, 

pro bairro, pra que as pessoas de lá se sintam melhor em morar lá
46

. 

 

Deste modo, a ação que altera a nomenclatura da localidade de “Povoado da 

Terra Dura” para o bairro “Santa Maria” ocorre através de políticas urbanas que 

produzem uma imagem, concebida tanto pela dimensão abstrata, pautada no imaginário 

que se tem a respeito da localidade, ou seja, naquilo que a coordenadora de habitação  

referiu como autoestima dos moradores, quanto pela dimensão concreta, isto é, em 

ações que efetivamente modificam o espaço urbano, através de obras, como 

pavimentação de ruas, aumento de transportes, etc.  

Contudo, é importante compreender de que maneira se formou a gênese que 

fundamentou esta concepção de política urbana e de gestão pública como um todo. Em 

2001, pela primeira vez na história da administração pública em Sergipe, foi elaborado 

um estudo-pesquisa, diagnosticando os principais problemas sociais, especialmente 

habitacionais, da Região Metropolitana de Aracaju. O trabalho realizado foi 

denominado como parte do Programa Municipal de Habitação “Moradia Cidadã”, que 

gerou o primeiro Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais 

(PEMAS) da Grande Aracaju. Vale ressaltar, conforme atentou Ivo (2000), que em 

nível nacional, já no final dos anos 90, a “crise urbana” sendo vista, de algum modo, 

como a crise da legitimidade institucional possibilitou a emergência de novos saberes e 

fazeres políticos. Nesta perspectiva, os (re)arranjos na estrutura funcional do Estado 
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 Entrevista realizada no dia 19 de Julho, de 2010, com a Coordenadora de Habitação da Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEPLAN). 
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 Idem. 
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passaram, mediante associação com setores privados, a buscar conciliar a eficiência 

com a justiça social. Deste modo, os Planos Diretores e Planos Estratégicos municipais 

surgiram como elementos simbólicos de racionalidade e normatividade da gestão 

urbana. Com efeito, a narrativa desenvolvida anuncia efetivamente a chegada, cada vez 

mais imponente em sua legitimidade, de um novo período. Para um “novo tempo”, 

“novas práticas” se alinham em correspondências entre aquilo que se deseja e aquilo 

que se pode fazer. 

No PEMAS da Grande Aracaju (SEPLAN, 2001) a equipe constituinte do 

trabalho contava com a coordenação da então Secretária Municipal de Planejamento 

(SEPLAN) Maria Lúcia de Oliveira Fálcon, além de outros técnicos, intelectuais, 

pesquisadores e servidores públicos. Na ocasião o prefeito de Aracaju era Marcelo 

Déda, atual governador do Estado de Sergipe (que iniciou a partir de 2011 o seu 

segundo mandato enquanto Governador do Estado). O clima político daquela época era 

de efervescência entre os movimentos sociais estudantis e de trabalhadores, os 

intelectuais com tendências de esquerda, entre outros simpatizantes da construída 

“mudança política”
47

 que fora anunciada em toda campanha da Coligação “Aracaju de 

Todos”, liderada sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), instituição a qual o 

prefeito eleito fazia parte.  

É importante ressaltar que estas notas prévias sobre o contexto sócio-político da 

época não são concebidas aqui como meras informações aditivas à questão, mas como 

parte integrante e fundamental do processo que explicita o caráter teórico e prático da 

gestão urbana de Aracaju nos últimos dez anos. A formação educacional e as 

experiências políticas de boa parte dos atores sociais que fizeram parte da construção do 

PEMAS, bem como de outras políticas públicas daquela época, representavam de 

alguma maneira a possibilidade de uma nova forma de pensar a cidade, baseada em 

princípios democráticos e de igualdade social. Os princípios circunscritos no Governo 

Municipal da época estariam estreitamente relacionados com a orientação de um dos 

maiores partidos ditos de esquerda neste país. Sendo assim, havia, efetivamente, o 

anúncio de uma perspectiva de mudança com a posse da Coligação “Aracaju de Todos”, 

em 2001. Em tese, haveria um conjunto de esforços que objetivavam se diferenciar dos 

antigos Governos Municipais, compreendidos enquanto defensores de ações 
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 Há mais de duas décadas o poder político do Estado e do Município de Aracaju concentrava-se 

basicamente entre dois grupos políticos dominantes, reconhecido popularmente como a família Franco de 

um lado e a liderança do senhor João Alves Filho do outro. Evidente que outros nomes surgiram durante 

este período, mas todos são apontados como pertencentes a um desses grupos mencionados. 
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conservadoras baseadas em relações personalistas e norteadas por programas políticos 

de “direita”.  

O propósito e a concepção do PEMAS foi assim descrito no primeiro parágrafo 

do relatório de pesquisa: 

 

O presente estudo analisa as condições habitacionais do município de 

Aracaju, notadamente das comunidades de baixa renda, e define as principais 

diretrizes para uma política municipal de habitação que seja, ao mesmo 

tempo, racional, democrática e cidadã (SEPLAN, 2001, p. 27) 

 

O estudo diagnosticou as condições de subnormalidade no município de 

Aracaju, identificando em um nível mais detalhado 52 assentamentos subnormais
48

, 

correspondente a 14.845 domicílios, em uma faixa populacional de 71.776 habitantes. 

Os tipos de habitações eram em sua maioria de alvenaria, em situações precárias, que 

foram na maior parte das vezes edificadas enquanto ações “táticas” (CERTEAU, 1998) 

que visavam dificultar a posterior desocupação (SEPLAN, 2001). 

Dos 52 assentamentos identificados com maior precisão, a localidade da Terra 

Dura congregava 4.885 e representava aproximadamente 33% do total de domicílios. 

Do conjunto populacional, 15.625 eram residentes da Terra Dura, aproximadamente 

22% do total de habitantes (SEPLAN, 2001). As comunidades que constituíam este 

quadro da Terra Dura podem ser observadas na tabela 09. 

 

Tabela 09 – ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS IDENTIFICADOS NA TERRA DURA 

Comunidades/áreas 

ocupacionais 

Nº de Domicílios População 

Canal de Santa Maria 

e Invasão do Arrozal 

81 405 

Prainha 141 705 

Invasão Água Fina 45 225 

Morro 95 475 

Conjunto Hab. 

Antônio Carlos Valadares 

(Invasões Ruas B.24,25,26) 

300 1.500 

Conjunto Hab. 

Antônio Carlos Valadares 

2.000 1.200 

Conjunto Hab. Padre 

Pedro 

2.223 11.115 

TOTAL 4.885 14.845 
 FONTE: SEPLAN, 2001. 
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 Segundo definição do relatório do PEMAS, por assentamento subnormal deve-se entender áreas 

ocupacionais, nas quais os domicílios são constituídos em condições residenciais de “favelas”, “cortiços”, 

“loteamentos irregulares”, “loteamentos clandestinos”, “invasões” entre outras formas não descritas de 

subnormalidade. 
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No município de Aracaju foram identificadas também 100 moradias situadas em 

“áreas de risco e de proteção ambiental”. Isto corresponde a 34.699 domicílios, diante 

de uma população de 158.803 indivíduos. Por “moradia em situação de área de risco e 

de proteção ambiental”, o estudo sistematizou as seguintes tipificações: - Inundações 

(36); - Desabamentos (12); Localização em faixas de domínios de oleodutos, etc (0); - 

Insalubres (Lixões, alagados) (14); - Proteção de mananciais (0); Área de preservação 

permanente (24); Outros/Deslizamentos (14). 

Como instrumento de medida, o estudo realizado (SEPLAN, 2001) adotou o 

conceito de “déficit habitacional” desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (Déficit 

Habitacional no Brasil, Brasília, 1995) com algumas adaptações à realidade local. A 

noção de déficit habitacional é desdobrada em duas condições: 1ª) Trata-se do déficit de 

moradia que implica a necessidade de reposição de moradia; 2ª) Refere-se aos casos em 

que são necessárias melhorias, mas sem reposição de moradias. O conceito foi assim 

adaptado de modo a atingir famílias que recebessem até 3 salários mínimos. 

O déficit habitacional classificado na primeira condição, quando necessita da 

reposição de moradia, ficou composto pelos domicílios situados em áreas de risco. Isto 

é, domicílios 

 

[...] localizados em encostas com declividade superior aos índices permitidos 

em Lei com ameaça de desabamento e deslizamento; pelos domicílios 

construídos com material precário – sucata, localizados em áreas impróprias 

para habitação e sem condições de salubridade; e pelos domicílios situados 

em áreas de preservação ambiental e/ou área pública (SEPLAN, 2001, p. 87) 

 

Além destes, foi incluído também como parte do déficit habitacional, com 

necessidade de reposição de moradia, famílias com rendimentos de até 3 salários 

mínimos, que viviam em quartos de vilas localizados nos assentamentos subnormais. 

Segundo a SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), 

SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) e PMA (Prefeitura Municipal de 

Aracaju) em 2001 foram identificados 1.056 domicílios situados em área de risco. 

Destes, 95 situavam-se no bairro Santa Maria, mais precisamente na área ocupacional 

do “Morro do Urubu”, o que representa 9% do total. Conforme as mesmas fontes, do 

total de 3.186 domicílios situados em “área de preservação ambiental ou pública” em 

Aracaju (2001), 486 estão situados no Santa Maria, sendo 45 na “Invasão Água Fina”, 
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141 na “Prainha” e 300 no Conjunto Habitacional Antônio Carlos Valadares, mais 

precisamente nas ruas B. 14, 15 e 16. Isto representa cerca de 15% do total. 

Do total de 10.380 domicílios construídos em alvenaria ou taipa, classificados 

como aqueles que necessitam de melhorias e não de reposições habitacionais
49

, 4.223 

estão situados no Santa Maria, sendo 2.223 localizados no Conjunto Habitacional Padre 

Pedro e 2.000 no Conjunto Habitacional Antônio Carlos Valadares. Isto representa 

aproximadamente 41% do total. Em segundo lugar dos domicílios construídos em 

alvenaria ou taipa, que necessitavam apenas de melhorias habitacionais, estava o bairro 

Coroa do Meio, com 1.920 domicílios (18,4%) localizados todos na “Invasão da Coroa 

do Meio”. Em terceiro lugar ficou o bairro Porto Dantas, com 1.715 domicílios (16,5%) 

localizados todos na comunidade do “Coqueiral”. 

Sendo assim, o levantamento realizado pelo estudo (SEPLAN, 2001) estipulou 

um total de 23.751 domicílios de déficit habitacional no município de Aracaju, 

considerando 13.371 na 1ª) condição – Moradias que necessitam de reposição – e 

10.380 na 2ª) condição – Moradias que não necessitam de reposição.  

No levantamento da legislação urbanística e habitacional do município realizado 

pelo estudo (SEPLAN, 2001) destacamos a Lei nº 1.701, de 07 de Maio de 1991, que 

dispensava as exigências de apresentação de projetos para licença de construção. Esta 

medida legislativa perdurou até o ano de 2000, quando a Lei Complementar nº 043, de 

26 de Dezembro de 2000, voltou a regulamentar a construção urbana. Nesta ocasião foi 

instituído o “Código de Obras e Edificações”, o “Código de Urbanismo”, além de 

formulado o “Código de Licenciamento e Fiscalização” e o de “Posturas”. Como 

dimensão corroboradora, o levantamento do conjunto legislativo de habitação e 

urbanismo da cidade de Aracaju permitiu constatar que até o ano 2000 (ou seja, antes do 

“Programa Moradia Cidadã” e do “PEMAS”) a gestão pública do município não dotava 

de instrumentos urbanos capazes de promover políticas habitacionais. Neste sentido, 

afirma-se: 

 

A adesão do município ao Programa Habitar-BID representa, assim, uma 

inflexão da condução da política local de gestão urbana e habitacional, 

dotando o gestor municipal de instrumentos indispensáveis à adoção de uma 

política habitacional municipal, com ênfase em ações nas áreas subnormais e 

de interesse social, contribuindo para seu controle e redução gradual 

(SEPLAN, 2001, p. 76) 
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 Dos domicílios construídos em sucata e taipa que necessitam ser removidos, nenhum situava-se no 

Santa Maria. 
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No chamado “Mapa Institucional da Política Habitacional em Aracaju” é 

demonstrado quais os agentes envolvidos na nova forma de pensar a cidade de Aracaju. 

Os Governos Federal, Estadual e Municipal, além dos chamados “incorporadores 

privados”50, seriam então os principais atores constituintes às ações urbanas dos últimos 

dez anos na cidade. Para Fernanda Sánchez (2001) é justamente a partir destes tipos de 

articulações que as “cidades-modelo” se constituem. Estas novas configurações de 

cidades tendem a dissimular o processo pelo qual elas mesmas são construídas. Deste 

modo, conforme observa Sánchez (2001), atribui-se aos Governos locais o suposto 

mérito de um resultado concebido como exemplar. Com efeito, comumente dissemina-

se a compreensão de que os interesses dos agentes externos na cidade ou em 

determinado aspecto dela é derivado das simples “boas práticas” locais, subestimando o 

papel das “Agências Multilaterais” como BID, BIRD, Banco Mundial, entre outras:  

 

[...] As imagens das ”cidades-modelo” parecem para o senso comum, 

apresentar dito estatuto de „modelos‟ como resultados apenas do desempenho 

dos Governos das cidades que, através de „boas práticas‟, conseguiram 

destacar-se na ação urbanística, ambiental ou nas práticas de gestão das 

cidades (SÁNCHEZ, 2001, p. 31) 

 

No caso da cidade de Aracaju, apesar de não ser verificado o conjunto completo 

dos elementos que poderiam, conceitualmente, defini-la como “cidade-modelo”, a 

lógica do processo de construção de imagens edificadas, exemplares e racionalmente 

planejadas, a partir da apreensão da eficácia do Poder Público local é pertinente. A 

marca da “cidade da qualidade de vida”, que exploraremos mais adiante, é também 

resultado do PEMAS e de outras ações urbanas, fomentadas sobretudo pelo Governo 

local. 

Observou-se através do PEMAS (SEPLAN, 2001) que, até o ano 2000, o 

município de Aracaju não participava dos projetos e das execuções das políticas de 

habitação. Deste modo, constatou-se uma produção habitacional inexistente até aquele 

presente período. As principais problemáticas diagnosticadas foram: - Indisponibilidade 

de áreas para habitações destinadas às populações de baixa renda; - Política habitacional 

definida e executada sem a participação dos municípios (Ressaltando que esta 

problemática se estendia a todo o país na época); - Ações pontuais e desarticuladas de 

um Plano/Programa mais amplo; - Inexistência de instrumentos para as políticas 

habitacionais (Exemplos: Conselho de Habitação, Fundo de Habitação, etc.). Diante 
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 Este termo é aqui descrito por ser assim tratado pelo Relatório do PEMAS (SEPLAN, 2001). 
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disto, o objetivo do Programa Municipal de Habitação “Moradia Cidadã” é reafirmado 

enquanto uma busca para 

 

 [...] definir as ações indispensáveis para estruturar e capacitar o gestor 

Municipal e a sociedade civil organizada para a execução de políticas 

urbanas-habitacionais solidárias e democráticas (SEPLAN, 2001, p. 

28).  

 

Nas considerações a respeito da ocupação territorial, destacamos a 

caracterização geográfica da cidade quando afirma que Aracaju é “[...] uma cidade de 

médio porte, o centro administrativo do Estado. É uma cidade polinucleada, constituída 

de sub-centros comerciais e de serviços comandados ainda pela nucleação central [...]” 

(SEPLAN, 2001, p. 31). A razão do destaque decorre do prelúdio na caracterização da 

tendência de “novas centralidades” (FRÚGOLI, 2000) na cidade de Aracaju. Com base 

nos dados do IBGE de 1991 e de 1996 é possível afirmarmos que Aracaju cresceu 

naquele período, especialmente em virtude das ocupações que extrapolaram o Centro 

tradicional da cidade. Com efeito, conclui o estudo (SEPLAN, 2001) que o crescimento 

pautava-se na evolução das áreas periféricas. Os bairros que mais contribuíram neste 

crescimento foram: Coroa do Meio (de 5.773 para 10.558 habitantes); Grageru; Luzia; 

Porto Dantas; Santo Antônio e Olaria. A cidade de Aracaju era então considerada pelo 

estudo como fragmentada e pulverizada por “manchas de pobrezas” espalhadas por toda 

a cidade. 

Apesar desta consideração, o que não estava sendo corretamente apreendido é 

que se desenvolvia juntamente às periferias, “novas centralidades” (FRÚGOLI, 2000) 

na cidade de Aracaju, de tal modo que a compreensão mais pertinente para a leitura 

socioespacial da urbanização desta cidade não me parece ser aquela que concebe 

restritamente a oposição geográfica entre “centro e periferia”. O bairro Santa Maria, por 

exemplo, reconhecidamente uma “periferia”, está inserido na Zona de Expansão Urbana 

(Z.E.U) da cidade, localizada na Zona Sul, e considerada uma das áreas mais 

valorizadas no mercado imobiliário local. Sendo assim, é menos como oposição ao 

centro e mais como “mancha de pobreza” relacionada à “nova centralidade” Z.E.U que 

a localidade foi investigada neste nosso trabalho. 

Até o ano 2000, com intervenções municipais que não contemplavam as 

políticas habitacionais, as ações urbanas eram predominantemente de infraestrutura 

(Pavimentação, terraplanagem e drenagem – inclusive domiciliar – urbanização, 

construção e recuperação de praças, avenidas e canteiros, revestimento de canais, 
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recapeamento asfáltico, iluminação, construção de muros de contenção, etc). Do total de 

mais de 30 milhões de reais investidos nos 3 anos anteriores ao estudo (SEPLAN, 

2001), isto é, nos anos de 1998, 1999 e 2000, em infraestrutura no município (com 

recursos externos e mistos) foram aplicados 74% nos bairros onde se localizavam as 

áreas de assentamentos subnormais. Já no que tange ao investimento feito pelo 

município de Aracaju, apenas 10% do total foi destinado para estes bairros. O estudo 

(SEPLAN, 2001) demonstrou que havia, deste modo, uma discrepância entre o que era 

investido Estadual e Nacionalmente para o que era investido Municipalmente. Dentre as 

áreas que vêm sofrendo maior intervenção nos últimos 10 anos, destacam-se os bairros 

Santa Maria e Coroa do Meio, com serviços realizados a partir de mais de 2 milhões de 

reais, de recursos externos, cada uma. 

Diante disto, entende-se que a partir do ano 2000, precisamente 2001, a gestão 

municipal de Aracaju passou a intervir calculadamente nas localidades de 

assentamentos subnormais. É bem verdade que em nível estadual e nacional os 

investimentos também se intensificaram. Isto nos leva a considerar que com as gestões 

públicas municipal, estadual e federal da mesma coligação política partidária, com 

ênfase do Partido dos Trabalhadores (PT), as ditas ações “sociais” na cidade de Aracaju 

foram mais viabilizadas (Ver Tabela 10). 

 

TABELA 10 – INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO POR 

ORIGEM DOS RECURSOS – 1998/2000. 

ANO TOTAL PRÓPRIOS % EXTERNO % MISTOS % 

1998 22.025,9 1.201,5 5,5 19.665,7 88,3 1.158,8 5,3 

1999 5.886,3 1.144,1 19,4 4.066,1 69,1 676,2 11,5 

2000 4.908,7 2.914,4 59,4 0,0 0,0 1.994,3 40,6 

TOTAL 32.820,9 5.260,0 16,0 23.731,7 72,3 3.829,2 11,7 
FONTE: SEPLAN, 2001. 

 

 De maneira geral, o volume total e recursos decrescem do ano de 1998 para o 

ano de 2000. A captação de recursos externos chega a passar de quase 20 milhões de 

reais em 1998 para 0,0 em 2000
51

. Destes três anos demonstrados na tabela anterior, o 

município investiu em torno de 5,5 milhões de reais contra 27,2 milhões de reais de 

outras fontes. 

 Entre as décadas de 80 e 90 o município de Aracaju executou apenas uma 

intervenção urbano-habitacional, locada na área ainda oficialmente denominada de 
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 Ressalta-se que em 1999, 4 milhões de reais em recursos externos foram destinados para a revitalização 

do Centro Histórico de Aracaju. 
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“Terra Dura”
52

. Segundo fonte da SEPLAN (2001) e da própria Prefeitura Municipal de 

Aracaju, trata-se da construção de 20 barracos de madeira, em parceria com o 

Ministério Público. A intervenção visava atender famílias retiradas da “Lixeira da Terra 

Dura”(Ver anexo 08).  

Ao analisarmos os indicadores de infraestrutura e de saúde nos assentamentos 

subnormais de Aracaju observamos que os conjuntos habitacionais Padre Pedro e 

Antônio Carlos Valadares já apresentavam infraestrutura muito superior aos outros 

assentamentos subnormais da Terra Dura (Ver anexo 09). Entretanto, nota-se que estas 

foram as áreas mais privilegiadas das políticas urbanas implementadas na localidade na 

última década. A posição geográfica destes conjuntos pode ser um dos fatores que 

ajudam a explicar as razões desta medida, uma vez que estes conjuntos habitacionais 

são as primeiras áreas ocupacionais que se tem acesso logo que se adentra ao bairro 

Santa Maria. É deste modo, a dimensão mais vista do bairro.  

Ao buscar produzir não apenas um estudo-pesquisa que diagnostique as 

condições de subnormalidade de Aracaju, o Programa Municipal “Moradia Cidadã”, 

juntamente ao Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais (PEMAS), 

elaborou também um conjunto de diretrizes que pautaria a gestão urbana da cidade de 

Aracaju. Como bem observamos, a concepção do estudo encontra-se (SEPLAN, 2001) 

constantemente atrelada à crítica dos gestores públicos que até o ano de 2000 tinham 

gerido o município. Assim é retratado: 

 

A indissociável problemática ambiental e social deve ter como premissa a 

busca de soluções para a redução dos impactos ambientais da pressão 

exercida pela população sobre o espaço urbano da cidade. Nessa perspectiva, 

fica claro o papel que teve e tem os gestores públicos na construção de um 

espaço metropolitano perverso, cuja lógica tem sido a concentração e 

elitização urbana combinada com segregação e ampliação da pobreza. 

(SEPLAN, 2001, p. 101) 

 

Neste sentido, com caráter analítico, mas também propositivo, o objetivo do 

estudo (SEPLAN, 2001) realizado perpassa a noção de “sustentabilidade urbana”. A 

questão é “pensar e propor a sustentabilidade de Aracaju” (SEPLAN, 2001, p. 102). 

Esta característica articula a necessidade da política habitacional juntamente a de 
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 Vale ressaltar que este dado sobre as intervenções urbano-habitacionais no Santa Maria diz respeito à 

execução municipal de Aracaju. Em nível Estadual houve outras ações realizadas, a exemplo dos 

primeiros conjuntos habitacionais Antônio Carlos Valadares e Padre Pedro. Além disto, vale lembrar que 

naquela época a localidade pertencia institucionalmente ao domínio territorial administrativo do 

município de São Cristóvão. Contudo, estas ressalvas também não inviabilizam que consideremos o 

desprestígio que detinha a localidade frente às políticas urbanas observadas até o ano 2000. 
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infraestrutura, de modo a suprir o desenvolvimento urbano com responsabilidade 

ambiental. Entendia-se que era preciso crescer, mas não degradando ainda mais o meio 

ambiente. Este crescimento urbano estaria também prioritariamente relacionado ao 

âmbito “social”, a fim de apaziguar as desigualdades sociais desenvolvidas ao longo de 

toda a história da cidade de Aracaju:  

 

[...] O enfrentamento da dimensão ambiental para a sustentabilidade da 

cidade requer não apenas a democratização do acesso à terra mas, 

fundamentalmente, a redução das desigualdades sócio-econômicas locais, o 

que requer um complexo conjuntos de intervenções (SEPLAN, 2001, p. 102) 

 

Este complexo conjunto de intervenções constituiu-se como uma das principais 

dimensões do objeto de pesquisa desta dissertação. A década de 2000 foi época de 

execução de boa parte das políticas urbanas lançadas enquanto propostas no PEMAS 

(2001). Seus usos, contradições, continuidades e descontinuidades tornaram-se 

elementos centrais para compreendermos o processo de intervenção urbana no bairro 

Santa Maria. 

 O PEMAS propôs a recuperação e preservação do município de Aracaju em dois 

níveis: 

 

O primeiro, considera todo o território de Aracaju e se constitui no eixo 

macro de concepção da cidade no presente e para o futuro. O segundo, 

considerado em construção, sugere que sejam recuperadas e preservadas 

áreas no interior da cidade, passíveis de regulamentação e ou reordenamento 

do uso ou da ocupação (SEPLAN, 2001, p. 105) 

 

Deste modo as zonas perpassadas pelos Canais do Rio Poxim e Santa Maria 

passaram a figurar como privilegiadas nas ações de recuperação e preservação do 

Município. A Zona de Expansão Urbana (Z.E.U.) também inseriu neste primeiro nível 

das ações, a partir da paisagem composta por dunas e lagoas, além da necessidade de 

drenagem, aspecto sinalizador para uma necessária ocupação planejada no local, fato 

que até o momento não tem ocorrido. Ao contrário, a Z.E.U. tem sido um espaço urbano 

simbólico na representação das contradições do crescimento urbano e imobiliário em 

Aracaju. Ao lado da força especulativa do mercado de imóveis, liderada especialmente 

pelos condomínios residenciais fechados, localizados na Z.E.U, se encontra a 

fragilidade infraestrutural da área, sobretudo no que tange as questões de saneamento 

ambiental. 
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 As comunidades que margeiam o Rio do Sal, como Coqueiral, Aloque e Santa 

Catarina, alinhadas aos conjuntos habitacionais do município de Nossa Senhora do 

Socorro, parte integrante da Região Metropolitana de Aracaju, também compuseram o 

conjunto de ações estruturadas no primeiro nível proposto pelo PEMAS. No segundo 

nível ficaram as áreas das colinas e encostas, além da reconstituição de ambientes 

naturais em praças e jardins. 

 Após identificar, diagnosticar e propor ações para os gestores públicos, o estudo 

(SEPLAN, 2001) definiu prioridades entre os 52 assentamentos subnormais. Para isto, 

usou alguns indicadores que permitiram hierarquizar as áreas a partir de uma pontuação 

que definiria quais as primeiras localidades a receberem as políticas urbanas. Os 

indicadores foram divididos em 4 itens: A) Percentual da população da área em 

relação ao conjunto da população do município situada em assentamentos subnormais; 

B) Tipo da área sobre a qual se situa a ocupação; C) Grau de precariedade do 

assentamento; D) Outros indicadores. Os itens B, C e D foram ainda subdivididos 

conforme apresentados na Tabela 11. 

 

TABELA 11 – INDICADORES PARA PONDERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

SUBNORMAIS 

ITENS SUB-ITENS DESCRIÇÃO PESO DO ITEM 

A População da área no total da 

população em assentamentos 

subnormais 

9,0 

B 01- Lixões e alagados 6,0 

02- Inundações 6,0 

03- Deslizamento 6,0 

04- Desabamento 6,0 

05- Preservação permanente 6,0 

C 01- Esgotamento sanitário 6,0 

02- Acesso aos demais 

serviços de infraestrutura 

(água, energia, pavimentação 

e coleta de lixo) 

5,5 

03- Acesso aos equipamentos 

sociais (escola, creche, posto 

de saúde e transportes) 

4,5 
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04- Tipo de Moradia 6,0 

05- Incidência de doenças 6,0 

06- Cobertura de serviços 6,0 

D 01- Ações no Ministério 

Público 

7,5 

02- Tempo de ocupação na 

área 

4,5 

03- Renda per capita 7,0 

04- Grau de organização da 

comunidade 

4,0 

05- Área definida no PDDU 

como de interesse social 

4,0 

Total 100 

FONTE: SEPLAN, 2001
53

 

 

Com a sistematização dos indicadores, hierarquizou-se as áreas que primeiro 

receberiam as intervenções urbanas. Das 52 áreas de assentamentos subnormais 

estudadas e pontuadas, três foram definidas como prioritárias. São elas: “Coroa do 

Meio”, “Terra Dura” e “Coqueiral”, respectivamente. No entanto, na classificação 

estabelecida a partir da pontuação nos indicadores selecionados a ordem deveria ser 

“Terra Dura”, “Coqueiral” e por último “Coroa do Meio”. No relatório do estudo 

(SEPLAN, 2001) encontra-se a informação que, por decisão da Administração Pública 

Municipal, a “Coroa do Meio” passaria a ser a primeira área a receber as políticas 

urbanas planejadas estrategicamente. A justificativa apresentada é que com os “[...] 

antecedentes históricos, inclusive os compromissos já assumidos junto ao Ministério 

Público Federal e com a comunidade local, além de adiantada fase de estudos técnicos 

sobre a área [...]” (SEPLAN, 2001, p. 117) esta seria a localidade escolhida para dar 

início às intervenções54. 

Esta justificativa encontra algumas contradições fundadas no próprio estudo 

referido. A alegação de optar primeiramente pela “Coroa do Meio” em virtude dos 
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 Sobre a sistematização de outras informações trabalhadas no PEMAS (SEPLAN, 2001), ver anexos 10 

e 11. 
54

 As intervenções mencionadas reúnem o seguinte conjunto de ações: - Elaboração e ou atualização de 

cadastros; - Urbanização e regularização fundiária; - Recuperação de áreas sujeitas a risco de inundação; - 

Construção de habitações de interesse social; - Recuperação ambiental das áreas; - Obras de 

pavimentação e drenagem; - Obras de construção civil; - Ligações domiciliares; - Abastecimento de água; 

- Recuperação / construção dos sistema viário; - Iluminação pública; - Coleta de resíduos sólidos. 
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compromissos já assumidos com o Ministério Público e com a Comunidade são 

justamente indicadores colocados com pontuações baixas no quadro de Ponderação 

estabelecido pelo estudo, devido à compreensão de que quanto mais tempo esperando 

pelas intervenções, mais provável seria que a comunidade já tivesse sido atendida por 

algum tipo de infraestrutura. Além disto, entre a maioria dos indicadores, especialmente 

o que se refere ao contingente populacional, a “Coroa do Meio” não fica em primeiro 

lugar na classificação. Deste modo, a indicação desta localidade como a primeira a 

receber as intervenções urbanas acabou se constituindo enquanto uma medida 

contraditória, na medida em que o PEMAS anunciou ter como princípio e propósito 

atender prioritariamente a maioria desfavorecida. 

Diante disto, torna-se preciso questionar até que ponto não houve outras razões 

que influenciaram a decisão de escolher a “Coroa do Meio” como a primeira para as 

ações urbanas. O fato de esta localidade estar próxima a um Shopping Center da cidade, 

além da proximidade com a praia certamente são fatores que potencializam a elitização 

da área, fortalecendo futuros investimentos turísticos. 

No entanto, as características da gestão urbana de Aracaju divulgadas pautam-se 

em valores “democráticos” e sensíveis para a maioria da população considerada 

“carente”, com rendimento de até 3 salários mínimos:  

 

É indispensável, portanto, que as ações estratégicas da gestão urbana sejam 

amparadas em instrumentos que possibilitem o efetivo controle do espaço 

territorial de Aracaju, compatibilizando desenvolvimento e preservação do 

meio natural e garantindo uma melhoria da qualidade de vida das populações 

mais carentes (SEPLAN, 2001, p. 129)   

 

E foi no decorrer dos últimos 10 anos que esta noção de “qualidade de vida” 

veio a se consolidar como o principal “referencial”
55

 das políticas públicas no município 

de Aracaju. 

Em suma, o estudo (SEPLAN, 2001) revelou que dos mais de 460.000 

habitantes de Aracaju em 2000, mais de 15% viviam em domicílios subnormais. O 

déficit habitacional contabilizou um total de 23.751 domicílios em condições de 

subnormalidade.  

O déficit habitacional de Aracaju foi assim caracterizado como convergente ao 

modelo de desenvolvimento urbano nacional, ou seja, marcado pelo modelo econômico 
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 No próximo capítulo discutiremos a noção de “referencial” como norteador teórico e prático das 

políticas públicas a partir da perspectiva de Pierre Muller, articulando isto a construção de uma “imagem 

da cidade”. 
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concentrador e excludente. O diagnóstico dos altos índices de invasões ou ocupações 

irregulares foi percebido na análise do estudo-pesquisa como efeito de um processo de 

crescimento urbano que pouco permite aos grupos desfavorecidos sobreviver na cidade. 

Nesta perspectiva, nota o estudo: 

 

O assentamento subnormal é imposto às famílias de baixa renda como 

recurso último para atender às suas necessidades básicas de moradia. O 

contingente populacional aí envolvido, desassistido das ações do poder 

público, é forçado a morar na periferia, em condições extremamente 

precárias, sem calçamento, rede de esgoto, energia, água, equipamentos 

sociais, coleta de lixo regular, policiamento, etc. 

(SEPLAN, 2001, p. 92) 

 

Apesar de corroborar com esta perspectiva, ressalto que em alguns casos de 

“periferização” (compreendido não necessariamente como resultante da dicotomia 

geográfica “centro-periferia”, mas como sinônimo de estigmatização a partir da imagem 

da pobreza, marginalidade e violência), como a formação da “Terra Dura”, houve um 

deliberado direcionamento do Poder Público (Estado), que transferia e encaminhava 

dezenas de famílias que viviam em ocupações irregulares em outras áreas da cidade, 

além de migrantes oriundos do interior do Estado, para os recém criados conjuntos 

habitacionais da Terra Dura, no início da década de 90. 

A intervenção do Poder Público e o aumento da periferização aracajuana foi 

compreendido pelo estudo-pesquisa como pontos fundamentais para a articulação entre 

Poder Público e mercado imobiliário. Assim, afirma-se que 

 

Em Aracaju, a política habitacional acabou alimentando um claro processo de 

estratificação social, principalmente a partir da segunda década de 70, quando 

o Poder Público passou a intervir diretamente na ocupação do espaço urbano. 

De fato, nas últimas décadas, o crescimento da população não foi 

acompanhado de uma urbanização correspondente, intensificando o problema 

das invasões e ocupações irregulares. A especulação imobiliária e a própria 

política habitacional contribuíram para um perverso êxodo intra-urbano, 

quando „empurrou‟ as famílias de baixa renda para a periferia, obrigando-as 

inclusive a adotarem como recurso de acesso à moradia, a ocupação irregular 

do solo urbano, geralmente em áreas de proteção ambiental. Repetiu-se assim 

o processo histórico de ocupação do sítio planejado, com a classe pobre e os 

menos favorecidos ocupando, primordialmente, os baixios alagadiços e as 

áreas de mangue (SEPLAN, 2001, p. 92-93)   

 

É importante retomar alguns trechos desta perspectiva, demonstrada no estudo-

pesquisa referido, na medida em que eles apontam para o processo de ocupação do solo 

urbano de modo não aleatório. É sob esta ótica que temos compreendido a formação da 

Terra Dura (atual bairro “Santa Maria”) como uma localidade reconhecidamente tida 
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como periférica, pelas marcas da marginalidade, pobreza e violência, e que se 

desenvolveu a partir do direcionamento do Poder Público, que encaminhava para a 

localidade toda a população já expurgada dos direitos sociais de viver na cidade56. Neste 

sentido, ao concebermos o bairro Santa Maria como uma “reinvenção” urbana de uso 

político e de interesse imobiliário, estamos, pois, aludindo ao seu processo prévio de 

“invenção” quando ainda se chamava “Terra Dura”. No entanto, é evidente que para ser 

concebida como positiva, esta “reinvenção” precisa anunciar e carregar junto ao seu 

processo de construção a “imagem da mudança”. 

 Os principais problemas apontados pelo estudo (SEPLAN, 2001) na área da 

Terra Dura, que deveriam ser alvos privilegiados das intervenções, foram de ordem 

ambiental e de segurança pública. A característica histórica da formação ocupacional da 

área também foi destacada. Assim foi posto: 

 

A ocupação dessa área resultou da política estadual de habitação que locou 

grandes conjuntos habitacionais nas áreas periféricas da cidade, para onde 

também têm sido recolocadas as populações advindas de ocupações 

removidas. (SEPLAN, 2001, p. 117) 

 

  A primeira grande ação ocorrida na localidade da Terra Dura foi o Censo 

Educacional 2000. O Censo faz parte do Programa de Atendimento Integral às Escolas 

(PAIE), criado pelo Núcleo dos Direitos à Educação do Ministério Público do Estado 

em 1998. Em 2000 foi realizado um extenso levantamento sobre a educação, derivado 

de discussões em conjunto coordenadas pelo Ministério Público, envolvendo várias 

entidades, como as Secretarias de Educação do Estado e do Município, juizados da 

Infância e da Juventude, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Ensino de 1º e 2º graus da Rede Oficial 

do Estado de Sergipe (SINTESE), Sindicato dos Professores de Ensino do Município de 

Aracaju (SINDEPEMA), Sindicato das Escolas Particulares, Polícia Militar do Estado 

de Sergipe, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, vigilâncias sanitárias estadual e 

municipal, conselhos tutelares, conselhos Estadual e Municipal de Educação e do 

Adolescente, Empresa Municipal de Urbanismo da Cidade de Aracaju, Empresa de 

                                                           
56

 Vale ressaltar que a ocupação e a formação do Povoado Terra Dura não ocorreu exclusivamente a partir 

do direcionamento da população, que vivia em ocupações irregulares na cidade de Aracaju. Através das 

políticas de habitação das décadas de 80 e 90, muitos indivíduos do interior do Estado e do próprio 

município de Aracaju passaram a ser atraídos pela esperança de conseguir uma casa própria. Boa parte 

dos conjuntos habitacionais da localidade, como já discutido no primeiro capítulo, foram construídos 

mediante regime de mutirão. 
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Serviços Urbanos do Município de Aracaju e Defesa Civil. Segundo Moreira (2007) 

esta pesquisa pretendia não apenas identificar as crianças excluídas da escola, mas 

também construir mecanismos de inclusão. Foi através dos resultados obtidos por este 

trabalho que teve início o processo de construção do Centro Educacional Vitória de 

Santa Maria (Ver Figura 26). 

 

Figura 26 

 

FIGURA 25- Plano panorâmico do Centro Educacional - Imagem artística. FONTE: Foto do 

autor, 2010 

 

Este Centro é anunciado, pelos agentes realizadores, como modelo no Estado de 

Sergipe, comportando várias salas de aula, bibliotecas, videotecas e espaço de lazer. O 

Centro Educacional Vitória de Santa Maria é constituído por duas Unidades de Ensino, 

uma municipal chamada “Escola João Paulo II” e outra estadual, chamada “Escola 

Estadual Vitória de Santa Maria”. Esta conta com 18 salas de aula, 01 sala de diretoria, 

01 secretaria, 01 sala de comitê pedagógico, 01 sala para depósito, 01 sala para 

almoxarifado, 01 laboratório de química, 01 laboratório de informática, 01 cantina, 06 

banheiros (sendo 02 para funcionários e 02 adaptados para pessoas com necessidades 

físicas especiais) e 02 quadras de esportes (Ver figuras 27 e 28). 
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Figuras 27 e 28  

 

Figura 27 – Sala de aula do Centro Educacional Vitória de Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 

2010). Figura 28 - Quadra Poliesportiva do Centro Educacional Vitória de Santa Maria. FONTE: Foto do 

autor, 2010). 

 

O Centro se encontra no conjunto Padre Pedro e foi construído, segundo o 

discurso do Poder Público, com o objetivo de atender à demanda de alunos do “Santa 

Maria” que se encontravam fora da escola ou estudavam em unidades situadas fora do 

bairro. É importante ressaltar que esta política urbana não é tratada apenas como um 

aditivo de mais uma unidade educacional na rede de ensino pública, a ação é explorada 

como um marco na educação pública do Estado. É, neste sentido, uma política de 

“referência estadual” (Ver figuras 29 e 30). 

 

Figuras 29 e 30 

 

Figuras 29 e 30 – Quadros expostos no pátio do Centro Educacional Vitória de Santa Maria. FONTE: 

Fotos do autor, 2010. 
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Atualmente a localidade conta com 9 unidades de ensino pública, sendo 5 

Municipais e 4 Estaduais, além de aproximadamente 7 unidades particulares. O 

conjunto Padre Pedro sedia a maioria das unidades públicas (Ver Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Escolas Públicas/Fundação/Localização no Bairro Santa Maria 

ESCOLAS 
MODALIDADES 

DE ENSINO 

ANO 

FUNDAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

NO BAIRRO 

ESCOLA 

ESTADUAL 

ALBANO 

FRANCO 

Ensino Fundamental; 

Médio; EJA 
2002 

Conjunto Padre 

Pedro 

ESCOLA 

ESTADUAL 

COELHO NETO 

Ensino Fundamental; 

EJA 
1987 

Área ocupacional 

Coelho Neto 

ESCOLA 

ESTADUAL 

ANDRÉ 

MESQUITA 

Ensino Fundamental; 

EJA 
1991 

Conjunto Antônio 

Carlos Valadares 

ESCOLA 

ESTADUAL 

VITÓRIA DE 

SANTA MARIA 

Ensino Médio 2006 
Conjunto Padre 

Pedro 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

PROF. LAONTE 

GAMA 

Ensino Fundamental; 

EJA 
1997 

Conjunto Padre 

Pedro 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

PROF. 

DIOMEDES 

SANTOS SILVA 

Ensino Fundamental 2002 
Avenida 

Alexandre Alcino 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

PROF. IRENE 

ROMÃO DE 

BRITO 

Educação Infantil 2004 
Conjunto Antônio 

Carlos Valadares 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

PROF. JOÃO 

BATISTA 

DOUGLAS 

SOUZA 

Educação Infantil 

 
1995 

Loteamento Santa 

Maria (antiga 

Invasão Santa 

Maria) 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

JOÃO PAULO II 

Ensino Fundamental 2006-2007 
Conjunto Padre 

Pedro 

FONTE: SEED – DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA. 2010. 
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 A dimensão da infraestrutura das escolas do Complexo Educacional Vitória de 

Santa Maria pode ser também visualizada quando observamos o número de matrículas 

que a unidade tem atendido desde sua fundação no ano de 2006. A tabela abaixo 

demonstra os índices de escolaridade das Escolas Estaduais no bairro entre o período de 

2007 a 2009, intervalo no qual a Escola Estadual Vitória de Santa Maria já estava 

funcionando. 

 

Tabela 13- Escolas Estaduais: Nº de Matrículas/Aprovação/Reprovação/Abandono 

Escola Estadual Albano Franco 

 Matrícula Inicial Aprovados Reprovados Abandono 

2007 1.688 476 59 134 

2008 1.696 425 134 275 

2009 1.075 581 189 32 

Escola Estadual Coelho Neto 

 Matrícula Inicial Aprovados Reprovados Abandono 

2007 452 150 39 - 

2008 261 188 39 30 

2009 169 124 44 2 

Escola Estadual André Mesquita 

 Matrícula Inicial Aprovados Reprovados Abandono 

2007 611 246 117 7 

2008 454 293 92 27 

2009 303 580 610 34 

Escola Estadual Vitória de Santa Maria 

 Matrícula Inicial Aprovados Reprovados Abandono 

2007 3.028 1.080 313 278 

2008 2.056 1.050 535 337 

2009 1.943 1.253 325 46 
FONTE: SEED – DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA. 2010. 

 

Segundo a técnica da Secretaria Estadual de Educação do Estado (SEED) é 

preciso considerar que a transferência de alunos de uma escola estadual para outra não é 

contabilizado como abandono, pois os alunos ainda permaneceriam dentro da Rede 

Estadual de Ensino. Deste modo, alguns índices não apresentam exatidão entre o 

número de matrículas iniciais, aprovação, reprovação e abandono. Contudo, percebe-se 

que a contribuição educacional que o Complexo Educacional Vitória de Santa Maria 

objetiva trazer ao bairro parece não encontrar convergência com a infraestrutura de 

outras unidades de ensino mais antigas da área. Exemplo disso é a Escola Municipal 

Professor João Batista Douglas de Sousa, inaugurada na década de noventa, que 

funciona ainda em um prédio construído com recursos da Associação de Moradores do 
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Santa Maria. Nos períodos chuvosos é comum as aulas serem interrompidas por conta 

de infiltrações e alagamentos (Ver figuras 31 e 32).  

                                                                     

Figuras 31 e 32 

 

Figura 31- Escola Municipal Prof. João Batista Douglas de Souza, localizado no Lot. Santa Maria, 

também conhecida como Invasão do Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2010. Figura 32- Centro 

Educacional Vitória de Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2010 

 

Estas imagens foram produzidas na mesma data e demonstram as condições de 

infraestrutura discrepantes entre duas unidades públicas de ensino. A figura 31 

apresenta um corredor estreito e alagado com as chuvas, enquanto a figura 32 

demonstra uma das entradas do Centro Educacional Vitória de Santa Maria. Na 

primeira, as aulas tiveram que ser interrompidas devido aos danos causados à estrutura, 

já precária, do prédio escolar, enquanto no Centro Educacional as aulas puderam ocorrer 

normalmente. A estrutura interna do Centro Educacional também difere drasticamente 

de todas as outras unidades de ensino do bairro. Com pátios de lazer, áreas de 

jardinagem e complexo poliesportivo, o Centro Educacional é considerado pelos 

“construtores da cidade” uma das maiores políticas urbanas implementadas no Santa 

Maria, símbolo de um tempo de inclusão e mudança social (Ver figuras 33, 34, 35 e 36). 
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Figuras 33 e 34 

 

 

Figura 33- Centro Educacional Vitória de Santa Maria, pátio central. FONTE: Foto do autor, 2010. 

Figura 34- Centro Educacional Vitória de Santa Maria, passarela e jardim frontal. FONTE: Foto do 

autor, 2010) 

 

 

Figuras 35 e 36 

 

 
Figura 35- Centro Educacional Vitória de Santa Maria, Complexo Poliesportivo. FONTE: Foto do autor, 

2010. Figura 36- Centro Educacional Vitória de Santa Maria, corredor e armários escolares. FONTE: 

Foto do autor, 2010. 

     

 O Centro Integrado de Segurança Pública é também uma intervenção realizada 

depois de diversos levantamentos e evidenciação midiática dos altos índices de 

violência no bairro. Articula-se neste Centro, os serviços da Polícia Militar e Civil. 

Além do Centro Integrado de Segurança Pública, a instalação de uma Delegacia Cidadã, 

que fica ao lado do Centro de Segurança, é exposta como uma medida promotora não 

apenas de maior segurança, mas também é associada a um processo que concebe o 

bairro sob outra ótica, não como reduto de criminosos e violência desmedida, mas como 

“cidadãos”, possuidores de direitos e deveres (Ver Figuras 37 e 38).  
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Figuras 37 e 38 

 

 

  Figura 37 – Centro Integrado de Segurança Pública. FONTE: Foto do autor, 2010. Figura 38 – 13ª 

Delegacia Cidadã. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

Em 2006, quando foi criada a “ROCCA” (Rondas Ostensivas de Combate a 

Assaltos), a segurança do bairro recebia um especial patrulhamento. De acordo com o 

levantamento realizado pela Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN, 2006), a 

localidade contava com uma estrutura de segurança composta por 3 viaturas (sendo 1 

permanente e 2 que funcionam só pelo dia) e 4 policiais realizando as rondas. O referido 

levantamento destaca como principais ocorrências registradas no bairro o “Alcoolismo e 

uso de drogas”; “Agressões/vias de fato – brigas familiares”; “Agressões/vias de fato – 

brigas entre conhecidos”; “Porte Ilegal de armas”; “Furtos”; “Tráfico de Drogas – ponto 

de revenda”; “Rota de fuga de infratores – incidência de roubos no bairro Aruana”. Este 

último tipo de ocorrência registrada ressalta a importância da proximidade do bairro 

Santa Maria com outras áreas habitacionais da Zona de Expansão. Com a criação da 

CIOSP (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública) foi possível concentrar 

todos os dados de ocorrências policiais. A partir destes dados nós conseguimos analisar 

os índices de chamadas específicas na localidade do Santa Maria, discriminando qual o 

tipo de ocorrência. No entanto, como ressaltou um dos policiais do CIOSP, os dados 

apresentados constituem as “ocorrências” e não necessariamente o registro de crimes 

cometidos no bairro. Por “ocorrência policial” entendem assim as chamadas e o 

deslocamento da polícia que pode se concretizar ou não no registro de um crime. Desta 

maneira, observa-se que de 2006 para 2010 houve um aumento no número de 

ocorrências policiais. Este dado pode informar de um lado o aumento da violência no 
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bairro ou a maior presença e atendimento da polícia na localidade. De todo modo, se há 

mais ocorrência policial, mesmo que isto possa ser anunciado como um melhor trabalho 

de segurança é porque há fortes possibilidades de haver maiores crimes na área (Ver 

Tabela 14). 

 

TABELA 14 – OCORRÊNCIAS POLICIAIS NO BAIRRO SANTA MARIA (2006-2010)
57

  

MESES ANOS 

2006 2007 2008 2009 2010 

JAN 140 149 162 - 644 

FEV 138 119 178 - 796 

MAR 144 130 175 274 625 

ABR 135 128 77 291 588 

MAI 109 120 141 374 676 

JUN 129 134 136 386 692 

JUL 109 111 153 267 710 

AGO 143 158 179 417 356 

SET 97 173 142 347 394 

OUT 109 126 184 347 439 

NOV 122 176 169 356 409 

DEZ 146 168 143 732 420 

TOTAL 1.532 1.703 1.839 3.791 6.749 

FONTE: CIOSP, 2011 (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública – Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Sergipe)  

 

A questão da criminalidade encontra correspondência na compreensão que se tem 

a respeito dos fenômenos de “violência”. A autora Maria Alice Rezende de Carvalho 

(2000) discute algumas das várias perspectivas existentes. Entre elas, há aquela que 

concebe a violência como efeito de um modelo econômico hegemônico que, 

inevitavelmente, priva as camadas sociais desfavorecidas de direitos. Outra abordagem 

entende que o tema teria relativa autonomia em relação às questões macroeconômicas. 

Já a perspectiva do contexto institucional observa a violência como protesto político, a 

exemplo do período de ditadura militar. Na atualidade esta abordagem compreende a 

violência como mecanismos internos de reorganização, promotores da racionalização do 

crime, através de agenciamentos empresariais de recompensas e outros atrativos. 

Outras abordagens ainda têm seguido a interpretação da violência a partir da 

noção de redes sociais. Deste modo abordado, o urbano passa a ser visto não mais como 

                                                           
57

 Segundo as informações obtidas no CIOSP, não há registro completo de todas as ocorrências policiais 

do ano de 2009. Tendo em vista que o CIOSP começou a funcionar em 20 de fevereiro de 2009, os dados 

de 2009 referentes ao mês de Janeiro e boa parte de Fevereiro não foram criados pelo sistema do CIOSP. 

Assim, estes meses não puderam ser registrados nesta tabela. Até 2008 estas estatísticas eram geradas 

pelo sistema do COPOM, não tendo sido incorporadas absolutamente a base de dados consultada.  
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um espaço privilegiado da violência. As variáveis da racionalização, modernização e 

utilitarismo, caracterizadoras do ambiente urbano perdem assim relevância. A 

concepção entende o urbano como espaço fragmentado pelas distintas percepções 

cognitivas de seus habitantes e coloca em questão a circulação de verdadeiros “mundos 

diferentes”.  

Segundo Carvalho (2000) é preciso reler a questão da violência e a predominância 

da variável socioeconômica como elemento explicativo. O que é defendido pela autora é 

que a violência é resultante de um processo histórico de privação de liberdade, que 

alterou a ética e as práticas das comunidades excluídas dos direitos sociais. Trata-se 

então, de um fenômeno definido como “escassez de cidade”. “À escassez de cidade 

corresponderia um comportamento predatório e belicoso, associado à satisfação privada 

de interesses e permeável à liderança de patronos, inclusive daqueles ligados a 

contravenção e ao crime” (CARVALHO, 2000, p. 49). 

Logo, a violência é compreendida como um fenômeno emergente das brechas da 

ordem institucional vigente. Sendo assim, ela é uma das formas de organização que 

surge dos “becos vazios de Estado” (CARVALHO, 2000). Esta perspectiva dialoga com 

a noção desenvolvida por Alba Zaluar (1994), que pensa o “crime” como saída às 

expectativas restritas. A “cidade escassa”, segundo Carvalho (2000), é uma situação que 

comporta a violência como condição para sua existência. “Por cidade escassa é 

designada, então, a cidade que se torna objeto de disputa generalizada e violenta entre 

os seus habitantes” (CARVALHO, 2000, p. 55). A cidade é escassa de cidadania e de 

igualdade de direitos; essa escassez – também de Estado provedor – é preenchida por 

disputas dirigidas por outra ética social, fundamentada em diferentes formas 

organizativas. Segundo Gabriel Feltran (2010) já é possível compreender a chamada 

“justiça do crime”, imposta por facções como o “PCC” (Primeiro Comando da Capital), 

enquanto uma nova esfera ética acionada por determinados atores sociais. Ao fazer uma 

análise sobre a política e a violência nas periferias urbanas de São Paulo58, o autor 

reflete sobre a punição ordenada a partir do estabelecimento do “mundo do crime”. A 

regulamentação da conduta, punição ou qualquer outra forma de ajuste dos diversos 

problemas enfrentados pelos indivíduos na periferia de São Paulo, são percebidas pelos 

atores como uma das instâncias de justiça. Para Feltran (2010) não se trata do 

estabelecimento de uma maneira de regular e punir que, necessariamente, invalida o 

                                                           
58

 Uma análise mais detalhada sobre esta questão foi desenvolvida na tese de doutorado Fronteiras de 

Tensão: um estudo sobre política e violências nas periferias de São Paulo (FELTRAN, 2008). 
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ordenamento jurídico legal, mas diz respeito a uma percepção funcional amparada no 

cotidiano das periferias estudadas, que se constrói a partir de experiências “exitosas” ou 

não. Dito de outro modo, a “justiça do crime” é, de acordo com o julgamento dos 

moradores das referidas localidades, mais eficiente do que a justiça oficialmente legal: 

 

A existência desse repertório de instâncias garantidoras de justiça, ao 

contrário do que se poderia supor, não é lida por esses sujeitos como uma 

negação da relevância do Estado de direito, ou da legalidade oficial. Os 

moradores das periferias são talvez o grupo social mais interessado em 

utilizar a lei oficial para fazer garantir seus direitos formais, sempre 

ameaçados (FELTRAN, 2010, p. 60) 

 

 Sob esta perspectiva não só se opera a possibilidade de estabelecer diferenças 

significativas entre o “mundo do crime”, seu arcabouço jurídico e a “justiça estatal”, 

como efetivamente encontra-se no primeiro uma maior legitimidade do que no segundo.  

Para o autor, apesar de oficialmente a justiça estatal se amparar em princípios 

universalistas, na prática sua aplicação é desigual e ineficiente do ponto de vista dos 

indivíduos que moram nas periferias urbanas de São Paulo. Em contrapartida, a “justiça 

do crime” é regulada pelo princípio normativo democrático de ser aplicada a todos, 

independente das propriedades e posições sociais: 

 

[...] O funcionamento do judiciário é lento, discrimina posição social, lugar 

de moradia, cor da pele e idiossincrasias de classe, além de estar submetido à 

expertise técnica dos advogados. Assim, na perspectiva de quem vive nesses 

territórios, se a “justiça do crime” tem os conteúdos da exceção inscritos em 

sua lei, ela seria justa por se aplicar de “igual” para todos. Por isso, a “lei do 

crime” expande sua legitimação nas periferias da cidade, na medida exata em 

que a justiça penal oficial é percebida como voltada para encarcerar seus 

habitantes (FELTRAN, 2010, p. 70-71) 

 

Apesar de estas reflexões serem mais pertinentes a outras realidades, parece-nos 

interessante compreender como a violência e os índices de criminalidade no bairro 

Santa Maria podem ter, inicialmente, emergido da escassez de direitos legais em 

detrimento de novas formas de condutas que, embora não legalizadas, tenham se 

tornado legítimas. Ao mesmo tempo, observa-se como na sua atualidade, a “escassez” 

tornou-se, pelo menos aparentemente, um conjunto massivo de políticas urbanas 

implementadas na localidade que simbolicamente demarcam as disputas pela cidade. 

 Neste sentido, as construções do Centro Integrado de Segurança Pública e da 

Delegacia Cidadã não foram apresentadas apenas como mais uma medida de segurança, 

mas como ações modelos que estão a disputar o direito ou uma nova forma de gerir a 
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cidade. O que torna estas intervenções objetos de nosso estudo é justamente o fato de 

todas serem colocadas pelos realizadores como constituidoras de um período de 

mudança. A ideia é que antes ninguém podia dizer que residia na “Terra Dura” pois 

podia ser confundido por criminoso. Hoje, enquanto bairro “Santa Maria”, a realidade 

estaria modificada. Embora a mídia noticie constantemente manchetes relacionadas a 

violência e criminalidade no bairro, o Poder Público insiste na perspectiva de 

transformação pela qual passaria a localidade. Seria uma espécie de “mudança cidadã”, 

onde o lugar proibido pelos aracajuanos estivesse passando gradativamente a ser 

permissivo. Ir ao Santa Maria não é trajeto turístico nenhum, mas tem se tornado algo 

viável com as políticas urbanas implementadas nos últimos 10 anos. É desta maneira 

que são postas as políticas urbanas segundo os “construtores da cidade”, apesar de os 

dados apresentados anteriormente demonstrarem um aumento nos índices de 

ocorrências policiais no bairro. Em 2006 registrou-se um total de 1.532 ocorrências 

policiais, que ano a ano resultaram um intenso crescimento, chegando à marca, em 

2010, de 6.749 ocorrências policiais. Um aumento superior a 400% no período de 4 

anos. Embora estes dados possam, como dito anteriormente, representar por um lado a 

maior presença do serviço de segurança pública através do atendimento de ocorrências 

policiais, por outro certamente reflete o aumento potencial da criminalidade na 

localidade do bairro Santa Maria. 

A inauguração do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, em 02/04/2009, 

localizado no referido bairro, figura, em certa medida, como outro elemento contrário à 

construção de uma imagem positiva sobre o “Santa Maria”, apesar de o discurso oficial 

apresentá-lo sob outra perspectiva. O presídio com capacidade para 476 presos, situado 

em uma área total de 310.040 m
2
, com 8.316 m

2
 de parte construída foi anunciado 

através da associação entre políticas de ordens diferentes. Ao mesmo tempo que visava 

representar um investimento em segurança pública, divulgava-se a geração de emprego 

e renda como dimensão social da construção do Complexo. Na cerimônia de 

inauguração várias autoridades estiveram presentes, entre elas o ministro da justiça, na 

época, Tarso Genro. No discurso o ministro enalteceu a gestão pública do Estado, 

destacando-a como exemplar: “É um Estado com visão humanitária. É o que mais 

recebeu recursos do Governo Federal, justamente porque mostrou competência”
59

. Esta 

compreensão sobre as características do Poder Público estatal encontrou 

                                                           
59

 Citação disponível em http://www.infonet.com.br/politica/ler.asp?id=84230&titulo=politicaeeconomia 

Acessado em 16/06/2011. 

http://www.infonet.com.br/politica/ler.asp?id=84230&titulo=politicaeeconomia
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correspondência no discurso do Governador Marcelo Déda quando afirmou que “cadeia 

não deve ser uma vida que termina, mas a oportunidade de uma vida que pode ser 

recomeçada”60. Vale destacar que, no contexto da inauguração, o Estado de Sergipe, 

especialmente a capital, passava por uma forte mobilização de protestos dos policiais 

militares. Deste modo, o lançamento do novo presídio parecia configurar, ao mesmo 

tempo, uma ação positiva e delicadamente apreensiva para o Governo, pois na medida 

em que se divulgou o investimento de mais de R$ 35 milhões na segurança pública em 

dois anos de gestão, as reivindicações da categoria dos policiais militares cresciam 

ainda mais. 

Contudo, associado ao aumento de 35% da capacidade carcerária do Estado, foi 

tornada pública a geração de 600 empregos diretos e indiretos no conjunto da 

construção do presídio e da sede do CIOSP. O número de empregos gerados com as 

políticas apresenta-se como elemento racional para a escolha do bairro Santa Maria, 

enquanto sede do novo Complexo Penitenciário. Das 300 vagas de emprego direto, 120 

foram centralizadas no bairro, sob a justificativa de ajudar a desenvolver a comunidade 

local, como destacou a gerente administrativa Maria do Socorro Miná61. Nesta lógica, a 

chegada do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho pode ser observada como 

mais uma política urbana apresentada como modelo pelo Poder Público. 

No entanto, numa análise para além da perspectiva oficial, a chegada do presídio 

no bairro estabelece uma situação paradoxal frente ao processo de requalificação urbana 

implementado na localidade, especialmente tendo em vista os esforços para a (re) 

invenção imagética do “Santa Maria”. A dificuldade reside em conseguir converter de 

maneira positiva a imagem de um agora “bairro cidadão” e considerar a inauguração de 

uma prisão na referida área. Talvez esteja aí uma das grandes exemplificações do 

complexo processo pelo qual tem passado o bairro, onde a relação62 entre a 

estigmatização e desestigmatização de sua imagem torna-se imprescindivelmente tênue. 

 No âmbito da saúde, o bairro Santa Maria tinha dois Postos de Saúde, um 

inaugurado na década de oitenta, chamado “Unidade de Saúde da Família Osvaldo 

Leite”, situado na área ocupacional “Coelho Neto”, mais precisamente na Avenida 

Azul, e outro construído no Conjunto Antônio Carlos Valadares na década de noventa, 

                                                           
60

 Citação disponível em http://www.infonet.com.br/politica/ler.asp?id=84230&titulo=politicaeeconomia 

Acessado em 16/06/2011. 
61

 Informação disponível em http://www.jusbrasil.com.br/politica/2220143/governo-gera-600-empregos-

com-ciosp-e-presidio-do-santa-maria Acessado em 16/06/2011. 
62

 A relação de estigmatização e desestigmatização será abordada nos tópicos a seguir deste capítulo. 

http://www.infonet.com.br/politica/ler.asp?id=84230&titulo=politicaeeconomia
http://www.jusbrasil.com.br/politica/2220143/governo-gera-600-empregos-com-ciosp-e-presidio-do-santa-maria
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chamado “Unidade de Saúde da Família Elizabeth Pita”. Com a institucionalização do 

Povoado em bairro “Santa Maria” foi construído mais uma unidade, chamada “Unidade 

de Saúde da Família Celso Daniel”. Localizado no Conjunto Padre Pedro, esta nova 

unidade foi anunciada, assim como outras políticas urbanas implantadas no bairro, 

como exemplo de mudança.  

 A primeira Unidade, “Osvaldo Leite”, apresenta a menor infraestrutura em 

relação às outras unidades de saúde do bairro. Segundo uma das informantes moradoras 

do bairro houve um caso de tentativa de homicídio nesta Unidade de saúde, quando um 

morador, com facão, teria perseguido um médico da unidade. Depois disto, as três 

unidades chegaram a expor nos seus pátios de atendimento um aviso, colado na parede, 

onde informava sobre a lei que criminaliza agressões contra os servidores públicos. O 

quadro de funcionários da Unidade de Saúde da Família “Osvaldo Leite” possui um 

quadro funcional de 03 médicos, 03 enfermeiros, 03 auxiliares, 01 assistente social, 01 

dentista, 01 ACD – Atendente de Consultório Dentário e 18 ACS – Agentes 

Comunitários de Saúde (Ver figuras 39 e 40). 

A Unidade de Saúde da Família “Elizabeth Pita”, segunda a ser construída no 

bairro, em 1999, durante o Governo Municipal de João Augusto Gama, foi ampliada em 

2001, já no Governo Municipal de Marcelo Déda. Com isto, a unidade passou a ser 

composta por um quadro funcional de 03 médicos, 03 enfermeiros, 03 auxiliares, 02 

dentistas, 02 ACD e 18 ACS (Ver figuras 41 e 42). 

 

Figuras 39 e 40 

 

 
Figuras 39 e 40 – Unidade de Saúde da Família Osvaldo leite, bairro Santa Maria. FONTE: Fotos do 

autor, 2011). 
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Figuras 41 e 42 
 

 
Figuras 41 e 42 – Unidade de Saúde Elizabeth Pita, bairro Santa Maria, conjunto habitacional Antônio 

Carlos Valadares. FONTE: Fotos do autor, 2011. 

 

 Já a última Unidade de Saúde construída no bairro, em 2002, tinha um quadro 

funcional composto por 05 médicos, 05 enfermeiros, 05 auxiliares, 01 assistente social, 

02 dentistas, 02 ACD e 31 ACS. Esta nova unidade de saúde não foi explorada pelo 

Poder Público apenas pelo acréscimo de mais um posto de saúde, mas também pela 

maior capacidade de atendimento que este em tese disponibilizaria. Entretanto, apesar 

de esta Unidade de Saúde ser a mais nova do bairro e contar com o maior conjunto de 

funcionários, ela apresenta vários problemas, não estranhos às comunidades do bairro 

Santa Maria. Segundo uma das moradoras a Unidade está sem médico para cobrir uma 

das áreas ocupacionais atendidas por este posto de saúde. A informação é que “com a 

saída da médica, ninguém veio mais pra cá! Eles dizem que nenhum médico quer vim 

pra cá, porque têm medo da gente (risos). É bem verdade que tem gente mal educado, 

mas disso não é todos né?! Agora a gente fica aqui, sem atendimento. (...)”63 (Ver 

figuras 43 e 44). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Entrevista concedida ao autor, em 21/03/2011, durante observação direta da dinâmica do 

funcionamento dos serviços de saúde no bairro Santa Maria. Após o relato, a moradora saiu para auxiliar 

seu padrasto, que estava com sintomas de dengue (doença que apresenta-se em maior índice de toda a 

Grande Aracaju, segundo dados da própria Prefeitura de Aracaju). Eles aguardavam atendimento desde as 

seis da manhã e na ocasião da entrevista já eram mais de dez horas da manhã. 
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Figuras 43 e 44 

 

Figuras 43 e 44 - Unidade de Saúde da Família Celso Daniel, bairro Santa Maria, conjunto habitacional 

Padre Pedro. FONTE: Fotos do autor, 2011 

 

 Outra intervenção urbana de destaque, implementada no bairro Santa Maria, foi 

a realização do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em Junho de 2006 

entre o MPE, MPF e os municípios de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Socorro, além da ADEMA, INFRAERO, IBAMA e EMSURB. O objetivo deste 

compromisso jurídico era, por um lado, a instalação do Aterro Sanitário Metropolitano, 

e por outro, a extinção da “Lixeira da Terra Dura”. Uma das maiores marcas de pobreza 

e descaso da localidade estaria oficialmente extinta com este Termo de Ajustamento de 

Conduta. Esta ação, que, como já relatado, envolve diversos agentes, contribuiu para a 

simbolização do suposto processo de mudanças pelo qual passava o bairro “Santa 

Maria”. Trata-se de uma intervenção urbana exposta sobretudo como ação de saúde 

pública e ambiental, configurando-se também como uma das principais políticas 

urbanas implementadas no Santa Maria na última década. A Demarcação do 

compromisso legal de retirada da Lixeira e construção do Aterro Sanitário podem ser 

compreendidos como uma política que limparia o Santa Maria de seus inconvenientes 

socioambientais, além de desvincular a localidade de seu histórico estigma marcado 

ainda na década de oitenta, com a chegada do Lixão e as centenas de famílias que 

passaram a viver em condições insalubres. Poder-se-ia dizer deste modo, que esta 

política urbana iniciava no “Santa Maria” um processo de “higienização”.  

Segundo Mary Douglas (1966a), as práticas de higienização estão associadas à 

noção de “pureza”. Estas práticas, mais do que demarcação de valores de higiene, 

denotam que a “pureza” pode imprimir à vida social a soberania e força de uma ordem 

vigente. Ao conceber os estudos das práticas de higiene enquanto instrumentos de 



 

120 
 

compreensão das culturas religiosas, Douglas (1966b) nos ajuda a pensar que a “pureza” 

é assim, não necessariamente a marca do temor e do medo, mas a afirmação da ordem 

que é posta como barreira a toda noção de sujeira. É a sujeira que é símbolo da 

desordem social, deste modo, impedi-la não é, aos olhos socializados de quem vê, ação 

de restrição a liberdade, não é, pois, visto como algo negativo, mas positivo ao meio 

social em questão. É contra o “perigo” que luta a “pureza”. Ela é assim o símbolo da 

reivindicação cultural e política de uma hierarquia social. A “pureza” necessita impedir 

o avanço da desordem (da sujeira), assim como o puro luta contra o perigo do impuro.  

Neste sentido, é possível conceber que o lixo depositado na Lixeira pública da 

“Terra Dura” pode ter representado “perigo”, também porque remeteu ao imaginário 

aracajuano a noção de desordem e sujeira. Foi a Lixeira da “Terra Dura” a marca 

paradoxal do Povoado “Terra Dura”. Ao passo que ela permitiu que a comunidade fosse 

vista, mesmo que enquanto um incômodo, foi também determinante na consagração da 

imagem de desordem da cidade. Ao estar ali a Lixeira simbolizava o anúncio do 

“perigo” iminente à dita ordem citadina. De um lado, deixou “depositado” tudo que 

seria “impuro” e “sujo” da cidade, isto é, os mendigos, pobres e moradores de barracos, 

ou tecnicamente classificados como moradores de “assentamentos precários”. Do outro, 

efetuou a maior mancha de “sujeira” dentro do projeto político e mercadológico, em 

menor grau, da “cidade de todos” e da “capital da qualidade de vida”, desenvolvido ao 

longo da década de 2000.  

A remoção da Lixeira da “Terra Dura”, anunciada através da TAC (2006), não é 

o fim da implantação da pureza democrática da “cidade de todos” e da “capital da 

qualidade de vida”, mas um dos meios, ou ainda, uma das ações que tentam consolidar 

este processo. Juntamente a esta intervenção se faz também necessário remover toda 

contravenção. A segurança e a educação, como demonstramos, são anunciadas como 

símbolos da “pura” inclusão e contra o “perigo” da memória e da forma, consagra-se a 

limpeza daquilo que já consagrado sempre simbolizou a sujeira da cidade. Muda-se, 

enfim, do Povoado Terra Dura para o bairro Santa Maria. 

 A alusão que estamos a exercitar aqui compreende, segundo Douglas (1966b), 

que a dualidade entre “pureza” e “perigo” tem correspondência na “ordem” e 

“desordem”, respectivamente. A situação em que “ordem” e “desordem” estão em 

conflito e em condição de existência de uma para a outra tem restringindo os 

desfavorecidos, ou o que Kowarick (2000b) denomina por “espoliados urbanos” – 

indivíduos socializados numa determinada realidade e colocados à margem dela no que 
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diz respeito aos direitos de viver plenamente na ordem vigente –, de sair da condição de 

exploração. Ou seja, na ordem estabelecida os “espoliados” ficam impedidos de 

alcançar a situação de “não espoliação”. Afirma Douglas: 

 

A ordem implica restrição; de todos os materiais possíveis, uma limitada 

seleção foi feita e de todas as possíveis relações foi usado um conjunto 

limitado. Assim, a desordem por implicação é ilimitada, nenhum padrão é 

realizado nela, mas é indefinido seu potencial para padronização. Daí por 

que, embora procuremos criar ordem, nós simplesmente não condenamos a 

desordem, reconhecemos que ela é nociva para os modelos existentes, como 

também que tem potencialidade. Simboliza tanto perigo quanto poder. 

(DOUGLAS, 1966b, p. 117) 

 

Mas até que ponto o controle exercido pelos atores sociais satisfeitos com a 

ordem estabelecida é mediado por ações racionais/conscientes? A autora considera que 

o controle na ordem estruturada, nos pontos mais altos da hierarquia, é realizado de 

maneira consciente, enquanto as funções de menor grau hierárquico estaria dentro do 

âmbito das ações inconscientes. Isto quer dizer que as medidas tomadas no alto escalão 

do Poder Público (MPU e dos agentes privados promotores das políticas urbanas) estão 

pautadas numa lógica racional, enquanto noutras esferas inferiores da hierarquia do 

poder de decisão de intervenção na cidade isto não teria uma lógica conscientemente 

calculada e racional. 

 Ao discutir isto, fica mais claro a perspectiva funcionalista da autora. 

Entendemos assim que, segundo esta perspectiva, não só na “ordem” e na “desordem” 

há partes que realizam determinadas funções, mas entre a dualidade da “ordem” e da 

“desordem” teríamos as funções sociais dos “poderes” e dos “perigos”. Neste sentido 

toda “pureza” ocupa a função que representa a “ordem”, mas que funcionalmente 

também é sempre ameaçada pela “sujeira”, símbolo da “desordem”. O “perigo” é o 

elemento que alertaria para a necessidade de manter estabelecida a estrutura funcional. 

Ou seja, a “ordem” possui uma harmonia que não se desarmoniza com o “perigo” da 

“desordem”, pelo contrário, este “perigo” faz parte do todo funcional.  

 Contudo, conforme ressalta Douglas (1966b), há “perigos” capazes de extrapolar 

a lógica funcional:  

 

Mas, existem outros perigos para serem levados em conta, os quais, as 

pessoas podem provocar consciente ou inconscientemente, que não são parte 

da psique e não devem ser comprados ou aprendidos por iniciação ou treino. 

Estes são os poderes da poluição inerentes à própria estrutura das ideias e que 

punem uma quebra simbólica daquilo que deveria está separado. Resulta daí 

que a poluição é um tipo de perigo incomum de ocorrer, exceto onde as 
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linhas da estrutura, cósmica ou social, são claramente definidas (DOUGLAS, 

1966b, p. 139) 

 

Portanto, para Douglas (1966b), os “poderes” e “perigos” humanos são, em 

linhas gerais, previsíveis ao todo social. Porém, alguns tipos de “perigos”, classificados 

como “poluição”, são capazes de ameaçar a ordem vigente. Isto no faz pensar em 

“poluição” enquanto identificação metafórica para um perigo não está restritamente 

regido pelas funções da ordem social estabelecida, ou seja, é o único “perigo” que pode 

efetivamente subverter a ordem e a harmonia do todo social.  

 A representação que o bairro Santa Maria, enquanto Povoado “Terra Dura”, 

tinha entre os aracajuanos ameaçava significativamente o modelo de cidade e gestão 

política de Aracaju. A gestão política, baseada em pressupostos democráticos, como 

vimos no relatório do PEMAS e do Programa Moradia Cidadã (2001) – anunciados 

como inclusivo e promotor de justiça social –, atrelado também, embora de maneira 

menos explícita, aos interesses do capital imobiliário, encontravam na “Terra Dura” a 

“poluição” (DOUGLAS, 1966b) capaz de ameaçar a ordem social estabelecida de uma 

cidade que se proclama do ponto de vista da vida. 

 Contudo, o enfrentamento do maior “perigo” da ordem citadina serviu ao mesmo 

tempo como o maior ou um dos maiores símbolos de intervenção social. A “Terra 

Dura” passou a ser “Santa Maria” e carregou consigo um conjunto de políticas urbanas, 

anunciadas como ações modelos e representativas de um período de mudança. A noção 

da construção do Santa Maria enquanto um bairro “cidadão” passa a ser um símbolo da 

gestão urbana assentada sob a pretensa mudança e emergência de um novo modelo de 

pensar a cidade. Deste modo, ela passa a servir como um dos maiores laboratórios para 

as ditas intervenções sociais e gerou simpatia política para com o Poder Público e 

valorização imobiliária da Zona de Expansão Urbana (ZEU). 

 

 

III.3- Santa Maria: uma periferia constituída singularmente 

 

 Apesar de as primeiras ocupações ocorrerem durante a primeira metade do 

século XX, os primeiros conjuntos habitacionais do bairro “Santa Maria” surgiram no 

final da década de oitenta, acompanhando, de maneira mais ou menos tardia, uma 

tendência nacional de desenvolvimento dos conjuntos habitacionais populares que 

visavam atender a demanda, já desproporcional, de indivíduos que viviam nas cidades. 

Nos anos 80, já com o país predominantemente urbano, o que emergiu nacionalmente 



 

123 
 

foi o desenvolvimento das metrópoles (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005; 

MARICATO, 2008). Em nível local a década de 80 foi marcada pela forte presença 

estatal, destacadamente com mais de 15 mil unidades residenciais construídas no Estado 

de Sergipe (DANTAS, 2004). Tratava-se, conforme Ibarê Dantas (2004), do início da 

esfera política marcada por uma das maiores disputas políticas sergipanas entre os 

empresários Augusto Franco e João Alves Filho. Ambos vinculados a camadas sociais 

semelhantes, os dois empresários, como já dito aqui, dominaram por duas décadas o 

poder político do Estado. Após as duas primeiras décadas da segunda metade do século 

XX, o Estado de Sergipe começava a passar por um período de crescimento econômico, 

iniciado a partir da década de setenta, com a forte influência do estabelecimento de uma 

unidade da Petrobrás na localidade (DANTAS, 2004; FRANÇA, 1997; NUNES, 2006).  

 De certa forma, em nível nacional esta situação Estadual era destoante, uma vez 

que iniciava-se na década de oitenta justamente o período consagrado como “décadas 

perdidas”, que compreendia os anos 80 e 90, marcados pela recessão econômica 

também impactada pela reestruturação produtiva internacional (MOYSÉS; 

BERNARDES; AGUIAR, 2005; MARICATO, 2008). Vale lembrar aqui que entre a 

década de setenta e o início dos anos 80 o Estado de Sergipe chegou a ter um PIB 

superior à média do Nordeste e do Brasil (DANTAS, 2004). Vejamos a Tabela 04 

novamente:  

 

Tabela 04- Variação anual do Produto Interno Bruto – PIB – 1971-1982 

ANO PIB SERGIPE (%) PIB NORDESTE (%) PIB BRASIL (%) 

1971 19,3 25,4 11,3 

1972 10,9 5,9 12,1 

1973 21,6 11,3 14,0 

1974 0,5 1,6 9,0 

1975 8,5 8,5 5,2 

1976 9,0 7,0 9,8 

1977 13,1 8,9 4,6 

1978 6,6 10,5 4,8 

1979 10,7 7,2 7,2 

1980 3,6 2,9 9,1 

1981 3,2 - 0,7 - 3,1 

1982 11,9 10,5 1,1 

MÉDIA 9,90 7,5 7,09 

FONTE: IBGE – Produto Interno Bruto – 1971-1982 
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  Os índices e as datas grifadas destacam os anos nos quais o índice do PIB em 

Sergipe foi igual ou superior à média do Nordeste e do Brasil. Destacamos 

especialmente os primeiros anos da década de oitenta, quando Sergipe, em 1981, 

apresentou um PIB de (3,2) frente a (-0,7) da média do Nordeste e (-3,1) da média 

nacional e em 1982, quando o Estado apresentou (11,9) frente a (10,5) do Nordeste e 

(1,1) nacional. Contudo, conforme notou Dantas (2004), este crescimento econômico do 

Estado não implicou a redução das desigualdades sociais, tornando, neste aspecto, 

comum à realidade de Sergipe e do Brasil. Da mesma maneira que foi para o país, em 

Sergipe os Governos Militares exerceram forte influência na consolidação do Estado e 

contribuíram para a industrialização e a emergência do empresariado urbano ligado aos 

meios de comunicação e às empresas de construção civil. 

 A constituição singular do bairro Santa Maria enquanto “periferia urbana” 

ocorreu devido à intervenção do Estado no povoamento da localidade. Diferente da 

formação de outras áreas marginais ao centro tradicional da cidade, o Santa Maria 

cresceu a partir do direcionamento estatal e dos atrativos de uma política habitacional 

não planejada corretamente. Com a notícia a respeito da construção dos Conjuntos 

Habitacionais Antônio Carlos Valadares e Padre Pedro, entre a década de oitenta e 

noventa, muitos moradores do interior do Estado migraram para a capital com a 

esperança de conseguir uma casa própria e uma vida melhor na cidade. Mas, além deste 

tipo de povoamento, o que chama atenção também é como foi encaminhado, pelo Poder 

Público, para estes conjuntos habitacionais centenas de moradores em situações de rua e 

outros que viviam em assentamentos precários por toda a cidade de Aracaju. Boa parte 

das unidades residenciais destes conjuntos foram construídas através do regime de 

mutirão, onde predominantemente não havia infraestrutura habitacional. Deste modo o 

Poder Público acaba concentrando na área uma série de “espoliados urbanos” 

(KOWARICK, 2000b) que vivem numa área sem infraestrutura urbana e realizam a 

reprodução da pobreza e da miséria da cidade. Para contribuir com a caracterização de 

um verdadeiro “depósito de gente”, em 1985, o lixo coletado dos municípios de Nossa 

Senhora de Socorro, São Cristóvão e Aracaju, que antes era depositado no bairro 

Soledade, situado em Nossa Senhora de Socorro, é transferido para o Santa Maria. A 

localidade que já concentrava pobreza e altos índices de violência, passa a receber então 

outra marca pejorativa advinda com a chegada do depósito de lixo, que até hoje não 

possui Aterro Sanitário. A chegada da Lixeira, intensificou, ao longo dos anos 

seguintes, o povoamento da localidade e a precária situação de centenas de famílias que 
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passaram a viver diretamente no depósito de lixo, denominado por Lixeira da “Terra 

Dura”. 

 Logo, não foi de maneira aleatória, como simples saída para o crescimento da 

cidade que se formou o bairro Santa Maria, mas mediante a significativa intervenção do 

Poder Público tanto na formulação da política de habitação quanto no direcionamento 

de determinados indivíduos que sobreviviam na cidade, geralmente em assentamentos 

precários. Atrelada a esta intervenção, a transferência da Lixeira foi de suma 

importância para a construção da imagem pejorativa da localidade, configurando, por 

fim, o Santa Maria como uma singular “periferia”, “segregada”, apesar de estar hoje 

situada na Zona Sul da cidade, ao lado da Zona de Expansão Urbana (ZEU), principal 

localidade de especulação imobiliária. 

 Segundo Luiz César de Queiroz Ribeiro (2005), de forma clássica, a noção de 

“segregação” tem sido pensada como efeito dos impactos da globalização no 

crescimento das cidades. Três destes efeitos são facilmente identificáveis nos estudos a 

respeito da questão: 1-) Redução de um Estado Regulador e domínio de um Governo 

Liberal; 2-) Hegemonia do poder imobiliário sobre a vida nas cidades e causa de uma 

estrutura social mais polarizada entre ricos e pobres; 3-) Aumento da segmentação 

espacial. 

 Apesar de esta tipificação servir, em parte, para a caracterização que damos à 

formação do bairro Santa Maria como uma localidade “segregada”, outros aspectos são 

indispensáveis para melhor compreendermos a singularidade deste processo, sua 

formação e classificação. Ribeiro (2005) aborda ainda outros estudos que vão além da 

análise dos efeitos da globalização no crescimento das cidades, debruçando-se em 

questões que focam na compreensão dos mecanismos da reprodução e da manutenção 

das cidades. O fenômeno passa a ser visto a partir da dinâmica institucional que o gera. 

A ótica que visualiza o conflito polarizado entre “centro e periferia” desloca-se para 

uma análise em que se reconhecem maiores fragmentações nas cidades e geram 

diferentes segregações socioespaciais.  

 Para Bógus (2009), que reforça a importância dedicada por Ribeiro (2005), as 

análises sobre segregações urbanas não devem ser tomadas de maneira fortuita. É 

preciso pensar na questão enquanto “tema” de estudo, mas também enquanto “termo” 

conceitual. No primeiro caso, faz-se necessário reconhecer o caráter histórico da 

discussão, que geralmente remete à noção de separação de grupos sociais no espaço das 

sociedades. No segundo, a atenção deve-se à associação do termo a determinado quadro 
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teórico adotado. Sendo assim, a noção conceitual de “segregação” passa a ser relativa à 

visão teórica praticada. Sobre isto, Bógus (2009) sistematiza três grandes abordagens 

teóricas, tendo em vista os últimos 100 anos. A primeira seria praticada pela Sociologia 

da Escola de Chicago, nas primeiras décadas do século XX; A segunda seria a 

Sociologia Urbana Marxista dos anos de 1960 e 1970; e a terceira, mais recente, seria a 

abordagem baseada no paradigma das cidades globais. 

 Nota a autora que, para a Escola de Chicago, “a segregação é entendida como a 

localização específica de determinado grupo social em relação a outros, daí decorrendo 

a ideia de distância espacial como expressão da distância social” (BÓGUS, 2009, p. 

116-117). Isto é, a ideia conceitual deriva-se sobretudo da perspectiva geográfica e 

pensa o isolamento social a partir de um isolamento físico-espacial. Para as abordagens 

de base marxista, afirma a autora: “A segregação é a expressão das desigualdades 

sociais circunscritas ao território das cidades como manifestação da apropriação 

desigual de terras, bens e serviços pelas diferentes classes sociais” (BÓGUS, 2009, p. 

117). Neste tipo de abordagem, o poder do Estado é percebido menos como estrutura 

organizacional, técnica e imparcial, e mais como dimensão central representativa dos 

interesses ideológicos dominantes socioeconomicamente. Já para as análises fundadas 

no paradigma das cidades globais, a “segregação” é pensada a partir dos impactos 

sofridos pela incidência da globalização, conforme já apresentado por Ribeiro (2005). 

 Diante destas distintas óticas analíticas sobre os processos de “segregação”, 

Bógus chama a atenção para a necessidade de pensar o fenômeno a partir de um 

acompanhamento histórico e processual de cada realidade estudada:  

 

Assim, é importante considerar o alcance e os limites da segregação como 

conceito operativo, devendo-se levar em conta a dimensão temporal, o caráter 

processual e a dimensão territorial das realidades em estudo (BÓGUS, 2009, 

p. 120) 

 

Sob esta perspectiva, a autora lembra a importância de diferenciar a “segregação 

espacial/geográfica” da “segregação sociológica”. No caso do nosso presente trabalho, o 

bairro Santa Maria é analisado através da noção de uma espécie de “segregação 

sociológica”, pois apesar da proximidade física com zonas urbanas privilegiadas, a 

exemplo da ZEU, a área se encontra numa distância social destes espaços.  

 Para Bógus outro importante aspecto das análises sobre segregação refere-se aos 

espaços com alto grau de homogeneidade social. Isto, como nota a autora, provoca 

processos de naturezas distintas. Nas áreas em que estas formações são percebidas pelos 
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atributos de maior prestígio social e elevada fonte de renda, se produz uma imagem 

nobre da localidade e de seus habitantes. Mas nas áreas onde as características 

associadas são desprestigiadas socialmente os espaços e seus atores sofrem com a 

imagem concebida como negativa, sendo por vezes exageradamente pejorativa. 

 No caso do bairro Santa Maria observamos que apesar do relativo grau de 

heterogeneidade, a localidade foi socialmente construída como lugar comum da miséria 

e violência. Com efeito, carrega consigo a “malignidade” (BÓGUS, 2009) derivadora 

do estigma existente para aqueles que lá residem. De maneira inversa, esta mesma 

lógica aplica-se à ZEU, que, embora tenha também em sua composição comunidades 

desprestigiadas, como por exemplo, as áreas ocupacionais do “Robalo” e “Areia 

Branca”, é percebida socialmente como o lugar onde os ricos moram ou “escolheram 

morar”. O que revela que a ocupação da ZEU tem ocorrido, nos últimos anos, através de 

uma renovação urbana caracterizada pela apropriação de classes sociais com 

rendimentos significativamente superiores aos dos residentes mais antigos. De que 

maneira estes processos encontram correspondência nos atores construtores do espaço 

urbano, especialmente o Poder Público e a iniciativa privada, é o que veremos em 

seguida. 

 

 

III.3.1 Retração estatal e periferização urbana 

 

 A partir dos anos oitenta, apesar de já termos constatado algumas peculiaridades 

do Estado de Sergipe frente ao quadro geral do Brasil, inicia-se no país, em linhas 

gerais, uma situação de enfraquecimento estatal devido à recessão econômica iniciada 

com as “décadas perdidas”. Este processo, impactado pela reordenação produtiva 

internacional, gera, aos poucos o avanço dos Governos Neoliberais, fundamentados na 

lógica de um Estado Mínimo (MOYSÉS; BERNARDES; AGUIAR, 2005; 

MARICATO, 2008). Com efeito, aumentam, de maneira geral, as formações de 

“periferias urbanas”. No entanto, este processo de “periferização” encontra algumas 

variações que precisam ser esclarecidas. Segundo Heitor Frúgoli Junior (2000) é preciso 

pensar na noção de “periferia” para além da oposição binária, fundamentada 

restritamente na lógica geográfica, com o “centro”, uma vez que tem sido constatado o 

surgimento de “novas centralidades” (FRÚGOLI, 2000). Isto é, localidades 

caracterizadas pela alta valorização imobiliária, que ora congrega o prestígio 

econômico, ora o prestígio social e acabam por concentrar a tendência do 
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desenvolvimento urbano das cidades. Neste sentido, ao extrapolar o “centro” tradicional 

como pólo de serviços e como área ocupada historicamente pelas camadas 

socioeconomicamente favorecidas, surgem as “novas centralidades” a partir da 

caracterização não necessariamente geográfica. Deste modo é possível a emergência de 

“novas centralidades” em áreas geográficas à margem do “centro” tradicional. Esta 

situação, como já demonstramos, ocorre emblematicamente na Zona de Expansão 

Urbana (ZEU) de Aracaju. A questão é emblemática justamente por esta área estar 

situada nas proximidades do bairro Santa Maria, uma das localidades historicamente 

“periféricas” da cidade. Este bairro, por sua vez, também não se enquadra na 

categorização geográfica clássica de “periferia” a partir do momento que se situa na 

Zona Sul da cidade, a poucos quilômetros da ZEU. 

 Deste modo, portanto, é por outros fatores que podemos falar do processo de 

periferização do bairro Santa Maria. A localidade, ainda enquanto Povoado Terra Dura, 

formou-se na emergência da consolidação da Região Metropolitana de Aracaju, 

semelhante64 ao que Lucio Kowarick (2000a) denominou por “metrópole do 

subdesenvolvimento industrializado”, ao estudar a Região Metropolitana de São Paulo. 

Ou seja, uma expansão econômica ocorre mediante a manutenção e desenvolvimento da 

precarização do trabalho, do número de desempregados e da condição de vida 

“espoliativa”. Com efeito, surgem práticas que, na órbita da clandestinidade enfrentam o 

processo político de exclusão social. Trata-se assim da “subcidadania” (KOWARICK, 

2000b), um dos aspectos encontrados na condição de vida caracterizada pela 

“espoliação urbana”:  

 

É a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de 

serviços de consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e a moradia 

apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos 

trabalhadores e aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da exploração do 

trabalho ou, o que é pior, da falta desta (KOWARICK, 2000b, p. 22) 

 

No bairro Santa Maria alguns elementos como o tempo gasto na espera dos 

transportes coletivos, a precariedade da moradia, ausência de equipamentos urbanos, 

especialmente de cultura e lazer reúnem o que Kowarick (2000b) denomina por 

“inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo”. Isto é reforçado na 

medida em que o autor deixa claro que a “espoliação urbana” tem estreita relação com a 
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 É preciso ressaltar que o processo de metropolitização de São Paulo é significativamente maior que o 

de Aracaju, mas a lógica, guardadas suas devidas proporções, pode ajudar a pensar a realidade aqui 

trabalhada. 
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acumulação do capital (notadamente o poder cada vez maior dos empresários urbanos, 

donos de construtoras civis), a pauperização e ação do Estado (destacando intervenções 

urbanas como a construção de estradas, rodovias e serviços de saneamento básico). No 

entanto, apesar de toda esta complexa teia de fatores, que condicionam a população 

pobre das cidades a uma vida “espoliada”, para Kowarick (2000b), trata-se, contudo, de 

sujeitos ativos. Isto é,  

 

[...] mesmo quando os graus de pauperização são mantidos inalterados, 

rebaixados ou minorados, os padrões de reprodução urbana poderão melhorar 

ou piorar em razão do que os moradores consigam obter do Poder Público em 

termos de serviços e equipamentos coletivos, subsídios à habitação ou 

facilidades de acesso à terra provida de infraestrutura (KOWARICK, 2000b, 

p. 23) 

 

Sendo assim, a “espoliação urbana” varia em decorrência tanto da acumulação 

de capital e das características das intervenções do Estado quanto da dinâmica das lutas 

sociais travadas nas reivindicações por terra e/ou por serviços coletivos. Nota ainda o 

autor que mesmo em situações em que são obtidas melhorias urbanas, é possível a 

permanência de “espoliações urbanas”. Ao estudar as periferias paulistanas, nos anos 

30, Kowarick (2000a) observa que com as chegadas das políticas de requalificação 

urbana as áreas antes ignoradas pelo Poder Público começam a sofrer um aumento no 

custo econômico de vida. Este processo incorre como “ônus social” submetido ao 

“espoliado”, que vive agora sob algumas melhorias urbanas e tem a manutenção de sua 

sobrevivência paradoxalmente dificultada. Segundo o autor, com frequência, estes 

processos tendem a gerar a saída dos antigos moradores, que embora não marcados com 

o mesmo estigma anterior, acabam por não ter condições de pagar pelo preço dos 

serviços (impostos, alimentação, lazer, etc.) necessários para viver no local. Sendo 

assim, o processo de requalificação ocorre paralelo à permanência da “espoliação 

urbana”. No caso do bairro Santa Maria, embora seja possível observar algumas 

melhorias urbanas resultantes das políticas urbanas implantadas nos últimos dez anos, 

bem como o aumento nos preços dos imóveis, não é notável, ao menos ainda, o 

processo de migração de antigos moradores em virtude do aumento no custo de vida da 

localidade.  

 Ao contrário, no bairro Santa Maria o que se observa são melhorias urbanas 

fragmentadas, não contemplativas a toda a população do bairro. A característica da 

“subcidadania” (KOWARICK, 2000b), apesar dos empenhos dos “construtores da 

cidade” na produção de uma imagem modelo do bairro, é ainda muito pertinente à 
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realidade encontrada na localidade. Segundo Lucio Kowarick (2000b) a condição de 

“subcidadania” gera por outra via o imaginário de marginalidade e violência nos 

contextos de comunidades pobres e por vezes também geograficamente periféricas. 

“Subcidadania urbana” é a 

 

Irregularidade, ilegalidade ou clandestinidade em face de um ordenamento 

jurídico-institucional que, ao desconhecer a realidade socioeconômica da 

maioria, nega o acesso a benefícios básicos para a vida nas cidades. Não se 

trata apenas do inconsciente perverso de tecnocratas bem intencionados. 

Trata-se de um processo político que produz uma concepção de ordem 

estreita e excludente e, ao fazê-lo, decreta uma vasta condição de 

subcidadania urbana (KOWARICK, 2000b, p. 54) 

 

O “subcidadão” é fundamental na manutenção da ordem vigente, na medida em 

que permite que sua condição o identifique como marginal, a matizar e estigmatizar sua 

condição social, isto é, política, econômica, habitacional e moral. 

 Portanto, observamos que a periferização do bairro Santa Maria ocorre no 

povoamento mais intenso surgido na localidade, ainda quando se chamava Povoado 

Terra Dura, na segunda metade da década de 80, a partir da reorientação territorial do 

que viria a se transformar na Região Metropolitana de Aracaju. O surgimento de novas 

moradias se deu, destacadamente, mediante a modalidade de habitação “autoconstruída” 

(KOWARICK, 2000b) que se intensificou até os anos oitenta e teve início em boa parte 

do país a partir do período do Pós II Guerra. Segundo Kowarick (2000b) esta 

modalidade de habitação contribuiu na caracterização de uma cidade típica do 

“subdesenvolvimento industrializado”, onde a reprodução das classes trabalhadoras se 

estabeleceram a baixos custos públicos. Com a reorientação territorial este tipo de 

moradia foi facilitado através do desenvolvimento dos transportes de ônibus coletivo. 

Deste modo, formavam-se habitações precárias (erguidas em localidades desprovidas de 

benfeitorias urbanas e oportunidades de trabalho) com transporte coletivo. 

 Em nível nacional, a partir da II Guerra Mundial, a crise na habitação, dominada 

pelos aluguéis e cortiços passou a ser enfrentada com a moradia “autoconstruída” e com 

o desenvolvimento do transporte coletivo (KOWARICK, 2000b). Deste modo, foi sob 

estes pilares que o sistema produtivo capitalista conseguiu manter e reproduzir sua mão 

de obra assalariada e precarizada. As más condições vivenciadas nas “décadas perdidas” 

e o prelúdio cada vez mais emergente de uma era neoliberal no Brasil intensificaram a 

retração Estatal no provimento de políticas públicas, inclusive em setores como 

habitação. Mesmo com o surgimento das moradias “autoconstruídas” e a valorização da 
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imagem dos indivíduos “vitoriosos” – aqueles que vencem as dificuldades e conseguem 

construir sua casa própria –, a ausência de infraestrutura urbana, como saneamento 

básico, água e energia elétrica apresentava-se como uma realidade inescapável à 

periferização urbana no Brasil. 

 

III.3.2 Santa Maria: “underclass às avessas” 

 

 A formação de “guetos”, “favelas”, “banlieues” como simples processos naturais 

de periferização e segregação resultantes dos “desvios culturais”
65

 marcados pelas 

práticas de marginalidade é uma compreensão que, travestida de erudição acadêmica e 

verdade jornalística gerou a chamada “underclass” (WACQUANT, 2001; 

WACQUANT, 2004; WACQUANT, 2008). Segundo Löic Wacquant (2008) a noção de 

“underclass”, embora dotada de imprecisão semântica, inclusive útil à sua manipulação, 

tem sua gênese etimológica primeiramente observada no termo “onderklasse”, utilizado 

por economistas e jornalistas suecos. O termo dizia respeito a camadas de trabalhadores 

que eram marginalizadas do mercado de trabalho em virtude tanto do preconceito racial 

e étnico, quanto da não incorporação qualitativa destas camadas sociais nos avanços 

tecnológicos do sistema de produção. No discurso midiático a primeira vez que o termo 

apareceu foi em 1977, em Nova Iorque, através da Time Magazine, ganhando maior 

força na década de 80. Rapidamente o “mito jornalístico” chegou as academias 

universitárias, tornando-se uma espécie de “mito erudito” da ciência. Apesar das 

controvérsias acerca dos sentidos denotados pelo termo, todos aqueles que utilizavam-

no como categoria explicativa concordavam com o fato de a “underclass” ser uma 

“entidade nova, distinta da tradicional „classe inferior‟ e separada do resto da sociedade, 

e com uma cultura específica ou nexo de relações que determina sua reprodução de 

comportamentos patológicos de destruição e autodestruição” (WACQUANT, 2008, p. 

44). 

 Conforme Wacquant (2001; 2004; 2008), observa-se que a noção de 

“underclass” traz de novo, em relação às inúmeras invenções pseudocientíficas que 

reforçaram os estereótipos contra negros e pobres, a discussão de que as práticas eram 

deliberadamente assumidas e rejeitavam apenas a relação com a estigmatização racial. 
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 Este termo não é adotado enquanto categoria analítica neste trabalho. Sua presença no corpo do texto 

pretende unicamente demonstrar a maneira preconceituosa e etnocêntrica pelas quais as moradias 

precárias eram taxadas. 
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Segundo o autor, justamente a imprecisão do termo “underclass” e a não categorização 

rigorosa do que viria a ser um “gueto” contribuíram para as compreensões 

“naturalizantes” dos processos de periferização e estigmatização urbana. Para Wacquant 

(2004; 2008), até então, de todas as linhas de análise nenhuma conseguiu definir os 

elementos que fazem do “gueto” uma forma social.  

 Até meados do século XIX, a noção de “gueto” era associada ao “slum” (uma 

espécie de zona de moradia deteriorada que abrigava diversas “patologias sociais”66). 

Com o amparo da literatura progressista da formação do Estado Nação, o “gueto” 

passou a ser articulado aos “bairros étnicos” advindos da “inner city”, onde 

supostamente juntavam-se os imigrantes (WACQUANT, 2004; 2008). Estas 

aproximações e tentativas de superação ou distinção conceitual no uso do termo “gueto” 

implicou uma apropriação “natural” da categoria. No período Medieval, a partir do 

século XIII, o “gueto” passou a significar conjuntos habitacionais enclausurados, 

construídos especificamente para os judeus isolados que conviviam mediante um rígido 

controle institucional. A princípio, os bairros eram altamente atrativos, tudo era gerido 

pelos próprios judeus. Só posteriormente, como consequência às reações e resistências 

das Cruzadas, os bairros transformaram-se de moradias atrativas para os forçados 

enclausuramentos. Com efeito, observou-se que esta situação permitiu também a 

emergência de uma vida social e cultural organizada de maneira autônoma 

(WACQUANT, 2004; 2008).  Para Wacquant (2004; 2008) este modelo veneziano 

disseminou-se por mais cidades europeias, articulando dois processos: de um lado 

ocorria a exclusão territorial, com intensa deterioração das moradias, e por outro se 

consolidava uma organização cultural própria.  

  No entanto, com os estudos da primeira geração da Escola de Chicago, 

especialmente o trabalho de Louis Wirth, intitulado O Gueto, o termo foi legitimado e 

cunhado a partir da soma entre as noções de “bairro étnico” e “slum”. A “guetização” 

passou a ser compreendida como um fenômeno “natural” de marca cultural e identitária. 

Mas, para Wacquant (2004; 2008), o “gueto” não é assim, um processo descontrolado e 

sem concepção como afirmou Park no prefácio do livro O Gueto. Pelo contrário, é um 

produto urbano de relações assimétricas de poder entre grupos etnorraciais. Isto é, “uma 

forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano” (WACQUANT, 
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2004, p. 158). Nesta apreciação, o “gueto” torna-se um instrumento institucional 

possuidor de duas faces, que, embora relacionais, servem a distintos grupos. “Para a 

categoria dominante, sua função é circunscrever e controlar, o que se traduz no que Max 

Weber chamou de „cercamento excludente‟ da categoria dominada. Para esta última, no 

entanto, trata-se de um recurso integrador e protetor [...]” (WACQUANT, 2004, p. 159). 

 A questão de compreender o “gueto” para além de um confinamento residencial 

característico, entendendo-o como resultado de um processo institucional que possuía 

uma administração e organização autônoma, servindo de algum modo aos interesses dos 

grupos externos a ele, foi observado desde o século XVIII. Havia no “gueto”, de 

maneira associada, uma dinâmica interna e uma função externa. (Wacquant, 2008).  

 A partir desta reflexão, Löic Wacquant (2004; 2008) sistematizou o conceito de 

“gueto”. Segundo o autor, o “gueto” possui duas faces e é constituído por 4 elementos, 

São eles: “Estigma”; “Coerção/Restrição”; “Confinamento Espacial” e 

“Enclausuramento Institucional”. O autor observou que todos os “guetos” eram vistos, 

até então, como “áreas naturais”. Esta naturalização derivou, em grande parte, dos 

estudos realizados pela Primeira Escola de Chicago, mas também é resultado da 

imprecisão conceitual que o termo recebeu ao longo de todos estes anos. Desta maneira, 

para o autor, o “gueto” é resultado não de comportamentos naturalmente desviantes, 

mas de disputas desiguais de poder. Enquanto instrumento institucional com duas faces, 

uma para os dominantes – objetivando “confinar e controlar” – outra para os dominados 

– que serve como “instrumento de integração e proteção” – esta nova noção de “gueto” 

acabou permitindo novas possibilidades de compreensão acerca dos processos de 

periferização e segregação.  

 Neste sentido, é válido distinguir algumas associações deterministas que eram 

feitas na definição deste termo. A 1ª) refere-se à “pobreza”. Para o autor, embora 

frequentemente encontremos guetos marcados pela pobreza, ela em si não o define, uma 

vez em que nem todos os guetos são áreas pobres; 2ª) Os guetos são espaços 

“segregados”, mas a segregação em si não o define. Porque embora todo gueto seja um 

espaço segregado, nem todos espaços segregados são guetos. Assim, para o autor, é 

preciso que o confinamento espacial seja imposto e que na condição de confinados os 

grupos possam perpetuar-se dentro dos limites do confinamento estabelecido; 3ª) Os 

guetos abrigam no seu espaço grupos étnicos. Contudo, isto também não o define, pois 

os bairros étnicos e os guetos exercem funções diametralmente opostas. Enquanto o 

primeiro pode ser representado simbolicamente pela “ponte”, o outro o é pelo “muro”. 
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Se os bairros étnicos são vistos como mecanismos de assimilação, aprendizado cultural 

e mobilidade socioespacial, os guetos são de fato instrumentos de isolamento material e 

simbólico. 

 Uma vez definido o que é “gueto”, Wacquant (2008) analisa como ocorre o seu 

processo de estigmatização socioespacial. Tomando como referência empírica o gueto 

negro norte-americano, o autor observa como este processo foi cunhado e ofuscado 

através da noção de “underclass”. Cunhado na medida em que a assimilação de 

“underclass” para explicar as áreas estigmatizadas e segregadas contribuíam para o 

próprio processo de estigmatização e segregação; ofuscado por ter, desta maneira, 

escondido as verdadeiras causas e efeitos do processo de estigmatização e segregação. 

 A partir da lógica explicativa de “underclass” compreendia-se que havia áreas 

sociais dotadas de um modo de vida muito peculiar, fundamentado nos “desvios 

culturais”, que naturalmente cresciam e se desenvolviam como formas distintas do 

padrão de vida vigente na ordem das cidades. Deste modo, o convívio com áreas desta 

“natureza” implicaria a ameaça da ordem citadina. Em virtude disto Wacquant (2008) 

demonstra que a noção de “underclass” acabou contribuindo no respaldo da retração do 

Estado: “Esse confinamento simbólico serve, por sua vez, para justificar a política de 

abandono desse segmento da sociedade por parte das autoridades públicas, política à 

qual a teoria da underclass deve sua considerável e crescente plausibilidade social” 

(WACQUANT, 2008, p. 34). 

 Para explicar este processo de estigmatização socioespacial, o autor fundamenta-

se na obra O Processo Civilizador, de Norbert Elias, onde a noção de civilização menos 

diz respeito a uma evolução hierárquica e valorativa dos gostos, costumes e cultura 

ocidental, e mais refere-se às mudanças estruturais das relações sociais, aos modos de 

condutas e estilos de vida, transformações do habitus e das formas de conhecimento. 

Todos estes elementos relacionam-se entre si e permitem um maior controle do Estado 

sobre a vida social. Se para Elias o processo civilizador culminou em maior controle 

estatal da sociedade, para Wacqüant, a partir da década de 60, século XX, o processo 

sofre reversão. No caso do gueto negro norte-americano, realiza-se o que ele chamou de 

processo “descivilizador”, ou seja, ocorre uma forte retração do Estado no que tange a 

formulação de políticas públicas voltadas a estas localidades. No entanto, a constatação 

desta situação foi por muito tempo encortinada por perspectivas que atribuíam a 

ausência do Estado não como causa, mas como consequência, uma vez em que era 

entendido que tais localidades abrigavam os referidos “comportamentos desviantes”, 
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“amorais”, próprios de uma “cultura da pobreza” ou de um “underclass”. Este processo, 

denominado de “descivilização” é acompanhado pelo de “demonização”, quando após o 

respaldo da ausência e abandono institucional, forma-se o contexto convergente à 

estigmatização. 

 Diante de tudo que foi dito, não compreendemos, necessariamente, o bairro 

Santa Maria como um “gueto”, mas como uma localidade que sofreu um processo de 

periferização e segregação peculiar, fundamentado numa particular forma de 

estigmatização. Isto é, a formação do bairro não se deu, evidentemente, como 

decorrência do processo de naturalização de comportamentos desviantes, mas também 

não é resultado de uma “descivilização” (WACQUANT, 2008) respaldada pela 

assimilação explicativa de “underclass”. Ou seja, não foi a compreensão de uma suposta 

condição irreversível das condições socioculturais e ambientais da localidade que 

pautou a ausência de políticas urbanas na área, concretizando o processo de 

estigmatização socioespacial, aludido por Wacquant (2008) enquanto “descivilização” e 

consequente “demonização”. Pelo contrário, como já afirmamos, o que tem ocorrido na 

formação do bairro Santa Maria é o resultado de um deliberado direcionamento político 

que deslocou para a localidade um contingente de “condenados da cidade” (aqueles que 

viviam em moradias precárias e que atraídos pela política de habitação migraram do 

interior para a capital em busca de melhorias de vida). 

 Sendo assim, não é o bairro Santa Maria o produto da simples ausência do Poder 

Público, que, baseado na “underclass”, se respaldava na não intervenção da localidade, 

culminando na estigmatização da área em lugar de miséria, violência e pobreza. Mas é 

pela maciça e intensa interferência urbana no bairro, respaldada pela noção de lugar 

abandonado e marcado pela miséria, violência e pobreza, que o Santa Maria tem se 

formado. Trata-se assim de uma espécie de assimilação lógica do que denominamos 

aqui por “underclass às avessas”. Isto é, quando uma área urbana se constitui a partir 

da compreensão de que ela é socioespacialmente estigmatizada e que necessita 

definitivamente ser modificada. Neste sentido, não é a imutabilidade da “underclass” 

que tem pautado a formação e transformação do Povoado “Terra Dura” em bairro Santa 

Maria, mas é a condição imprescindível de “mudança” que tem fomentado todas as 

últimas políticas urbanas implementadas na localidade na última década. 
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IV. DA “TERRA DURA” AO “SANTA MARIA”: REINVENÇÃO DE 

UM BAIRRO E CONSAGRAÇÃO DA IMAGEM DA CIDADE 

 

 

 Neste capítulo será discutido o impacto das políticas urbanas no bairro Santa 

Maria e analisaremos seus efeitos na imagem do bairro e da cidade. A mudança na 

nomenclatura da localidade de Povoado “Terra Dura” para o bairro “Santa Maria” 

também é observada aqui como uma das intervenções urbanas que visam qualificar a 

localidade como símbolo de mudança e compreensão de que tanto sua formação quanto 

seu processo de “mudança” são resultantes de construções sociais. Neste sentido, 

caracterizamos o surgimento da “Terra Dura” não como um surgimento natural do 

crescimento da cidade de Aracaju, mas como uma intervenção do Poder Público que 

constrói uma localidade específica para alojar as camadas populares desassistidas 

socioeconomicamente, especialmente no que tange a moradia. 

 A partir do ano 2000, com as eleições municipais, surge a Coligação Política 

“Aracaju, cidade para todos”, formada pelo PT/PCdoB/PCB/PSTU67, todos 

considerados partidos políticos de esquerda, que acabam traçando, sob a liderança do 

PT, uma nova forma de gerir a cidade, pautada num crescimento urbano que preservasse 

o meio ambiente e reduzisse as desigualdades sociais. Neste novo plano traçado para a 

cidade de Aracaju, pelo Poder Público, mas com a interferência significativa dos 

agentes imobiliários, e de algum modo também, com a participação da sociedade civil, a 

partir de Organizações Não Governamentais, a “Terra Dura” “inventada” começa a 

passar por um processo de qualificação urbana que culminará na sua “reinvenção”, 

agora denominada como bairro “Santa Maria”. 

 

IV.1 Da “Terra Dura” inventada ao “Santa Maria” reinventado 

 

 

  Ao consideramos o Povoado “Terra Dura” como uma comunidade “inventada” 

não negamos a ocorrência das primeiras ocupações na localidade, antes mesmo da 

construção dos primeiros conjuntos habitacionais dirigidos pelo Poder Público, mas 

                                                           
67

 As siglas correspondem aos seguintes partidos políticos, respectivamente: Partido dos Trabalhadores, 

Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos. 
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apenas chamamos atenção para uma das formas, a nosso ver significativa, pela qual o 

Povoado se formou.  

 Se o processo de maior ocupação e desenvolvimento das características 

associadas à imagem da “Terra Dura” pode ser considerado como produto de 

intervenções urbanas, isto é, pode ser deste modo definido como “invenção”, as 

políticas urbanas implementadas na localidade, desde a institucionalização da mesma 

em bairro até as ações de qualificação e desestigmatização urbana são aqui consideradas 

como resultantes de um processo de “reinvenção” da localidade, transformando-a no 

então bairro “Santa Maria”. Ao analisar as políticas urbanas locadas nos centros 

históricos o autor Paulo Peixoto (2008) observa que estas intervenções cumprem o 

papel de produção e difusão de imagens da cidade e objetivam promover o local a partir 

da construção identitária. Para Peixoto (2008) há uma tendência crescente de 

personificar as cidades, tratando-as como atores sociais. Segundo ele, “tal como os 

indivíduos, também as cidades se olham ao espelho para controlar sua aparência e a sua 

imagem” (PEIXOTO, 2008, p. 73). Os centros históricos seriam “espelhos” 

privilegiados para os quais as cidades olham: 

 

Encarados como respiratórios e como propulsores de actividades culturais 

diversas, os centros históricos tornam-se objecto de uma idealização no 

âmbito das políticas urbanas. Na medida em que alimentam com frequência 

uma visão predominantemente culturalista da cidade, vertida em campanhas 

de criação de imagens, os centros históricos tornam-se uma espécie de 

hipercentro das cidades (PEIXOTO, 2008, p. 74) 

 

O autor vê os centros históricos a partir das imagens que as políticas urbanas 

constroem e configuram, com efeito, uma imagem da cidade. É preciso ressaltar que as 

cidades não são concebidas como entidades substancializadas, não são elas em si que se 

olham, trata-se dos seus administradores e empresários urbanos, que em posse dos 

destinos das políticas urbanas buscam construir imagens concebidas como positivas das 

cidades. Na perspectiva analisada por Paulo Peixoto (2008) estas imagens aludem à 

noção de cidades culturais, especialmente a partir das intervenções locadas nos centros 

históricos. Sob este ponto de vista, o autor discute quatro questões que iremos, 

sumariamente, apresentar aqui na condição de destacar uma delas para pensar o 

processo das políticas urbanas no bairro Santa Maria. 1ª) A análise processual que 

contextualiza a passagem do centro histórico de símbolo da crise das cidades ao 

elemento de sua exposição; 2ª) Discute a tendência de intervenções de caráter prático da 

chamada “reciclagem urbana”; 3ª) Analisa as práticas políticas de estetização saturada e 
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exposição de cultura excessiva, para não dizer reificada, na construção de imagens 

anunciadas por concepções positivas, de estrutura consensual e eficaz; 4ª) Analisa a 

passagem dos centros históricos em “hipercentro” através do marketing urbano. 

 Na 1ª parte destacamos o processo que torna o suposto esvaziamento, 

“desertificação” e “degradação” (PEIXOTO, 2008) dos centros históricos no Pós-

Guerras como elemento sustentador das políticas urbanas implantadas nos mesmos, 

objetivando transformá-los em símbolos revigorantes e culturais das cidades. Estas 

intervenções são caracterizadas pelo exagero e por metas não alcançáveis, a não ser que 

de forma perversa e através de “imagens forjadas”: 

 

Pretender intervir nos centros históricos querendo fazer deles aquilo que eles 

nunca foram, numa lógica de sustentação de comunidades imaginadas 

(Anderson, 1991) e da criação de imagens forjadas que apelam aos bons 

velhos tempos de um passado longínquo e harmonioso (Lowenthal, 1989), 

redunda recorrentemente na constatação ingrata de muitas intervenções em 

áreas urbanas antigas que, movidas por imagens idealizadoras, se vêem 

obrigadas a reconhecer que os centros históricos já não são, afinal, aquilo que 

nunca foram (Peixoto, 2004). (PEIXOTO, 2008, p. 78). 

 

Esta perspectiva, correlacionada à realidade do nosso trabalho, ajuda a pensar 

que as políticas urbanas locadas no bairro Santa Maria cumprem, talvez apenas assim, o 

papel anunciado de “mudança” e “qualificação urbana” na medida em que marcaram 

sua imagem construída e assumem de forma perversa que a “reinvenção” baseia-se 

numa “invenção” produtora, em grande medida, de sua marginalidade. Sendo assim, a 

desestigmatização da imagem do bairro pressupõe uma estigmatização edificada com a 

contribuição do Poder Público. Trata-se, como já dito, não de uma retração ou ausência 

de Estado, mas de ações deliberadas que constituíram comunidades socioespacialmente 

segmentadas. O bairro Santa Maria enquanto processo de “reinvenção” é resultante, 

também, de políticas urbanas que enaltecem a imagem da “melhoria” e da “mudança” e 

precisam recalcar a imagem da miséria, pobreza e violência sob a qual a “Terra Dura” 

se tornou conhecida.  

 Para Irlys Alencar Barreira (2007), que analisou as políticas urbanas 

(especialmente as políticas de patrimônio), há um intenso campo simbólico em disputa 

quando está em jogo a execução de projetos de requalificação urbana. Na maioria destas 

disputas simbólicas há uma oposição binomial e conflitiva entre as noções de 

“preservação” e “deterioração” de um espaço urbano. Ou seja, é através da constatação 

pública da “deterioração” que as intervenções de requalificação urbana são sustentadas 

sob a égide da necessidade de “preservação”, o que comumente tem ocultado as outras 
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razões e fins motivadores para estas referidas políticas urbanas. A partir da análise dos 

processos de requalificação urbana no bairro Praia de Iracema em Fortaleza-CE, 

Barreira (2007) observou que estas intervenções urbanas, bem como as narrativas 

articuladas a respeito de um espaço constituem partes do conjunto que constrói a 

imagem oficial da cidade. Neste sentido, as narrativas não são apenas alusões 

imaginárias sobre a cidade, mas tratam-se, efetivamente, do processo de produção de 

imagens em ação. Também sob esta perspectiva é que analisamos as políticas urbanas 

implementadas no bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju. 

 

 

IV.2 “Santa Maria”: a construção da “mudança” 

 

A criação ou institucionalização do Povoado “Terra Dura” no bairro “Santa 

Maria” indica mais do que o surgimento de um novo bairro à cidade de Aracaju. Para 

alguns, a mudança do nome do bairro tem de fato o intuito de construir uma nova 

imagem e esta deverá eliminar o estigma existente quando o bairro ainda se chamava 

“Terra Dura”. Segundo Orlando Rochadel Moreira68 o bairro “Terra Dura” era sinônimo 

de “coisa ruim”.  

[...] O bairro Santa Maria tinha a denominação de Terra Dura. E Terra Dura, 

para a comunidade Sergipana, passou a ser sinônimo de „coisa ruim‟, ou seja, 

de crime, de desemprego, de local abandonado pelo pode público, de crianças 

fora da escola e, principalmente, seus moradores passaram a serem vistos 

como pessoas não confiáveis. Assim tornou-se folclórico o fato de que as 

famílias sergipanas não aceitavam mais, como empregadas domésticas, as 

mulheres que indicassem o bairro Terra Dura como sendo o local de seu 

domicílio. Por esta razão, tentou-se afastar o estigma vinculado ao nome 

Terra Dura, com a mudança de nome para Santa Maria (MOREIRA, 2007, p. 

210) 

 

Neste sentido, a noção de “mudança” vincula-se À criação do bairro Santa Maria 

através de diversas políticas urbanas (oriundas tanto do Poder Público quanto de setores 

da iniciativa privada) que têm se concentrado na área. A matriz ideológica constitutiva 

                                                           
68

 Orlando Rochadel Moreira defendeu Dissertação de Mestrado em Educação pela Universidade Federal 

de Sergipe, tendo como objeto empírico o bairro Santa Maria. Antes de se tornar mestre, ele era 

Procurador do Ministério Público do Estado de Sergipe, onde exerceu papel fundamental, impulsionando 

e fiscalizando diversas políticas urbanas implantadas no bairro. Entre elas, destaca-se a realização do 

Censo Educacional 2000, que reverberou na construção do Complexo Educacional Vitória de Santa 

Maria. Estas políticas urbanas serão mais bem analisadas em seguida, no próprio corpo do texto deste 

trabalho. 
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da “imagem da mudança”, do ponto de vista do Poder Público, tem seu “référentiel”69 

(MULLER, 1995) na elaboração do PEMAS e do Programa Moradia Cidadã (SEPLAN, 

2001). Estes Planos Urbanos construídos no início da década de 2000 são, por assim 

dizer, o arcabouço teórico do que veio a se consolidar como nova forma de gerir a 

cidade de Aracaju. A categoria do “referencial” tem origem nos trabalhos de Lucien 

Nizard, que no contexto da década de setenta, século XX, começou a analisar, sob outro 

foco, o processo de Planificação. Até então as análises do processo preocupavam-se, 

fundamentalmente, com a execução do Plano. (MULLER, 1995). Mas, para Lucien 

Nizard, afirma Pierre Muller (1995), a questão central era entender quais eram os efeitos 

e impactos do Plano na administração pública francesa, no caso abordado. 

 Este deslocamento na questão da pesquisa foi para Pierre Muller a principal 

contribuição de Lucien Nizard na formulação do que viria ser entendido por Muller 

(1995) como “referencial”. Isto porque, embora tenha passado mais de 20 anos 

estudando políticas públicas, Pierre Muller reconhece que mais se preocupou em refletir 

“para que” e “a que” serve a noção de “referencial”, do que propriamente defini-la. No 

entanto, sob este novo foco, iniciado através das reflexões de Lucien Nizard, afirma 

Muller:  

 

I‟impact du plan n‟était pás à rechercher dans les chiffres de production, mais 

dans um certain nombre de fonctions moins apparentes et pourtant 

fondamentales: fonctions de simulation, d‟apprentissage, de légitimation, et 

surtout fonction de production de normes
70

 (MULLER, 1995, p. 154) 

 

Ou seja, o “Plano”, noção que viria a ser denominada de “référentiel 

modernisateur” (referencial modernizador) por Muller (1995), começou a ser entendido 

como um “le lieu de construction et de diffusion d‟une Weltanschauung centrée sur 

l‟idée de modernisation, de croissance, d‟adaptation de l‟appareil prodictif 

(...)”71(MULLER, 1995, p. 154). Segundo Pierre Muller o “referencial” enquanto 

estrutura de sentido possui 4 componentes distintos, mas articulados: “Valeurs” 

(Valores); “Normes” (Normas); “Algorithmes” (Algoritmos) e “Images” (Imagens).  

                                                           
69

 A partir de agora este termo será utilizado já no sentido de sua tradução para o português. Isto é, em vez 

do termo francês “référentiel” será adotado a palavra “referencial”. 
70

 “Tornava-se possível evidenciar as funções latentes da planificação (...) o impacto do Plano não era 

pesquisar nos números de produção, mas em um certo número de funções menos aparentes e, no entanto, 

fundamentais: funções de simulação, aprendizagem, legitimação e, sobretudo, função de produtora de 

normas”. 
71

 “lugar de construção e difusão de uma “weltanschauung” centrada na ideia de modernização, adaptação 

do aparelho produtivo [...]”. 
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 Os “valores” são as representações sociais, aquilo que é definido como “bom” 

ou “ruim”, “certo” ou “errado”, o que “deveria ser”, o desejável ou não. As “normas” 

dizem respeito ao conjunto de ações que estabelecem as metas, sendo que, a partir do 

momento que elas definem como as coisas devem ser, definem também, de igual modo, 

como elas são. Os “algoritmos” significam as relações causais. São as condições que 

definem as ações e apontam suas causas e efeitos. E, por fim, as “imagens” que 

correspondem ao elemento central do “referencial”. Trata-se de vinculações imediatas, 

onde implicitamente os “valores”, “normas” ou “algoritmos” são acionados. É isto que 

está em questão, por exemplo, nos slogans “Aracaju: Cidade de Todos” e “Aracaju: 

Capital da Qualidade de Vida”. A noção de “cidade de todos” significa que a cidade e o 

direito a seu uso é de toda a população, inclusive dos “trabalhadores”. A apreensão do 

“todos” pode ser compreendida como o fato, de agora, com esta nova gestão urbana, 

“até eles” (os desfavorecidos e desassistidos socioeconomicamente) fazerem parte da 

cidade. É este o vetor acionado na alusão da “imagem” pautada no slogan construído 

pelo Poder Público da cidade de Aracaju. Nesta perspectiva, é possível fazermos 

correlação ainda com a comunidade da “Terra Dura”, atual bairro de “Santa Maria”. Se 

a cidade passa a ser de “todos”, “até aqueles”, residentes da “Terra Dura” fazem parte 

agora da cidade. A inserção desta população residente na localidade também 

contribuiria com a consolidação da mudança, quando os indivíduos que outrora eram 

excluídos dos planejamentos e avanços da cidade de Aracaju agora são convocados e 

inseridos na evolução da cidade pautada como positiva. A realidade é modificada e a 

antiga “Terra Dura” daria lugar para o processo de mudança, símbolo do novo: trata-se 

da construção do bairro Santa Maria. 

 Se adotarmos o “referencial” como estrutura de sentido, dotada dos 4 

componentes distintos, mas indissociavelmente articulados, percebemos também que, 

para se estabelecer, toda política pública traz consigo uma menção a um problema. E a 

partir deste que se torna possível apresentar, demonstrar e consagrar os “caminhos da 

mudança social” trazidos pela política pública. Deste modo, observamos que as ações de 

desestigmatização e estigmatização do Povoado Terra Dura – bairro Santa Maria –

constitui dois processos, distintos, mas que se retroalimentam. Isto é, o Povoado Terra 

Dura é resgatado sob a imagem de uma das localidades mais problemáticas da cidade, 

ao passo que o bairro Santa Maria é apresentado como a área símbolo do processo de 

mudança. O bairro passa a ser a marca da presença do Poder Público a partir de ações 

que visam celebrar melhorias sociais. Desta maneira, todo este processo acaba girando 
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em torno da concepção central de gestão urbana, no qual está alicerçado o “referencial” 

da política pública da cidade.  

 No caso da cidade de Aracaju observamos que a concepção marcava a produção 

de um crescimento urbano baseado na noção do “social” (concebido como um conjunto 

de ações que priorizam os mais desfavorecidos). Isto deveria, em tese, ser feito sem 

deixar de preservar o meio ambiente. Logo, é estabelecido um modelo urbano que 

pondera ou propõe oficialmente o crescimento urbano com preservação do meio natural, 

articulado à redução das desigualdades sociais a partir da intervenção estatal. Sob este 

intuito é que a noção de “capital da qualidade de vida” surge enquanto um dos 

principais “referenciais” das políticas públicas do município nos últimos dez anos. 

 A partir, predominantemente, da política habitacional, um “novo modo” de 

pensar e gerir a cidade é proposto. O “uso” do solo, o “direito” a tê-lo como propriedade 

habitacional e a preservação deste como parte integrante de um meio ambiente passam a 

compor a tônica maior da política pública do município de Aracaju. Isto foi notado em 

nossa análise do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais 

(PEMAS) e no Programa Habitar Brasil/BID que gerou o Programa Municipal 

“Moradia Cidadã” (SEPLAN, 2001). Neste sentido, retomamos alguns trechos, já 

citados, do relatório do Plano e do referido Programa Municipal. A primeira citação 

enfatiza a lógica operacional e seu propósito e a segunda lança os princípios que se 

consolidariam como parte constituinte do “referencial” da política pública municipal: 

Assim, primeiramente é afirmado: 

 

[...] O enfrentamento da dimensão ambiental para a sustentabilidade da 

cidade requer não apenas a democratização do acesso à terra mas, 

fundamentalmente, a redução das desigualdades sócio-econômicas locais, o 

que requer um complexo conjunto de intervenções (1995, p. 154) 

 

Em seguida, reafirma-se o caráter “social”, destacando com letras maiúsculas os 

princípios constituintes do Plano e do Programa: 

 

É indispensável, portanto, que as ações estratégicas da gestão urbana sejam 

amparadas em instrumentos que possibilitem o efetivo controle do espaço 

territorial de Aracaju, compatibilizando DESENVOLVIMENTO E 

PRESERVAÇÃO DO MEIO NATURAL e garantindo uma melhoria da 

qualidade de vida das populações mais carentes (SEPLAN, 2001, p. 129) 

  

 Contudo, é importante ressaltar que a constatação de que as políticas urbanas, 

especialmente aquelas de origem pública, implementadas no município de Aracaju, nos 
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últimos dez anos, são pautadas pela construção de um “referencial” (MULLER, 1995) 

não significa dizer que estamos afirmando que haja consenso a respeito das ações 

urbanas na cidade. Pelo contrário, como bem notou Muller (1995), a existência de um 

“referencial” não exclui o conflito. Há assim, ao menos, dois tipos de conflitos 

genericamente identificáveis: os conflitos “sobre” o “referencial” e os conflitos “no” 

“referencial”. 

 No primeiro tipo as discussões parecem mais acaloradas, é onde está em debate 

a concepção que formará o “referencial” entre aqueles atores que constituem a posição 

dominante – adeptos da manutenção da ordem e da lógica vigente – e aqueles 

propositores de mudanças nesta lógica. No segundo tipo as discussões ou por 

consensuarem ou pelo desenrolar do embate, agora são travadas na dimensão interna do 

“referencial”. A sua concepção mais geral, por assim dizer, já foi consolidada no 

primeiro tipo de conflito, restando agora as disputas sobre as questões mais específicas 

que compõem o “referencial”. 

 Para Muller (1995) é a identificação com o conjunto dos componentes do 

“referencial” que o torna mais concreto e ao mesmo tempo intensifica os conflitos: 

 

L‟intensité des conflits s‟explique par la dimension identitaire du référentiel: 

ce qui est em jeu, ce ne sont pas seulement des idées abstraites, mais 

l‟existence même des groupes en cause en tant qu‟acteurs, à travers l‟image 

qu‟ils se font et qu‟ils cherchent à faire accepter de leur place dans le 

monde
72

 (MULLER, 1995, p. 160) 

 

No caso da formação do “referencial” sobre as políticas urbanas na cidade de 

Aracaju, desde a composição dos técnicos, intelectuais e pesquisadores universitários 

que realizaram a pesquisa, de onde surgiu o PEMAS (SEPLAN, 2001), até as ações 

decorrentes disto, houve conflitos sobre por qual “referencial” deveria estar pautada esta 

gestão pública, inédita, de partidos políticos considerados de esquerda. A dimensão 

identitária do “referencial” se constituía pelo lugar dos intelectuais simpatizantes ao 

arcabouço ideológico de esquerda e pelos próprios militantes de esquerda, 

especialmente do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), diante de um contexto político local anunciado como propício para uma 
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 “A intensidade dos conflitos se explica pela dimensão identitária do referencial: o que está em jogo não 

são apenas ideias abstratas, mas a própria existência dos grupos em questão enquanto atores, por meio da 

imagem que concebem do seu lugar no mundo, buscando fazer com que seja aceita”. 
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verdadeira mudança no modo de governar73. Desta maneira se fazia necessário 

representar o “povo”, notadamente os menos favorecidos socioeconomicamente, 

tratava-se, dito de outro modo, de representar os “trabalhadores”.  

 O “referencial” analisado até então é a matriz de um discurso/retórica e prática 

oficial das políticas urbanas da cidade de Aracaju. É a maneira de ver, pensar e gerir a 

vida urbana da cidade. Mas de nenhum modo constitui a maneira única de pensar a 

cidade. Identificar o “referencial” balizador do discurso de “Aracaju: Capital da 

Qualidade de Vida” é demonstrar a versão oficial do pensar a cidade e atentar ao mesmo 

tempo para a importância em revelar as outras formas de “pensar e lutar”, próprias dos 

outros atores sociais constituintes e constituidores da cidade. Especificamente, no que 

tange as políticas urbanas implementadas no bairro Santa Maria, anunciadas como 

capazes de modificar a realidade da comunidade, que supostamente agora poderia se 

orgulhar em dizer que já não mais vivem na “Terra Dura”, e sim no “Santa Maria”, 

ícone de “mudança social”, há em pauta diversos conflitos.  

 Para o Ministério Público os processos de requalificação urbana ocorridos na 

localidade são resultados dos direitos reivindicados pelos moradores, com participação 

excepcional do MP enquanto agente de poder jurídico, fiscalizador da atuação do Poder 

Público estadual e municipal. Para a sociedade civil organizada, especialmente as 

associações de moradores do bairro, as políticas urbanas implementadas na área 

significam a conquista da luta política e sobretudo a legitimidade das associações frente 

os moradores enquanto entidades efetivamente representativas dos interesses das 

comunidades do bairro. Já para os agentes imobiliários, construtoras e profissionais 

vinculados ao mercado imobiliário, a requalificação urbana pela qual tem passado o 

“Santa Maria” não insere este bairro, atualmente, como local privilegiado para 

investimentos imobiliários, mas prepara os primeiros passos para o provável futuro do 

crescimento urbano de Aracaju. Se diante da proximidade do bairro com a ZEU faz-se 

necessária a execução da mudança da imagem da “Terra Dura”, transformando-a em 

“Santa Maria”, sob a lógica do “referencial” público de “cidade da qualidade de vida”, 

torna-se desejável e praticamente obrigatório que a imagem mais pejorativa da cidade 

seja combatida.  

                                                           
73

 Vale lembrar que este contexto refere-se ao ano de 2001, quando toma posse a Coligação Política 

“Aracaju cidade para todos” formada pelo (PT/ PCdoB / PCB / PSTU). Nas duas décadas anteriores a este 

período o poder local esteve alternado entre basicamente dois grupos políticos, ambos considerados 

conservadores. 
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 Segundo Lucia Bógus e Laura Cristina Ribeiro Pessoa (2008) as operações 

urbanas consorciadas, isto é, intervenções urbanas que articulam agentes públicos e 

setores privados (especialmente Governos locais com agentes imobiliários) constituem 

algumas das novas estratégias de urbanismo e planejamento urbano. Para as autoras 

estas estratégias devem ser observadas como respostas às mudanças nas dinâmicas 

socioespaciais das cidades. Isto pode ser verificado na ZEU de Aracaju, que até a 

década de oitenta não despertava interesse imobiliário nos agentes privados e nem era 

cogitada dentro dos projetos urbanos do Poder Público. No entanto, com o crescimento 

urbano da cidade esta área acabou tornando-se uma das maiores tendências para as 

novas ocupações imobiliárias. Do mesmo modo, o que era lugar comum de pobres e 

caracterizava uma localidade dos “sem escolhas” passou a ser percebido como local 

socialmente privilegiado. Com efeito, conforme observam Pessoa e Bógus (2008), estas 

novas dinâmicas socioespaciais exigem novas ações urbanas, marcadas por políticas 

integradas (entre Poder Público e iniciativa privada) que objetivam implementar 

projetos de “remodelação urbana”.  

 Tendo como objeto empírico as operações urbanas consorciadas (“Faria Lima” e 

“Água Espraiada”) na região Sudoeste da cidade de São Paulo, a partir dos anos 1990, 

as autoras analisam que estas estratégias urbanas constituem, oficialmente, novas 

maneiras do Poder Público obter financiamento com o capital privado. Desta forma, o 

discurso legal faz pensar que trata-se de “ [...] ações integradas seguindo a lógica de 

desenvolvimento urbano e visando essencialmente a qualidade de vida da população, 

com a criação de novas centralidades” (BÓGUS; PESSOA, 2008, p. 126). No entanto, 

apesar do prescrito nas legislações referentes ao ordenamento da cidade (a exemplo da 

Constituição Federal – Art. 182 e 183 e Estatuto da Cidade), a garantia de cidadania e 

bem-estar dos habitantes das cidades, na prática, tem sido substituída por outros 

provimentos: 

 

[...] os projetos urbanos de renovação urbana estão, via de regra, se voltando, 

cada vez mais, aos interesses privados do mercado imobiliário, fundiário e 

financeiro, atuando, primordialmente, em benefício das elites dominantes e 

do capital, levando à perda do valor de uso da terra, à expulsão da população 

de baixa renda para a periferia e à consolidação de enclaves sociais  

(BÓGUS; PESSOA, 2008, p. 126) 
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Segundo os profissionais74 do mercado imobiliário a cidade de Aracaju está 

passando por um verdadeiro “boom imobiliário”. A referência ao crescimento 

habitacional e ao desenvolvimento do mercado imobiliário são, praticamente, 

considerações unânimes. Quando solicitados a fazerem uma consideração sobre os 

últimos dez anos da cidade, caracterizando a década de 2000 para a cidade de Aracaju, 

todos acabam referindo-se ao crescimento urbano e imobiliário: 

 

Levando em consideração dez anos, a cidade deu um boom! Porque assim, 

Aracaju tinha mais o Centro, Zona Norte e acabou, agora não começou a se 

expandir com uma velocidade muito grande, ou seja, dos dez anos pra cá 

Aracaju começou a evoluir muito muito!
75

 

 

Houve um crescimento com relação a parte também de imobiliárias né! (...) 

Não só de lançamentos, agora com essa parte de expansão da Aruana, com a 

Zona de Expansão, mas o crescimento do setor imobiliário, mais pessoas 

querendo conhecer o ramo, muitos jovens procurando saber como e quando 

faz o curso de corretor (...) Aumentou o número de Construtoras, as pequenas 

Construtoras né, com o incentivo do Governo Federal
76

 

 

(...) Nos últimos cinco anos, que eu posso falar de fato, o crescimento tá de 

forma absurda! Acho assim, que às vezes precisa até de um certo freio, 

porque apesar de ter muita demanda, a oferta é pouca e não é uma oferta de 

qualidade, então tá se construindo empreendimentos habitacionais em regiões 

que não tem infraestrutura nenhuma
77

 

  
De fato, estas impressões encontram respaldo de acordo com os últimos dados 

do Censo 2010, divulgados pelo IBGE (2010) (Ver Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Crescimento Imobiliário e Populacional em Aracaju (CENSO 2000 – CENSO 2010) 

Período do Censo Total da População Total de Domicílios Particulares 

1991-2000 461.534 149.340 

2001-2010 570.937 197.089 
FONTE: IBGE (CENSO 2000; CENSO 2010) 

 

 Sob outra ótica, na esfera interna a própria localidade do Santa Maria, composta 

por mais de 15 áreas ocupacionais, a heterogeneidade perceptiva sobre a suposta 

“mudança” em processo é significativa para entender a complexidade da construção da 

imagem resultante das políticas urbanas implementadas no referido bairro. 

                                                           
74

 Aqui, refiro-me aos corretores de imóveis, gerentes e diretores de imobiliárias. Estes foram os tipos de 

atores sociais entrevistados com vistas a compreender o espaço dos agentes imobiliários no processo 

estudado. 
75

 Entrevista com corretor de imóveis da “COHAB” em Março de 2011. O entrevistado atua há três anos 

como corretor. 
76

 Entrevista com o Coordenador de vendas da “COHAB”, segmento de semi-novo, em Março de 2011. O 

entrevistado atua no mercado imobiliário há 13 anos. 
77

 Entrevista com o Gerente de vendas da “Jacarandá Imóveis” em Março de 2011. O entrevistado atua no 

mercado imobiliário há 5 anos. 
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Intuitivamente um dos meus primeiros informantes da localidade me revelou, quase que 

deixando emergir um pensamento tão interno, que nem mesmo dava-se conta que ele 

poderia ter tamanha pertinência. “(...) Como pode ser Aracaju a capital da qualidade de 

vida? Onde está esta qualidade de vida?”78. Assim ele se indagava e indagava a quem 

pudesse ouvi-lo naquele instante. A qualidade de vida, concluía o morador, “(...) só 

pode está para lá né?! Em Aracaju, mas aqui também não é Aracaju?”. Sua consideração 

final demonstra um questionamento que, acompanhado da resposta, fazia surgir outra 

questão de indignação.  

 Ao retomar as considerações de Muller (1995) é possível compreender que se o 

PEMAS (SEPLAN, 2001) produziu um “referencial” ideológico e administrativo para 

as práticas urbanas dos gestores públicos da cidade de Aracaju, a difusão e execução 

deste implica outra problemática. Pode-se mencionar como exemplo a construção do 

conjunto ideal típico do PEMAS, formado pela noção de crescimento urbano, 

preservação do meio ambiente e redução das desigualdades, o que posteriormente veio a 

se concretizar e concentrar na noção da “qualidade de vida”. A multiplicação e 

realização destes parâmetros implicam a atuação fundamental de determinados atores 

sociais. Aos atores e grupos sociais que constroem, disputam e consagram o 

“referencial”, Muller (1995) define por “mediador”. A “mediação” enquanto processo 

deve ser compreendida em torno de dois pares de dimensões: 1º) “Dimensão 

Cognitiva/Dimensão Normativa” - Refere-se ao processo de produção do conhecimento, 

acompanhado do processo de normatização. Primeiramente, o “mediador” adquire 

determinado conhecimento sobre o mundo, depois age conforme o entendimento de 

como o mundo deveria ser; 2º) Campo Intelectual / Campo de Poder – Sob este par 

dimensional, entende-se que primeiro se estrutura o sentido a partir daqueles dotados de 

competência para falar, depois se estrutura um campo de forças, denotando poder aos 

que falam. Trata-se de uma espécie de relação circular entre a produção do sentido dos 

autorizados a falar e daqueles que, falando, adquirem poder. 

  Vale ressaltar que o “referencial”, em torno do qual agem os “mediadores”, não 

é apenas o conjunto de ideias, nem diz respeito unicamente à representação de uma 

                                                           
78

 Esta fala foi obtida em um dos primeiros diálogos com um dos meus principais informantes no Bairro, 

no começo do ano de 2010. Após ter me apresentado vários outros moradores da localidade, o informante, 

(qualificado metodologicamente como “formador de opinião” pela sua experiência como líder 

comunitário e ex-presidente de uma das associações de moradores) parado na frente da sua barbearia – ou 

“salão” como indicava o próprio – manteve seu olhar paralisado nas ruas, onde outros moradores 

recolhiam lixo e lama, objetivando facilitar o escoamento da água das chuvas, que havia na ocasião 

inundado várias ruas do bairro. 
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determinada “imagem”. Trata-se, de fato, da ação das ideias ou das ideias em ação. É, 

desta forma, o processo e sua concretude. Tendo isto em vista surgem duas principais 

implicações. A primeira refere-se ao debate entre duas posições teóricas sobre a forma 

como se constitui o “referencial”. Para Pierre Muller a “mediação” do “referencial” 

emerge de mecanismos constituídos no cotidiano, sendo assim imprevisíveis, mas para 

Philippe Warin o “referencial” se forma a partir dos “mediadores” que são, 

predominantemente, oriundos das “elites”79. Muller (1995) não discorda do maior poder 

de visibilidade dos “mediadores” das “elites”, mas chama atenção para o fato de que 

sem a assimilação do sentido “por baixo” o “referencial” não se consagra. E neste 

ponto, corroboramos com a perspectiva de Pierre Muller, reforçando a compreensão dos 

distintos e desiguais níveis de interferência que a “mediação” de um “referencial” 

realizada pelas “elites” produz. 

 A segunda implicação diz respeito a articulação entre “referencial” e 

“componente identitário”. Conforme a perspectiva abordada por Pierre Muller (1995) 

não há “referencial” sem o “componente identitário”. O PEMAS (SEPLAN, 2001) 

compõe a base para a formulação de um novo tipo de gestão pública, que lança um 

“referencial” ao passo que estabelece de modo inseparável a identificação dos 

“mediadores” na concretização do próprio “referencial”. Isto quer dizer que todo 

“referencial” é por si só um processo de construção de um lugar de identificação:  

 

[...] le processus d‟elaboration d‟une politique publique est à La fois um 

processus de construction d‟une nouvelle forme d‟action publique dans uns 

secteur, ou à propos d‟un problème et, de manière indissolube, um processus 

par lequel un groupe social (ou simplement um acteur) va se repositionner 

dans la division du travail et donc “travailler” sur son identité sociale
80

 

(MULLER, 1995, p. 162-163) 

 

Embora o autor afirme que o “referencial” não é simplesmente um recurso 

vulnerável à manipulação dos “mediadores”, entendemos que a identificação promovida 

com o “referencial”, certamente, não exclui as manifestações individuais dos seus 

atores. Não é, pois, a nosso ver, uma prisão, embora se constitua como diretrizes 

políticas que conduzem a política pública.  

                                                           
79

 Estas são compreendidas pelos autores como camadas sociais detentoras de maior poder político e 

econômico. 
80

 [...] O processo de elaboração de uma política pública é, ao mesmo tempo, um processo de construção 

de uma nova forma de ação pública num setor – ou a respeito de um problema – e, de maneira 

indissolúvel, um processo pelo qual um grupo social (ou simplesmente um ator) irá se reposicionar na 

divisão do trabalho e, portanto, „trabalhar‟ em uma identidade social.” 
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 Segundo Muller (1995) a “mediação” geralmente se propõe socialmente 

harmônica e coesa. Ela não está disposta a alimentar conflitos, mas a consagrar ou 

estabelecer um “referencial”. Neste sentido, quando observamos a noção de que a 

cidade de Aracaju é governada para “todos”, podemos compreender que o que é 

buscado, ao menos hipoteticamente, é harmonizar a vida urbana, contemplando “todos” 

e não apenas determinadas “partes”. Entretanto, vale lembrar que esta harmonia incorre 

no problema da manutenção da ordem vigente, que no caso da referida cidade é 

efetivamente desigual. Outra ideia lançada por Muller (1995) é como a “mediação” 

tende a produzir a noção de “global” para além do “setorial”. Sob esta ideia podemos 

compreender que o “referencial” de Aracaju como “cidade de todos” ocorre a partir da 

“mediação” que primeiro é total, global, para apenas depois ser específica. Assim, os 

desfavorecidos seriam contemplados por segunda ordem, apesar de estar teoricamente 

associados à primeira ordem. 

 Enquanto processo resultante de uma construção social, o “referencial” 

inicialmente discutido por Lucien Nizard também permitiu que déssemos atenção para 

as “comunidades”, isto é, Grupos ou Órgãos/Agências onde se encontrariam os 

profissionais dotados da visão constituinte do “referencial”. A “comunidade” (ou como 

preferimos aqui chamar a “Agência”) era  

 

définie à la fois comme le lieu de l‟innovation intellectuelle et comme le 

noyau dur d‟um groupe porteur de la vision du monde cetrée sur l‟idée de 

modernisation qu: allait se diffuser ensuite, via lês commissions du plan, dans 

toute l‟administration et dans lês milieux économiques 
81

 (MULLER, 1995, 

p. 155) 

 

 No caso do nosso presente trabalho, identificamos a SEPLAN (Secretaria 

Municipal de Planejamento) como a principal “Agência”. Outras Secretarias (como a de 

Assistência Social e Cidadania – SEMASC – e a de Administração – SEMAD), além de 

outros Órgãos Municipais também constituíram o conjunto técnico responsável pela 

produção e propagação do “referencial” de política pública da cidade de Aracaju nos 

últimos dez anos. Como afirma Muller (1995), estas “comunidades” (que aqui 

chamamos de “agências”) têm, além da função intelectual na formulação do referencial, 

o papel de sistematizar os procedimentos de regulação capazes de suportar o 

fracionamento próprio das sociedades modernas, a partir do aumento da divisão social 

                                                           
81

 “definida ao mesmo tempo como lugar de inovação intelectual e como núcleo essencial de um grupo 

portador da visão do mundo centrada na ideia de modernização que iria se difundir mais tarde, através das 

comissões do Plano, por toda a administração e pelos meios econômicos”. 
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do trabalho, especialmente aqueles derivados pelo processo de burocratização. Para 

Lucien Nizard, nota Muller (1995), o que importava na análise dos 

“Planos”/“Referenciais” era compreender de que maneira se estabelecia a articulação 

entre o conjunto de ideias e as posições sociais dos atores no mundo, de modo a revelar 

suas ações, funções e perspectivas. Para Muller (1995), Nizard adota uma posição 

teórica intermediária entre o marxismo tradicional e as teorias das organizações. Esta 

posição de Lucien Nizard foi de Pierre Muller quando, nos anos 60, investigou as 

mudanças na política agrícola da França: 

 

On était bien dans cette question de la relation entre le changement socio-

économique (changement des structures) et le changement au niveau des 

organizations (les superstructures). C‟est pourquoi, transposant sans trop de 

difficulté les perspectives ouvertes par Lucine Nizard, j‟ai tente d‟apporter 

une réponse à ces questions em ontrant que l‟articulation entre lês 

changements technico-économiques qui affectaient le monde agricole, 

l‟émergence d‟une nouvelle structure d‟objectifs de la politique agricole et 

les transformation de la policy community était à recherché dans le processus 

par lequel un groupe social construisait une Weltanschauung intégrant une 

nouvelle representation du métier d‟agriculteur et une nouvelle conception de 

l‟action publique dans le secteur
82

 (MULLER, 1995, p. 156) 

 

 Contudo, como orienta o próprio Pierre Muller (1995), é mais válido determinar 

sob quais processos se desenvolvem as políticas públicas do que definir com exatidão se 

“existe” ou não um “referencial”. Deste modo, buscamos analisar o discurso oficial 

contido nos Planos e nos Programas Municipais articulado às implementações das 

políticas urbanas, bem como a maneira pelas quais estas eram anunciadas. As análises 

das entrevistas realizadas com atores vinculados ao Poder Público também subsidiaram 

a constatação dos efeitos das políticas urbanas, identificando especialmente quais as 

“imagens” repercutidas e acionadas neste processo. Desta forma concebemos que ao 

identificar a “imagem” produzida no bairro Santa Maria e sua articulação com a 

“imagem” oficial da cidade de Aracaju, estávamos também revelando um conjunto de 

ideias e práticas que constituíam o “referencial” das políticas públicas nos últimos dez 

anos. 
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 “Estávamos exatamente nessa questão da relação entre a mudança socioeconômica (mudança das 

estruturas) e a mudança no nível das organizações (as superestruturas). Foi por isso que, ao transpor sem 

muita dificuldade as perspectivas abertas por Lucien Nizard, tentei trazer uma resposta a essas questões, 

mostrando que a articulação entre as mudanças técnico-econômicas que afetavam o mundo agrícola, o 

surgimento de uma nova estrutura de objetivos da política agrícola e as transformações da policy 

community devia ser buscada no processo pelo qual um grupo social construía uma Weltanschauung, 

integrando uma nova representação da profissão de agricultor e uma nova concepção da ação pública no 

setor”. 
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 Sendo assim, entende-se que o estudo do “referencial” e da “mediação” nas 

políticas públicas extrapolam as análises das políticas em si. Não é, pois, uma avaliação 

da gestão pública, mas trata-se da empreitada em compreender como as intervenções 

urbanas estão a produzir, pensar e lançar de maneira relacional um sentido de mundo, 

transformando e/ou mantendo determinados modos de vida na cidade e no pensar sobre 

ela. A construção da imagem da cidade é assim efeito de todo este processo, que 

constatamos estar associada à imagem “reinventada” do bairro Santa Maria, que 

significa, de outro modo, a imagem da “mudança”. 

 Entretanto, ao analisar as principais políticas urbanas implementadas no bairro 

Santa Maria, considerando de maneira relacional a forma como oficialmente ela é 

anunciada e os efeitos concretos na realidade do bairro, observamos alguns contrastes, 

muitas vezes resultantes de problemas estruturais. Porém, antes de discutirmos estes 

contrastes, é válido esclarecer a natureza e a forma dos dados trabalhados aqui. Em 

virtude das razões, já apresentadas na introdução deste trabalho, na coleta de dados mais 

precisos sobre o bairro Santa Maria, nossa análise pauta-se em mais de uma fonte, às 

vezes sobre o mesmo conteúdo. Alguns destes dados têm origem nos Relatórios, 

Programas e Diagnósticos realizados por Órgãos públicos ou por Agências privadas 

legalmente licitadas pelo Poder Público. Entre estes estão o SEBRAE (Agência de 

Apoio ao Empreendedor e ao Pequeno Empresário), SMS (Secretaria Municipal de 

Saúde) e KAIRÓS Desenvolvimento Social (Diagnóstico da Proteção Integral de 

Aracaju – Prefeitura Municipal de Aracaju). 

 No âmbito da saúde, observamos que as principais doenças registradas na 

população do bairro são vinculadas com a qualidade dos outros setores da vida no 

bairro, seja no âmbito educacional, com a falta de informação a respeito de algumas 

medidas preventivas, como a falta de um saneamento básico, água encanada e rede de 

esgoto. Até o ano de 2006, com uma população de aproximadamente 50.000 habitantes, 

reunidos no total de mais de 23.353 domicílios, foi diagnosticado no bairro que 16% 

não possuíam água potável e mais de 50% das casas não estavam ligadas a sistemas de 

esgotos (neste caso, ou são usadas fossas sépticas ou encontram-se a “céu aberto”) 

(SEBRAE, 2007). Os moradores relatam que em algumas áreas do bairro foram 

iniciadas algumas obras, mas elas dificilmente são concluídas, fato gerador de outros 

problemas para a população local. Em períodos de chuvas, sem rede de esgotos e com 

obras inacabadas, boa parte da comunidade do bairro Santa Maria sofre com ruas 

interditadas e com os riscos de doenças contagiosas. As crianças são as principais 



 

152 
 

vítimas desta situação insalubre que, de maneira geral, atinge a todos os que habitam a 

localidade. Além dos domicílios existentes em unidades habitacionais de taipa, as casas 

de alvenaria também são constantemente inundadas pela água da chuva acumulada 

devido à ausência de infraestrutura urbana adequada. Muitas outras desabam ou ficam 

com sua estrutura física ameaçada  (Ver figuras 45, 46, 47, 48, 49 e 50). 

 

Figura 45 

 

 

Figura 46 

 

Figuras 45 e 46- Bairro Santa Maria, Loteamento Invasão do Santa Maria. FONTE: Fotos do autor, 2010. 
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Figura 47 

 

 
Figura 47- Bairro Santa Maria, Invasão da Orlinha. FONTE: SANTO,F.T.S.E, 2010. 

 

Figura 48 

 

 
Figura 48- Córrego de água de esgoto e chuva. Bairro Santa Maria, Loteamento Invasão do Santa Maria. 

FONTE:Foto do autor, 2010. 
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 Figura 49 

 
 

 

 

Figura 50 

 
Figura 49- Casa destruída pelas chuvas, Bairro Santa Maria, Loteamento Invasão do Santa Maria. 

FONTE: Foto do autor, 2010. Figura 50- Casa inundada e danificada pelas chuvas, Bairro Santa Maria, 

Loteamento Invasão do Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2010. 
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Apesar de a maioria dos domicílios serem construídos de blocos de tijolos, cerca 

de 8% da população ainda vive em casas de taipa e/ou papelão. A água não chega às 

áreas mais altas do bairro, como no Morro do Avião. Tanto no fornecimento de água 

quanto no de energia elétrica há uma significativa presença de ligações clandestinas (os 

chamados “gatos”) (SEBRAE, 2007).  

 Outra medida caracterizada enquanto ação de saúde pública, ambiental e social, 

foi a divulgação da retirada oficial da “Lixeira da Terra Dura” mediante a TAC/2006 

(Termo de Adequação de Conduta). O compromisso firmado entre o Ministério Público 

Estadual e a Prefeitura de Aracaju dizia respeito também sobre a implantação de um 

Aterro Sanitário. Esta intervenção foi destacada como mais uma das políticas urbanas 

promotoras de mudança social no bairro Santa Maria. Entretanto, a retirada da Lixeira e 

a construção do Aterro Sanitário até o final da década de 2000 não foram realizadas. O 

que se observa, desta maneira, é o surgimento de um complicador na situação 

socioeconômica de alguns moradores que viviam do sustento do lixo catado no local. A 

partir da TAC-2006 a maioria dos catadores ficou impossibilitada de subsistir da 

atividade da Lixeira. Os poucos carroceiros que ainda catavam material reciclável na 

Lixeira foram no final do ano de 2010 submetidos a um cadastro por funcionários da 

Prefeitura de Aracaju, mas informaram não saber a que servirá o referido cadastro. O 

fato é que, até então, mais uma política urbana anunciada como símbolo de mudança e 

de melhoria social no bairro Santa Maria tem sido, efetivamente, representativa das 

contradições de uma cidade oficialmente publicizada enquanto capital da qualidade de 

vida (Ver Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Frequência de agravos notificados no Bairro Santa Maria Aracaju (SE), 2003 a 2005 

Agravo 2003 2004 2005 Total % 

Atendimento Anti-Rábico 3 57 76 136 24,1 

Esquistossomose 62 57 71 190 22,5 

Dengue 69 15 49 133 15,5 

Condilona Acuminado (Verrugas Anogenitais) 2 16 20 38 6,3 

Hanseníase 16 17 15 48 4,8 

Tuberculose 11 17 14 42 4,4 

Síndrome do Corrimento Cervical 48 73 13 134 4,1 

Sífilis em Adulto (Excluída a Forma Primária) 25 18 8 51 2,5 

Herpes Genital 5 9 8 22 2,5 

Síndrome do Corrimento Uretral 11 15 7 33 2,2 

Leptospirose 4 1 6 11 1,9 

Doenças Exantemáticas 3 - 5 8 1,6 

Hepatite Viral 12 16 5 33 1,6 

AIDS 3 5 5 13 1,6 

Sífilis Congênita 6 8 4 18 1,3 

Meningite 2 1 3 6 1,0 
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Gestante HIV e Crianças Expostas 4 - 3 7 1,0 

Síndrome da Ulcera Genital (Excl. Herpes Genital) 7 4 2 13 0,6 

Leishmaniose Visceral - 3 1 4 0,3 

Sífilis em Gestante - - 1 1 0,3 

Leishmaniose Tegumentar Americana 1 - -  0,0 

Acidentes Animais Peçonhentos - 1 - 1 0,0 

Total 294 333 316 943 100,0 

FONTE: SINAN/SIMIS/SMS, 2006 

 

 Apesar da variação nas enfermidades que mais atinge os moradores do bairro 

Santa Maria, a principal causa de óbito no bairro tem sido os homicídios. Entre os anos 

de 2003 e 2005 foram registrados 70 homicídios na localidade.  

 Segundo o levantamento realizado entre o ano de 2000 a 2007 por instituição de 

pesquisa contratada pela Prefeitura de Aracaju para construir o “Diagnóstico da 

Proteção Integral de Aracaju”83, a faixa etária que menos cresceu na população do bairro 

compreende o intervalo entre 15 e 19 anos. Esta é a faixa etária considerada como mais 

vulnerável, por conta do envolvimento com o tráfico de drogas muitos jovens perdem 

suas vidas nos chamados “ajustes de contas”, ou seja, quando drogas são compradas, 

mas não pagas. Com efeito, poder-se-ia acreditar que isto levasse à tendência de haver 

crescimento nos índices de violência. No entanto, para alguns moradores mais antigos 

da localidade, o aumento da violência decorre de acontecimentos anteriores a década de 

2000. Assim relata a moradora: 

 

   Eu acho que antes, antes de vim a Lixeira era melhor, minha mãe pelo 

menos fala isso, outras pessoas mais velhas que eu conheço fala isso. 

Porque não tinha essa quantidade de pessoas, assim a margem da sociedade 

né?! Sei lá era melhor, a gente podia dormir de porta aberta 

antigamente,não tinha esses medos todos, não tinha nada. A gente tá 

morando desse lado mesmo vítima da violência, porque a gente criou um 

pânico da violência que do lado de lá não ficava, aí pronto! A gente morava 

na Avenida Amarela, depois do Canal, a primeira Avenida por onde 

começou o bairro. (...)Lá era muito calmo, muito calmo, muito calmo, 

pacato! A gente dormia de porta aberta, na hora que queria (...) Mas depois, 

essas mudanças, esse ruma de gente, essa quantidade de pessoas que a 

gente não sabe de onde veio. (...) Também é por conta da chegada da 

Lixeira, essa invasão também que veio muita gente, a pessoa não tinha onde 

morar tinha que invadir alguma coisa né? Aí depois veio esse conjunto o 

Valadares, aí começou a vim um monte, aí depois veio o Morro do Avião aí 

veio mais um monte, não sei de onde, não sei de onde. Tudo que é ruim de 

Aracaju trouxeram pra cá, aí veio pra cá, (risos). Mas os moradores de 

                                                           
83

 O Diagnóstico da Proteção Integral de Aracaju é compreendido, segundo a Prefeitura de Aracaju, como 

uma importante ferramenta de auxílio no planejamento participativo. Trata-se de um sistema de 

indicadores baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente que pontua e classifica separadamente todos 

os bairros de Aracaju. O sistema foi lançado em Dezembro de 2008, daí termos dados disponíveis até o 

ano de 2007. 
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antigamente, continuam os mesmo né?! Pessoas de bem, pessoas 

confiáveis!
84

 

 

 A Lixeira que aparece no relato da moradora diz respeito a “Lixeira da Terra 

Dura” que, juntamente as outras formas de intervenção do Poder Público, como a 

política habitacional do final da década de 80 e início da década de 90, contribuíram 

significativamente no processo de estigmatização do bairro. Neste sentido, o aumento 

nos índices de criminalidade, a associação imediata da localidade com a violência e a 

pobreza não resultam de um desenvolvimento autônomo da dinâmica do bairro, mas 

correspondem à feitura histórica de um Poder Público dotado de práticas 

segregacionistas. Por sua vez, a tentativa de contrapor este modo de gerir o 

ordenamento socioespacial da cidade defrontou-se diante da inevitável existência entre a 

relação de estigmatização, atribuída aos governos anteriores à década de 2000, e 

desestigmatização, apropriada como ações exemplares da atual estrutura do poder 

político vigente no bairro Santa Maria. 

 Contudo, mesmo diante dos esforços, a partir da década 2000, de promoção de 

uma (re) inventada imagem do referido bairro, a violência continua sendo um dos três 

principais problemas apontados na localidade. Todavia, o aumento populacional na área 

permanece em ritmo crescente (Ver Tabela 17). 

 

Tabela 17- Crescimento da população de 0 a 19 anos no Bairro Santa Maria (2000-2007) 

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO (2000-2007) 

FAIXA ETÁRIA CRESCIMENTO (%) DO TOTAL DE 

CRESCIMENTO 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

TOTAL (0 A 19 

ANOS)  

 % 

0 a 4 anos 2.944 23  

 

27.56 
5 a 9 anos 3.610 28 

10 a 14 anos 3.449 29 

15 a 19 anos 2.783 20 

Total 12.786 100 
 FONTE: PMA, Diagnóstico da Proteção Integral de Aracaju, 2001 ; Contagem da população 

2007/IBGE. (http://kairos.srv.br/aracaju/area29.html) 

 

 

 O crescimento do número de domicílios no mesmo período (2000 a 2007) foi de 

36,24%, isto é 7.662 domicílios a mais (IBGE apud PMA, 2010). 

                                                           
84

 Entrevista concedida ao autor em Setembro de 2010. A entrevistada tem 30 anos e sempre residiu no 

bairro Santa Maria. Esta entrevistada é qualificada do ponto de vista metodológico como “anônima” por 

não ter interferência significativa na comunidade no que diz respeito a formação de opinião dos demais 

moradores. 

http://kairos.srv.br/aracaju/area29.html
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 O transporte é outro aspecto social marcante nas intervenções urbanas realizadas 

no bairro, na medida em que se criam algumas linhas de ônibus coletivo que interligava 

a localidade diretamente ao centro da cidade, perpassando inclusive o Shopping Center 

Jardins85. O bairro é atendido por cinco linhas de ônibus coletivo. São elas: Linha 724 – 

Santa Maria / Osvaldo Aranha; Linha 403 – Santa Maria / DIA – Prainha; Linha 407 – 

Padre Pedro /DIA; Linha 505 – Santa Maria / Zona Sul; Linha 004 – Santa Maria / 

Bairro Industrial. Apesar do razoável número de opções, os moradores continuam 

reclamando quanto ao serviço prestado. São poucos ônibus para atender a demanda 

populacional da área, que têm neste meio um dos principais recursos de transporte. 

Agrega-se ao transporte do ônibus coletivo, a bicicleta, os “moto-táxi” e os “táxi-

lotação”86.  

 A chegada de alguns novos serviços como o Supermercado G. Barbosa e o Posto 

de Gasolina Petrox constituem outras políticas urbanas implantadas na localidade. A 

relação que parece se estabelecer entre esta implantação e a imagem do bairro é que ele 

tem se tornado também uma área potencialmente atrativa para alguns setores 

econômicos. Algumas das peculiaridades do Supermercado situado no bairro é o horário 

de seu fechamento, enquanto outras filiais situadas noutras localidades fecham às 22:00 

ou às 00:00 horas, no Santa Maria, dia de semana fecha às  20:00 horas. Não há ponto 

de táxi no supermercado, pois nenhuma empresa se interessou em cobrir a área. Sendo 

assim, são “táxi lotação”, muitos deles cadastrados por associações de moradores locais, 

que realizam tal serviço (Ver figuras 51 e 52). 

O Diagnóstico (SEBRAE, 2007) destaca que atualmente se observa um relativo 

crescimento do comércio local, bem como o número de habitações e instituições de 

apoio social, como Associações de Moradores sem fins lucrativos e oficinas de 

artesanato. Atualmente existem mais de 23 Associações registradas no bairro. Alguns 

dos estabelecimentos comerciais do bairro apresentam uma forma peculiar de realizar 

suas trocas comerciais. Padarias, pequenas mercearias e residências próprias que 

acabam vendendo lanches e outros itens alimentícios são caracterizadas por terem a 

                                                           
85

 Este Shopping fica localizado no bairro Jardins, zona Sul da capital, ocupado predominantemente por 

uma população de classe média e alta. A localidade é considerada uma das  mais nobres da cidade de 

Aracaju. O bairro foi inicialmente construído no ano de 1996. As obras do Shopping foram concluídas no 

ano de 1997. 
86

 O “táxi-lotação” é uma espécie de transporte baseado no táxi convencional, mas que se caracteriza pela 

tendência do uso coletivo. Isto é, quando todas as vagas do veículo foram preenchidas, ou seja, quando 

ele está “lotado” (cheio) é que o mesmo efetua o trajeto de locomoção. Boa parte deste meio de transporte 

não está vinculado a uma empresa de táxi, constituindo-se como um trabalho autônomo, por vezes com 

registros de cooperativas ou associações. 
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estrutura física do imóvel cercada por grades, com um pequeno espaço estratégico entre 

as grades, apenas para a passagem da mercadoria e do dinheiro utilizado em sua 

compra. Ou seja, comerciante e cliente realizam a venda e compra da mercadoria 

mediante as grades de proteção do estabelecimento comercial (Ver figuras 53 e 54). 

 

 

Figura 51 

 

Figura 51 - Supermercado G. Barbosa. FONTE: Foto do autor, 2010 

 

Figura 52 

 

 

Figura 52 – Posto de Gasolina Petrox. FONTE:Foto do autor, 2010. 
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Figura 53 

 

 
 

 

 

 Figura 54 

 

 
Figura 53 – Rua frontal ao Morro do Avião, bairro Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2011. 

Figura 54- Relação comercial mediada pelas grades. Mercearia no Bairro Santa Maria. FONTE: CIOSP, 

2010. 
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IV.3 Intervenção urbana na construção de uma imagem política  

 

 Todas as cidades possuem imagens de si. A questão colocada neste trabalho é 

compreender de que maneira e em que medida estas imagens são construídas a partir de 

políticas urbanas e entender estas por todo tipo de intervenção urbana, de origem 

pública ou de iniciativa privada. Para tanto, analisaremos inicialmente de que maneira 

esta relação tem sido observada, destacando predominantemente a construção de 

imagens de cidades pautadas na espetacularização cultural, para em seguida situar sob 

qual perspectiva temos observado a construção da imagem da cidade no objeto empírico 

investigado nesta pesquisa. 

  Segundo Carlos Fortuna (1997) as imagens das cidades precisam ser analisadas 

junto a um processo contínuo de “recomposição”. No texto “Destradicionalização e 

imagem da cidade: O caso de Évora” (1997), Fortuna discute os processos de 

intervenções urbanas e a construção de imagens da cidade, concebendo que há uma 

continuidade entre estas duas esferas – Política urbana e imagem da cidade – 

produzindo, com efeito, imagens constantemente recompostas. A “imagem” em questão 

(tanto no texto de Fortuna, quanto nesta nossa investigação) possui duas dimensões: 

uma concreta, física e delimitada geograficamente, composta de elementos materiais e 

outra, abstrata, que compreende elementos imateriais, valores e certa representação 

compartilhada. Esta concepção bidimensional da imagem nos permite outro olhar para a 

cidade e seus processos de políticas urbanas: “[...] a cidade não é, ou não é apenas, 

aquilo que faz ou produz, nem a sua identidade depende da sua localização, para passar 

também a ser aquilo que parece, representa e oferece aos nossos sentidos” (FORTUNA, 

1997, p. 233). Nos fenômenos observados a partir das políticas urbanas se obtinha 

[...] uma imagem compósita em que aos critérios geográficos e de localização 

ou ao seu perfil produtivo e funcional se juntam agora qualidades e valores 

abstratos, apreciações estéticas, recursos e capitais simbólicos, nem por isso 

menos eficazes na definição da sua condição (FORTUNA, 1997, p. 233) 

 

 No entanto, pelo próprio caráter de recomposição, raramente as cidades se 

constituem por uma única imagem. Constantemente forjadas, as identidades da cidade 

são transfiguradas para imagens moduladas por ícones, apresentadas muitas vezes em 

supostas singularidades percebidas positivamente. O processo de “destradicionalização” 

realiza-se assim como uma necessidade de evidenciar ou re-evidenciar as características 

potenciais da cidade. Conceitualmente esta situação se caracteriza por três elementos 

básicos: Recodificação da tradição; Adaptação funcional e Reconversão de sentido. 
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Observa-se que tanto o Patrimônio quanto a memória são objetos do processo de 

“destradicionalização” mediante a produção de imagens inseridas na economia 

simbólica. Destacam-se neste quadro os agentes construtores das novas imagens das 

cidades, bem como os turistas, na posição de promotores da eficácia do próprio 

processo. No caso empírico da cidade de Évora, o autor analisa como a imagem de uma 

cidade pacata, tipicamente interiorana e conservadora ressignifica-se em um contexto 

imagético de cidade global. A ocorrência deste processo é provocada e visa destaque 

diante das “concorrências inter-cidades”, que , 

 

[...] diz respeito tanto à captação de investimentos como à fixação local de 

fluxos globais ou parcelas suas, como à produção de imagens próprias da 

cidade. O apelo é dirigido tanto aos residentes como ao exterior e pretende 

reforçar a posição relativa da cidade no mercado das competências urbanas 

(FORTUNA, 1997, p. 234) 

 

 A alusão das imagens construídas das cidades ao âmbito de uma suposta 

memória também é apontada por David Harvey, no texto “O pós-modernismo na 

cidade: arquitetura e projeto urbano” (1992). Uma das características da arquitetura pós-

moderna é a expressão de uma ideia de referência ao passado, na tentativa de recuperar 

uma “cultura”, uma “história”, uma “tradição”. “A inclinação pós-moderna de acumular 

toda espécie de referências a estilos passados é uma de suas características mais 

presentes” (HARVEY, 1992, p. 85). Este processo de construção dos gostos e 

referências ao passado produz o chamado “mascaramento”:  

 

Dar determinada imagem à cidade através da organização de espaços urbanos 

espetaculares se tornou um meio de atrair capital e pessoas (do tipo certo) 

num período (que começou em 1973) de competição interurbana e de 

empreendedorismo urbano intensificado (HARVEY, 1992, p. 92)  

 

 Na medida em que se estabelece a percepção de que a construção de uma 

favorável e comercializável imagem da cidade contribui na arrecadação financeira, 

sobretudo para os seus agentes construtores, delineiamos mais claramente um contexto 

em que praticamente todas as intervenções urbanas implicam a produção de imagens, 

sejam elas “mascaradas” ou não. A condição pós-moderna parece, deste modo, ter 

impulsionado o crescimento das projeções das cidades em imagens. A percepção 

positiva e espetacularizada, que foi construída para as cidades, derivam de um 

hibridismo de arquitetura eclética e de reinvenção histórica (HARVEY, 1992). 
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 Contudo, este tipo de construção da imagem da cidade não procede a qualquer 

intervenção urbana. O fenômeno abordado satisfaz de forma eficaz a análise de áreas 

enobrecidas87, ou ainda, em locais “Disneyficados”, como sugere Zukin (2000). No 

texto “Paisagens Urbanas Pós-Modernas: Mapeando Cultura e Poder” (2000a), a autora 

faz, inicialmente, uma releitura dos usos da categoria “paisagem”, sinalizando 

imprecisões conceituais ao que se costumou chamar de “paisagem urbana pós-

moderna”. Para ela a importância desta categoria se insere no exercício do seu 

mapeamento, comportando em sua constituição um lado material e outro imaterial da 

imagem. “[...] o mapeamento da paisagem é um processo estrutural que tem ressonância 

tanto no ambiente construído como em sua representação coletiva” (ZUKIN, 2000a, p. 

83). Neste contexto, Zukin aponta o “Enobrecimento” e o “Disney World” como as 

formas resultantes e arquetípicas das intervenções pós-modernas. 

  O “Enobrecimento” seria mais presente em cidades reconhecidas como “mais 

antigas”, enquanto o “Disney World” se aplicaria de maior forma aquelas consideradas 

“mais novas”. De todo modo, Zukin assinala que ambas se tornam formas de consumos 

visuais que articulariam na constituição de sua paisagem três elementos: “Cenário”, 

“Fantasia” e “Espaço Liminar”88. As paisagens são tipos e meios de “apropriação 

cultural”. É válido esclarecer que se entende por esta última, de forma sintética, a 

maneira pelas quais a cultura, história, gostos, bens e serviços são manuseados e 

tomados para si, por determinados atores sociais (como construtores imobiliários, 

arquitetos, profissionais de design, políticos), implicando, em seguida, novas 

reconfigurações de identidade, lugar e práticas de consumo.  

 Estas novas reconfigurações contrastam imagens entre as chamadas “Paisagens 

de poder” e “vernacular” (ZUKIN, 2000). As primeiras estariam relacionadas aos usos e 

articulações práticas dos detentores do poder econômico e político, enquanto as outras 

seriam marcadas pela ausência de poder no conjunto de suas práticas89. Na acepção de 

                                                           
87

 As políticas de Enobrecimento Urbano ou “Gentrification” são caracterizadas pelas trocas de usuários 

(embora não exclua absolutamente as possibilidades de usos e absorções práticas de sentido do espaços de 

forma não condizente com as esperadas) higienização dos espaços, e de reconfigurações materiais e 

imateriais fundamentadas por uma ótica mercadológica. Sobre a questão, ver Leite, 2004, 2006.  

 
88

 O “cenário” seria o próprio espaço suscetível a sua reinvenção arquitetônica e de sentidos. A “fantasia” 

refere-se a uma apropriação individual e compartilhada. O  “espaço liminar” quer dizer a mediação entre 

aspectos contrastantes como “natureza” e “artifício”, “lugar” e “mercado”, “novo” e “velho” (ZUKIN, 

2000). 
89

 Estas categorias são aproximadas, por Leite (2004), de forma apropriada ao meu ver, aos conceitos de 

“Estratégia” e “Tática”, respectivamente, de Certeau (1998).  
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Zukin só existem “paisagens de poder” frente ao “vernacular”. No texto “Paisagens do 

século XXI: notas sobre a mudança social e o espaço urbano” (2000b), a autora 

sistematiza estas duas categorias a partir da reflexão de como os espaços urbanos se 

ajustam às pressões e normas do mercado global. Deste modo, percebe-se que o espaço 

urbano não se constitui naturalmente, mas são as práticas e os conflitos entre os grupos 

sociais que configuram a paisagemNo século XXI esta paisagem é fabricada 

fundamentalmente em três principais temas: “Memória histórica”; “Diversão como 

controle social” e “Cultura da natureza”. No primeiro tema é demonstrado como a 

seleção e construção de uma única narrativa tende a vincular-se ao interesse de grupos 

específicos, uma vez que as narrativas podem ser diferentes entre os distintos atores 

sociais, possibilitando assim uma pluralidade das histórias sobre os espaços. A “cultura 

da natureza” é compreendida como outra forma de construção mercadológica. Isto é, 

não se trata de uma história edificada narrativamente, nem monumentalmente, 

tampouco se refere às características espetacularizadas da modernidade, mas 

efetivamente diz respeito à edificação singular a partir da construção social do 

“natural”. Já no tema “Divertimento como controle social”, a autora retoma as 

características do processo, já estudado, que articula a estetização dos espaços com o 

controle social mediado pela intensificação da terceirização da “segurança pública”, 

chamado de “Disneyficação”. 

 Segundo Leite (2004) é possível estabelecermos uma relação entre os sentidos 

de “paisagens de poder” e “vernacular” desenvolvidos por Zukin (2000) e as noções de 

“estratégias” e “táticas”, respectivamente trabalhadas conforme Certeau (1998). A 

grande questão abordada é como as práticas e os usos dos espaços tendem a configurar 

determinadas imagens. As estratégias seriam as práticas dos que têm poder, ações que 

potencializam a formação de “paisagens de poder”. Já as “táticas” são as práticas dos 

“sem poder”, constituinte à produção da imagem “vernacular”. Trata-se da astúcia dos 

atores, concebidos não como sujeitos passivos, mas ativos, desprovidos do poder 

político e econômico dominante.  

 Se as práticas e os usos tendem a contribuir na formação das imagens dos 

espaços sociais da cidade, de acordo com a contribuição de Leite (2004; 2006), é 

possível compreendermos que estas imagens não são absolutamente homogêneas, tendo 

em vista a possibilidade de subversão dos usos sociais esperados e ordenados a 



 

165 
 

determinados “espaços públicos”90. Esta construção dominante dos usos dos espaços 

públicos diz respeito predominantemente aos processos de intervenções urbanas 

direcionadas a tornar as cidades lugares de consumo. Com efeito, na seleção dos usos, 

práticas e usuários, há também uma formação particular e edificada de determinadas 

imagens que em sua radicalização produzem o processo de “saturação estético-visual 

das cidades” (LEITE, 2008). O autor classifica três principais características destas 

políticas urbanas: 1-) Espetacularização da cultura; 2-) Monumentalização urbana; 3-) 

Enobrecimento urbano. O que há de comum é que, reunidas e articuladas, estas 

dimensões configuram cidades sob a ótica mercadológica, em que privilegiam e 

excluem significativa parcela de atores sociais do direito à cidade: 

 

Transformada em mercadoria, essas cidades “revitalizadas” adentram o 

circuito do chamado city marketing e promovem um aguçado processo de 

exclusão sócio-espacial que tem criado nichos urbanos com elevado grau de 

disputa simbólica pelos lugares (LEITE, 2008, p. 181) 

 

 Neste sentido, trata-se de processos de políticas urbanas, classificadas como 

“gentrification”, que materializam determinada imagem sobre os espaços públicos 

através da alteração dos usos e de seus usuários. Para Sánchez (2001) a produção do 

espaço social como mercadoria, de fato, objetiva “reinventar cidades” a partir de duas 

grandes dimensões. Uma refere-se a instância subjetiva (especialmente a (re)construção 

dos aspectos culturais) e a outra diz respeito a questões objetivas (vinculadas à 

(re)organização territorial e econômica). A construção da imagem de “cidade-modelo”, 

trabalhada por Sánchez (2001), é deste modo produzida paralelamente ao processo 

midiático de sua irradiação. No caso estudado da cidade de Aracaju não foi verificada 

uma significativa associação convergente entre o que é noticiado nos meios de 

comunicação a respeito da requalificação urbana do bairro Santa Maria e a imagem 

difundida pelo Poder Público sobre o referido bairro. Para tanto, basta observar que 

apesar de todas as políticas urbanas implementadas na localidade, quando o bairro é 

noticiado as principais representações veiculadas destacam questões relacionadas a 

violência e falta de infraestrutura. No entanto, quando se analisa o contexto mais amplo 

da caracterização da cidade, a noção de “cidade da qualidade de vida” encontra forte 

adesão e promoção midiática.  

                                                           
90

 Por estes entende-se, diferentemente da noção de espaço urbano que significa simplesmente um 

logradouro, os espaços sociais que constituem significados pelas ações cotidianas dos seus usuários 

(LEITE, 2006). 
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 Deste modo, as políticas urbanas implantadas no referido bairro servem à 

imagem oficial da cidade de Aracaju, na medida em que elas representam o processo do 

suposto novo modo de gestão urbana. Se nas “cidades-modelo” (SÁNCHEZ, 2001) as 

estratégias utilizadas pelo poder político objetivam “vender” as cidades, especialmente 

para os atores externos (turistas e investidores privados), no caso estudado da cidade de 

Aracaju as estratégias urbanas utilizadas canalizam a imagem da cidade para uma 

“venda” voltada predominantemente aos atores internos. Contudo, para “dentro” ou para 

“fora” a imagem da cidade, uma vez que concebida como mercadoria, promove a 

necessidade de construção de “imagens sínteses” capazes de atender a exigência da 

lógica em questão. Estas imagens sintetizadas das cidades são organizadas de tal forma 

que a prática enaltecedora da imagem oficial contrapõe-se às diversas outras 

perspectivas de imagens existentes. Trata-se da produção e do inculcamento da 

“certeza” e da “verdade”, que revestidas sob uma dimensão simbólica, tornam-na 

praticamente inquestionável. Sendo assim, os agentes promotores da imagem oficial da 

cidade 

Organizam, a seu modo, a cidade, tornando-a simbolicamente eficiente, uma 

espécie de publicidade que concretiza o modo de reconhecê-la e avaliá-la. 

Leituras oficiais da cidade, que configuram imagens, costumam ser 

mostradas com aparência de objetividade, apresentando fatos sociais como 

inquestionáveis (SÁNCHEZ, 2001, p. 34) 

 

 Esta imagem sintetizada e eleita pelas estratégias das novas formas de gestão 

urbana assume, de maneira relacional, uma dimensão simbólica e outra material. Isto 

quer dizer que a representação que se tem do real e o real são alterados mediante as 

políticas urbanas implementadas. Com efeito, produz-se nova apreensão do real, do 

mesmo modo que se obtém um novo real. A implicação política e social deste processo 

é que o caráter do que se forma a partir destas intervenções urbanas é sintético e 

seletivo, intencionalmente a favor dos interesses dos atores sociais dominantes: 

 

Assim, a construção de imagens opera necessariamente com sínteses, 

seletivas e parciais, que dão relevância a alguns aspectos e omitem outros, 

respondendo ao universo especial de interesses dos sujeitos que a constroem 

e aos objetivos que se pretendem (SÁNCHEZ, 2001, p. 35) 

 

 Diante disto, e tendo em vista que nem todos os processos de construção de 

imagens das cidades objetivam ou adquirem, com efeito, apenas atração turística e 

capital financeiro, torna-se necessário melhor qualificar as características da imagem da 

cidade verificada em Aracaju.  O que tem sido considerado neste trabalho é que as 
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políticas urbanas implementadas no bairro Santa Maria apresentam associação com a 

construção da imagem oficial da cidade de Aracaju. Neste sentido, é preciso esclarecer 

que não estamos afirmando que a imagem da cidade de Aracaju é unicamente 

construída pelas políticas urbanas implementadas no referido bairro, mas que a 

construção imagética da mudança social é um dos aspectos que constituem o 

“referencial” (MULLER, 1995) das políticas urbanas da cidade nos últimos 10 anos. 

Associado a isto estão também os interesses dos agentes imobiliários que, tendo 

consciência que o bairro Santa Maria localiza-se bem próximo à Zona de Expansão 

Urbana, uma das principais áreas de especulação imobiliária da cidade, buscam 

mascarar a imagem estigmatizada que o bairro possuía, ao menos quando ainda se 

chamava Povoado “Terra Dura”. Além disto, é necessário compreender e diferenciar 

que a maioria dos estudos quando discutem a noção de imagem da cidade, geralmente 

tem pensado na imagem articulada ao âmbito cultural, seja a partir do enobrecimento de 

bairros históricos, dotados de valor patrimonial e urbanístico, ou dos centros históricos a 

partir das políticas de revitalização que promovem uma verdadeira mercantilização da 

cultura e da história, por vezes inventada.    

 Sendo assim, ao definir as características da imagem da cidade construída pelas 

políticas urbanas, é necessário também definir para quem se mostra esta referida 

imagem. Ou seja, a imagem só ganha sentido social na medida em que ela é visualizada, 

portanto, é imprescindível identificar de um lado quem a produz e para quem ela é 

formada. Isto é, a partir de que atores identificamos uma determinada imagem da 

cidade. Na maioria das perspectivas até agora apresentadas, a imagem da cidade está 

significativamente associada ao consumo cultural e visual, que predominantemente 

encontra razão no turismo. Deste modo, são para os turistas que, fundamentalmente, as 

imagens das cidades se destinam. 

 No entanto, no bairro Santa Maria não constatamos nenhuma política urbana que 

tenha resultado em uma imagem voltada para o consumo turístico da cidade, mas 

observamos que há um conjunto de intervenções urbanas que visam requalificar a 

localidade, desestigmatizando-a da antiga imagem da “Terra Dura”, ao mesmo tempo 

que enaltece o suposto processo de melhorias urbanas pelo qual passa o bairro. Sendo 

assim, a imagem que tem sido construída no bairro “Santa Maria” remete à imagem da 

cidade no seu âmbito político, tendo em vista a significativa participação do Poder 

Público na formulação e execução das referidas intervenções urbanas. Ademais, a 

imagem de cidade desenvolvida, “boa para se morar”, que articula modernidade com 
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qualidade de vida favorece o aquecimento do mercado de imóveis, atendendo aos 

interesses dos agentes imobiliários, atores que também tem participação neste processo 

de requalificação urbana do bairro. Trata-se de uma imagem de uso político que se 

destina especialmente ao seu âmbito interno, na medida em que reforça a gestão urbana 

de um Poder Público comprometido com o direito de todos a cidade, mesmo que isto 

também contribua, indiretamente, no fomento ao turismo a partir da consolidação da 

imagem de “Aracaju: Cidade da Qualidade de Vida”. De fato, isto pôde ser observado 

em algumas manchetes veiculadas em jornais eletrônicos, com alusões ao significado 

tanto do “morar na cidade” quanto ao atual processo de seu crescimento urbano.  

 

Aracaju vive „boom‟ imobiliário: Morar numa cidade faz com que você, 

literalmente, sinta-se parte dela, seja um pedaço dela. (...)
91

 

 

Viver bem é morar em Aracaju: Aracaju tem muito que comemorar ao 

completar 156 anos de história nesse 17 de março. A capital sergipana é 

visitada por inúmero turistas e tem atrativos de encher os olhos de quem 

desembarca na cidade a passeio ou a trabalho. Sem falar da felicidade que 

os aracajuanos sentem em vê-la ficar mais bela ao longo dos anos. (...)
92

 

 

 Segundo Ivo (2000), para compreendermos os novos modelos de governança, é 

preciso analisar como se desenrola a “reconversão” da marca política da gestão pública 

de uma cidade na construção de sua imagem. Podemos observar como inicialmente a 

tese pública da coligação política “Aracaju, cidade para todos”, erguida em 2001, aludia 

aos princípios de democracia, inclusão e justiça social. Já no decorrer dos últimos 10 

anos a narrativa oficial passou a acionar a noção de “cidade da qualidade de vida”, que 

remete, entre outras possíveis associações identificáveis, à percepção de “viver bem”. 

Esta apreensão é refletida justamente nos meios de comunicação e faz supor que “morar 

bem” é uma das particularidades da cidade.  

 Ao analisar duas gestões municipais em Salvador-BA, a autora pôde identificar 

as diferenças e aproximações nas práticas políticas e revelar as articulações dos variados 

recursos utilizados em busca de legitimidade e diferenciação social. A chamada 

“estratégia de equidade” acionada por uma das gestões investigadas por Ivo (2000) se 

aproxima da caracterização que damos ao dito “Governo do Social” constituidor da 
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 Trecho extraído no site 

http://www.cinform.com.br/noticias/16320119302127122/aracaju+vive+boom+imobiliario.html?utm_sou

rce=twitterfeed&utm_medium=twitter 
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dimensão imagética positiva sobre a cidade a partir da crença em um excepcional 

desempenho do poder local. Mas, para a autora, não é possível conceber a promoção de 

melhorias urbanas desarticulando-a da esfera política. Ou seja, sob esta ótica, um Poder 

Público comprometido com as questões sociais não viabiliza a superação das 

dificuldades sem de igual modo enfrentar decisivamente as práticas de controle e 

dominação política. 

 Entretanto, conforme assevera Ivo (2000), o que se observa é a perpetuação das 

ações assistencialistas a partir da contínua demanda de fragilidade social e urbana, no 

que se refere ao não provimento dos direitos sociais, como educação, saúde, moradia, 

lazer e até mesmo alimentação. Com efeito, as intervenções sociais menos destinam-se à 

melhoria das condições de vida dos desfavorecidos e mais servem como estratégias de 

gestão, acúmulo de prestígio e credibilidade política. No caso da cidade de Aracaju 

verificamos que no projeto de requalificação urbana do bairro Santa Maria todas as 

ações objetivam construir a imagem da inclusão e cidadania, elementos 

fundamentalmente constituintes do caracterizado “Governo do Social”. O que 

perversamente se compõe como implicação contrária à efetividade de uma realidade 

emancipadora mediante estes novos modos de gestão urbana é que o maior problema 

das políticas sociais acaba sendo sua continuidade. Contudo, tal qual ressalvado pela 

autora, este posicionamento crítico quanto ao resultado das práticas assistencialistas não 

devem ser tomados como razões para sua inexistência, mas como motivação para sua 

requalificação. 

 Para o historiador francês Laurent Vidal (2008) é preciso retomarmos a questão 

inicial de porque construir uma imagem da cidade, se quisermos compreender 

efetivamente os processos que articulam políticas urbanas e imagens da cidade. A partir 

deste prisma o autor discute as razões que sustentam a formação de uma cidade em 

imagens, observando especialmente seu uso político. Vidal utiliza cinco casos empíricos 

para demonstrar o quanto as cidades parecem ser efetivamente espaços privilegiados 

para este tipo de uso. 

 No primeiro exemplo, referente à invenção da cidade francesa de Henryville, ele 

evidencia a construção de uma posição política de glória imperial a partir da imagem da 

cidade. O segundo caso refere-se ao projeto de construir Nova Orleans como forma de 

promover um projeto político do Estado francês. Nesta situação, a cidade é levada pela 

invenção imagética de ser objeto de desejo do seu criador. No terceiro caso, o uso 

político visa a construção da cidade para adquirir habitantes que pudessem servir de 
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contingente humano na defesa do próprio território. Trata-se aqui das cidades fundadas 

na Ilha de São Domingos, onde se buscava aumentar o número dos “Petits Blancs”, 

também conhecidos como pequenos agricultores de regiões montanhosas. O quarto caso 

discute a construção da cidade de “Nova Mazagão”, iniciada no começo do ano de 

1770, quando o Estado português decidiu, a partir desta intervenção, demarcar presença 

na Amazônia, vislumbrando assim ocupações futuras no território. Na verdade, a 

“Nova” Mazagão” surge de uma coincidência histórica, que a partir da divisão do 

Tratado de Madrid demarca as fronteiras de ocupação no território do chamado Novo 

Mundo entre Espanha e Portugal. Esta demarcação fica a cargo dos portugueses, a fim 

de explorar a região da Amazônia. Deste modo, o Governo português inicia um projeto 

de urbanização da região, momento em que toma conhecimento da imensa área. É 

justamente neste contexto que o então rei da Coroa Portuguesa recebe a informação 

sobre a fortaleza de Mazagão, situada no território de Marrocos, que se encontrava 

ameaçada pela invasão de 120.000 soldados mouros. Este contexto possibilitou a ação 

estratégica do Estado Português em transferir 2.000 habitantes para a região Amazônica. 

Deste modo, ao mesmo tempo em que os salvavam de um massacre, convertia-os em 

contingente populacional e demarcador da presença do Estado Português. Para Vidal  

esta ação resulta na formação da nova cidade, construída sobre imagens de usos 

políticos: 

Em um primeiro momento, ela divulga amplamente a imagem da cidade 

colonial para demonstrar seu controle geopolítico da região amazônica. 

Depois, ela tenta difundir, de forma mais restrita, a imagem da cidade 

fortificada, para apresentar junto a seus súditos, o deslocamento de Mazagão 

como o simples translado espacial de uma fortaleza, de uma cidade encerrada 

entre suas muralhas (VIDAL, 2008, p. 149) 

 

 A imagem de uma cidade situada próximo a esta área foi objetivada com o 

intuito simbólico de despertar uma presença do Estado português na Amazônia. “Tanto 

quanto o homem, se não mais, a imagem é um vetor da presença portuguesa na 

Amazônia. Nova Mazagão, cidade imagem, apresenta-se como uma aposta em um 

futuro possível” (VIDAL, 2008, p. 149). 

 O quinto caso trata da construção da cidade de Brasília e o questionamento das 

razões de suas origens. É apontado que o uso político da imagem construída foi 

dissimulado pela noção de que tudo foi gerado de uma ideia, uma espécie de plano 

natural. No entanto, os intuitos políticos obscurecidos diziam respeito, segundo o autor, 

à capacidade de unificar forças na construção de uma identidade nacional, além de 
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constituir-se no significativo alavancamento para a campanha política eleitoral do então 

presidente Juscelino Kubitschek. 

 O que há de comum nestes casos relatados por Vidal (2008) é justamente o uso 

político das imagens das cidades. As novas formas de gestão urbana e a esfera política, 

como já dito, são altamente relacionais, de tal modo que a melhoria da imagem da 

cidade significa a melhor apreensão simbólica da eficácia política de um governo. 

Enquanto relação estabelecida no plano simbólico, a construção oficial imagética tende 

a ocultar e dissimular outras qualificações sobre o que é e deve ser uma determinada 

cidade. Sendo assim, se as políticas sociais podem ser esquecidas em detrimento do 

embelezamento estético de um espaço urbano, este pode ser construído justamente a 

partir de um conjunto de práticas voltadas especialmente para a dimensão “social”. 

Neste caso, os “espoliados” (KOWARICK, 2000b) não só não são ignorados como 

passam a se configurar como os principais elementos de prestígio e representatividade 

política de um governo local. Trata-se da imagem erguida pela “ação do social”, não 

menos dissimulada, promotora da marca das gestões públicas socialmente 

comprometidas com os mais pobres (IVO, 2000).  

 Em Aracaju a formação destas imagens associou um conjunto de determinadas 

características, concebidas positivamente, dos agentes construtores das políticas 

urbanas, identificando-as como obras resultantes da marca de um governo ou de uma 

época. Ao ser consolidada a imagem de “cidade da qualidade de vida” se estabeleceu 

correspondência entre um tipo de gestão pública e de incorporação privada 

desenvolvida a partir de 2001 com a Coligação Política “Aracaju, cidade para todos” 

(PT/ PCdoB / PCB / PSTU) vitoriosa no processo eleitoral para o cargo de prefeito. 

Com o Governo Municipal de Marcelo Déda o crescimento urbano sustentável que 

propôs, em tese, articular preservação ambiental com redução das desigualdades sociais 

acabou se tornando a tônica das políticas urbanas em Aracaju. Após os mandatos 

políticos de Déda, tomou posse Edvaldo Nogueira, do PCdoB, partido que já compunha 

a Coligação inicial. A lógica que pautou as políticas urbanas é desta maneira mantida e 

o bairro Santa Maria foi cada vez mais se concretizando como espaço privilegiado na 

construção da imagem social da mudança. Enquanto partidos políticos auto-declarados 

de esquerda, comprometidos com os desvalidos e com as comunidades mais 

marginalizadas, uma série de intervenções urbanas foram locadas para o Santa Maria, 

área que mais detinha esta imagem na cidade de Aracaju. Portanto, o que se constrói, ou 

anuncia-se construir, é certa identificação deste modo de gerir a cidade com a 
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transformação dela em um lugar democrático, que associa desenvolvimento urbano e 

qualidade de vida. De maneira geral, sobre estes processos de gestão urbana: 

 

Evidentemente, a construção de uma imagem bem sucedida da cidade, ajuda 

a criar um sentido de orgulho cívico e lealdade ao lugar, representando um 

mecanismo de reforço ao local, num ambiente globalizado que cada vez mais 

alija o senso do lugar. Mas esta falsa imagem de prosperidade mascara as 

dificuldades subjacentes da segmentação e distribuição desigual da renda, da 

precarização do trabalho, da perda de segurança social, contribuindo para 

aprofundar a dissociação dos cidadãos com as instituições políticas, acabando 

por reduzir a agenda política a questões de infraestrutura, imagem urbana e 

marketing cultural, aprofundando a dissociação entre os cidadãos e as 

instituições políticas (IVO, 2000, p. 20) 

 

 No âmbito das reconfigurações identitárias advindas das políticas urbanas e das 

construções de imagens da cidade, os trabalhos de Antônio Firmino da Costa e Paulo 

Peixoto contribuem na nossa reflexão e problematização dos matizes temáticos. No 

artigo “Identidades culturais urbanas em época de Globalização” (2002), Costa inicia a 

discussão situando a identidade cultural em um paradoxo. Isto é, em um contexto 

globalizante quando a compreensão imediata nos diz que a individualidade ou o 

pertencimento local serão suprimidos frente a uma homogeneidade cultural, pois tem-se 

justamente diferenças cada vez mais evidenciadas. O autor concebe a identidade não 

como algo essencializado, mas construído socialmente. Nesta perspectiva, ele tipifica, a 

partir de três casos empíricos, três ocorrências identitárias. “Identidade experimentada” 

(derivada da análise do caso de “Barrancos”, quando ele nota a presença de intervenção 

de meios de comunicação e suas capacidades de reconstruir novas questões e produzir 

novos sentidos de um fenômeno, além de perceber interações de diversos atores 

coletivos, institucionais ou não, no processo de reconhecimento e defesa do sentido de 

suas identidades culturais. Neste caso ele observa que o caráter identitário é constituído 

sobretudo mediante o despertar de um sentimento quando o peso dos meios de 

comunicação tomam maior destaque a partir da produção de imagens e representação 

simbólica. O autor nota que tudo isto foi feito com o intuito de conferir à cidade que 

sediou o evento da “Expo 98” a singularidade de ser capaz de recepcionar as diferenças. 

Deste modo, o caráter identitário se configura a partir de construções discursivas); e por 

fim “Identidade tematizada” (derivada da análise dos movimentos sociais urbanos nos 

bairros populares de Lisboa, onde ele observa os mecanismos de articulações entre as 

diferenciações dos movimentos sociais e busca a unificação na ação política). A nosso 

ver, estes tipos de identidades não podem ser vistos de forma absoluta e isolada. 
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Certamente, poderemos enxergar mais de um tipo destes na análise de um único caso 

empírico.  

 Na investigação das políticas urbanas implementadas no bairro Santa Maria e a 

reinvenção de sua imagem, fortalecendo a já referida imagem da cidade, observamos 

que apesar dos esforços do Poder Público e dos agentes imobiliários, o Santa Maria 

ainda é predominantemente vinculado a notícias de violência e marginalidade. 

Entretanto, os informes publicitários de cada política urbana implementada na 

localidade são constituídos pela representação de um Governo da “mudança”, 

“democrático”, de “inclusão social” e “cidadão”. Deste modo, no principal slogan da 

cidade atualmente publicizado, “Aracaju: cidade da qualidade de vida”, pode-se 

conceber um processo de construção discursiva caracterizado pela tentativa de formação 

do que Costa (2002) denominou por “identidade designada” (Ver figuras 55 e 56). 

 

 

Figuras 55 e 56 

 

 

FONTE: FOTOS DO AUTOR, 2010 

 

 As figuras demonstradas anteriormente são placas que foram pregadas pela 

Prefeitura de Aracaju em meados do ano de 2010, na ocasião em que foram 

oficialmente entregues 552 unidades residenciais constituintes ao Conjunto 
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Habitacional Sebastião Celso Carvalho93, situado nas proximidades do bairro Santa 

Maria. Estas intervenções produzem “imagens”, no sentido concreto do resultado da 

construção do Conjunto Habitacional e da formação de uma representação simbólica 

que faz referência à “qualidade de vida” e ao estabelecimento da “cidadania”, que 

também constroem uma determinada imagem da cidade, configurada pela marca 

identitária de um novo tipo de gestão urbana. Para tanto, é preciso conceber, como 

condição de existência destas novas políticas urbanas e, com efeito, desta nova imagem 

da cidade, uma realidade anterior na qual se encontrava ausente todo tipo de benfeitoria 

e direito cidadão. Ou seja, é pelo reconhecimento da ausência de moradias suficientes e, 

de alguma forma, pela estigmatização construída em torno da vida no bairro Santa 

Maria, sobretudo quando ainda se chamava Povoado “Terra Dura”, que se torna 

possível e sustentável a implementação destas políticas urbanas na localidade. 

 Para Peixoto (2004) as políticas urbanas de patrimonialização se estabelecem 

através de uma ambígua relação entre “identidade” e “patrimônio”. “Enquanto 

elementos da metalinguagem da nova sintaxe do espaço urbano, patrimônio e identidade 

devem ser encarados como recursos retóricos das políticas urbanas, encerrando em si 

muitas das ideologias que sustentam essas políticas” (PEIXOTO, 2004, p. 184). Para 

ele, os processos de patrimonialização precisam reativar, reinventar e idealizar o bem, 

físico ou não, que receberá o estatuto de patrimônio. Isto quer dizer que, para ocorrer a 

patrimonialização, é preciso, de alguma forma, realizar a “refuncionalização do 

passado”. É nesta necessidade que, segundo o autor, a “identidade” é utilizada como 

mecanismo efetivador do processo de assimilação coletiva da transformação social que 

ocorre nos fenômenos de patrimonialização: “[...] A identidade fornece 

metonimicamente recursos aos processos de patrimonialização para que a mudança seja 

coletivamente aceita, apropriada e superada” (PEIXOTO, 2004, p. 185).  

 Tem-se, deste modo, embora considerando políticas urbanas de fins distintos, 

ações que estabelecem, mediante prévia justificativa, o sustento de sua própria condição 

de existência. No caso verificado por Paulo Peixoto (2004) observa-se um apelo a 

elementos de um suposto passado, que efetiva uma correspondência entre o vivido e o 

lembrado, de maneira a criar um processo de assimilação identitária que justifique as 

políticas de patrimonialização. Observamos que as políticas urbanas no bairro Santa 

                                                           
93

 Veremos como este Conjunto Habitacional faz parte do mais novo bairro da cidade de Aracaju, 

denominado “17 de Março”, como alusão à data da mudança da capital do Estado de São Cristóvão para a 

recém criada Aracaju, em 1885. 
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Maria, promotoras de uma nova imagem, concebidas positivamente pelas 

representações da “cidadania” e da “qualidade de vida”, encontram na estigmatizada 

imagem da localidade o pressuposto fundamental para seu estabelecimento. Sendo 

assim, o que se instala, de fato, segundo a perspectiva do Poder Público e dos agentes 

“incorporadores privados”94 é um período de mudança. 

  Na inauguração da última etapa do Complexo Educacional Vitória de Santa 

Maria, o governador de Sergipe Marcelo Déda menciona que de fato há um processo de 

mudança ocorrendo no bairro, a referir que antes havia algo indesejável, mas que 

atualmente isso não mais acontece: 

 

 

 

 

"A Terra Dura revelava um quadro de 

degradação humana e de abandono do Poder 

Público. Os seus moradores viviam sobre a 

sombra do preconceito por este ser um lugar 

símbolo de violência e falta de estrutura. Hoje, 

o Santa Maria está mudando e isso revela que 

quando o Poder Público começa a cumprir a 

sua obrigação as coisas acontecem. Tínhamos 

um depósito de gente e, agora, temos um bairro 

cidadão", disse Marcelo Déda.
95

 

 Foto: Andre Moreira/ASN 

(Da esquerda para direita se localizam Edvaldo Nogueira - prefeito de Aracaju, Marcelo Déda - 

governador de Sergipe, e Antônio Samarone – superintendente municipal do Sistema Municipal de 

Trânsito) 

 

 O referido “bairro cidadão” claramente não é a “Terra Dura”, mas o “Santa 

Maria”, do ponto de vista do Governo de Sergipe. Esta percepção reforça a 

consideração desenvolvida nesta pesquisa, que identificou que do ponto de vista do 

Poder Público havia uma imagem pejorativa construída sobre o “Santa Maria”, mas na 

medida em que este era reconhecido como “Terra Dura”. Do mesmo modo analisamos 

que se há em processo a edificação de uma nova imagem do bairro, ela não tem sido 

construída aleatoriamente. Ao contrário, a investigação sobre o caráter desta imagem 

tem revelado que ela não se pauta, ao menos inicialmente, com vistas à alteração dos 

                                                           
94

 Utilizamos esta expressão não por concordar com o sentido mais profundo de sua etimologia, mas 

unicamente como alusão ao uso que o próprio Poder Público faz, especialmente na formulação do 

PEMAS (SEPLAN, 2001). 
95

 Matéria extraída no endereço eletrônico www.agencia.se.gov.br 
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usuários/moradores, nem parece desejar tornar o bairro um espaço turístico. Através das 

negações de como pode ser compreendido este processo de modificação urbana na 

cidade de Aracaju, temos encontrado afirmações que exigem não apenas saber quais as 

características desta “imagem”, mas para quem ela se volta. Isto é, quem são os agentes 

que de fato a constroem, e a que olhares e usos ela se mostra? Embora toda esta 

pesquisa possa, talvez, ter sido realizada selecionando outros possíveis atores sociais 

envolvidos, este trabalho focou prioritariamente os agentes que compõem o que 

denominamos aqui por “construtores da cidade”. Estes são constituídos pelos seguintes 

agentes: Poder Público (Prefeitura Municipal e Governo Estadual); Incorporadores 

Privados (especialmente agentes imobiliários) e Ministério Público Estadual (MPU). A 

imagem construída por estes agentes foi, ao longo do trabalho, comparada com os dados 

coletados na observação empírica e na análise documental, permitindo observar alguns 

contrastes entre a imagem oficialmente concebida e aquela observada na realidade da 

pesquisa. Observou-se, para além desta comparação, qual seria a “natureza” e 

concretude da suposta mudança advinda com a nova imagem do bairro Santa Maria.  

 

 

IV.4 “Construtores” e “moradores”: imagem e imagens da cidade 

 

 

Até bem pouco tempo, o Bairro Santa Maria era sinônimo de abandono pelo 

Poder Público, com milhares de famílias vivendo em condições precárias, em 

áreas de risco, ruas com esgoto a céu aberto, sem saneamento básico e sem 

qualquer infraestrutura. Um bairro marcado pela insegurança, por um alto 

índice de doenças respiratórias causadas pela poeira, pela ausência de 

oportunidades de emprego e ocupação
96

. 

 

A consideração acima nos leva, muitas vezes, a imaginar que nos últimos dez 

anos a realidade do bairro Santa Maria está modificada para melhor. Esta modificação, 

como já explicamos anteriormente, é formada por um processo distinto, mas 

intrinsecamente articulado pela “estigmatização-desestigmatização” da localidade. Ou 

seja, a formação da área não ocorreu simplesmente como efeito do abandono do Poder 

Público, como à primeira vista pode aparentar, mas é produto de uma espécie de 

                                                           
96

 Trecho retirado do primeiro parágrafo de um folder publicitário da Secretaria Municipal de 

Planejamento da Prefeitura Aracaju, gerida na época pela Coligação Política “Aracaju, uma cidade para 

todos” (PT/ PCdoB / PCB / PSTU). O folder é especialmente produzido para divulgar as benfeitorias em 

processo e realizadas no bairro. Destaque para o título: “Bairro Santa Maria. Uma nova realidade para 

todos”, seguido logo abaixo da marca da Prefeitura de Aracaju, com a frase “Deu certo para todos”  (Ver 

anexo 13)  
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“underclass às avessas”. A imagem, concreta e representacional, de um lugar 

marginalizado, violento e pobre foi construída com significativa contribuição do Poder 

Público da época, assim como a modificação desta imagem, isto é, sua 

“desestigmatização”, tem ocorrido também com base decisiva na participação do Poder 

Público.  

 Sendo assim, entende-se que a atual condição do bairro Santa Maria é resultado 

de políticas urbanas integradas, com especial coordenação do Poder Público Municipal, 

destacadamente a Prefeitura de Aracaju. A “mudança” construída é anunciada pelos 

“construtores” sob uma nova “imagem”, símbolo de qualificação e comprometimento 

do Poder Público com a realidade dos menos favorecidos. Como fundamento prático da 

nova gestão pública, delegada pelo processo eleitoral de 2001 e marcada pelos valores 

democráticos de servir a todas as camadas sociais da cidade, a localidade do então 

bairro Santa Maria passou a ser um dos principais alvos das políticas urbanas do 

Município de Aracaju. A qualificação do bairro significaria, do ponto de vista político, a 

comprovação de que a cidade efetivamente estaria promovendo “uma nova realidade 

para todos”97. 

 Para tanto, foi formulado um “Projeto Integrado Santa Maria”, constituído por 

quatro esferas: “Módulo Ambiental”; “Módulo Social”; “Urbanismo” e “Habitação” 

todos coordenados pela SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) e executados 

por diversos Órgãos Municipais como EMURB (Empresa Municipal de Urbanização); 

EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos); FUNDAT (Fundação Municipal 

do Trabalho); SMTT (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito); 

Secretaria Municipal da Assistência Social; Secretaria da Saúde; Secretaria de 

Educação; Procuradoria Geral do Município. As ações seriam divididas em duas etapas. 

Na I Etapa98 estavam ações de infraestrutura e outras constituintes ao Módulo Social e 

Ambiental (no caso Geração de emprego e renda e Educação Sanitária e ambiental). Na 

                                                           
97

 Remetemos esta expressão justamente ao referido folder produzido pela Secretaria Municipal de 

Planejamento (PMA) como meio de tornar públicas as modificações pelas quais tem passado o bairro 

Santa Maria.  
98

 Nesta I Etapa o total investido foi de R$ 19.063.602,41 divididos no conjunto das seguintes ações: 

Recuperação Ambiental Emergencial da Lixeira (Convênio Infraero) – R$ 1.199.898,80; Controle de 

erosão e drenagem do Morro do Avião (parceria Ministério da Cidade) – R$ 6.135.760,34; Infraestrutura 

do Conjunto Habitacional Padre Pedro no Bairro Santa Maria (Parceria Ministério da Cidade) – R$ 

8.194.231,85; Aluguéis para famílias reassentadas e indenizações – R$ 150.000,00; Desapropriações – R$ 

800.000,00; Construção da Estação de Esgoto – R$ 495.796,41; Projeto Social – R$ 200.000,00; 

Emprego e Renda – R$ 1.587.915,01; Projeto Ambiental – R$ 300.000,00. Destes valores, R$ 

5.364.602,41 foram financiados pela Prefeitura Municipal de Aracaju e R$ 13.699.00,00 foram de fonte 

do Governo Federal. 
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infraestrutura temos Macrodrenagem e contenção do Morro do Avião e Drenagem e 

pavimentação de ruas do conjunto habitacional Padre Pedro. No Módulo Social e 

Ambiental, na parte de Geração de emprego e renda, foram sistematizadas as seguintes 

práticas: Realização de Cursos profissionalizantes99; Construção de unidades de 

produção (metalurgia, mecânica e construção civil), além de Educação sanitária e 

ambiental. Na II Etapa100 ficaram as ações de Moradia, infraestrutura, além do Módulo 

Social e Ambiental. Na Moradia foram sistematizadas as seguintes ações: 

Reassentamento de famílias do Morro do Avião, Avenida Gasoduto e Prainha; 

Construção de 404 casas pelo Programa Habitar Brasil / Ministério das Cidades; 

Construção de 250 casas pelo convênio Petrobras; Lotes urbanizados para 250 famílias 

pelo Crédito Solidário; Regularização fundiária para 1.000 famílias. No que tange a 

infraestrutura, as ações seriam: Construção de 2 avenidas; Rede de água e esgoto na 

área de assentamento; Drenagem e pavimentação na área de reassentamento; Iluminação 

pública. O “Módulo Social e Ambiental” seguiu a mesma estrutura da I Etapa.  

 Além do Programa Moradia Cidadã (que já analisamos juntamente ao PEMAS - 

Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais), do Ministério das 

Cidades (Governo Federal), Programa Santa Maria Protege (Petrobras), Programa 

Habitar Brasil (BID – Banco Internacional do Desenvolvimento), Caixa Econômica 

Federal, outros apoiadores fizeram parte das políticas urbanas locadas no bairro Santa 

Maria. A exemplo disto temos o Centro Educacional Vitória de Santa Maria. No pátio 

do referido Centro é possível visualizarmos várias placas com as logomarcas dos 

órgãos, empresas e instituições que apoiaram a construção do complexo educacional 

(Ver figuras 57, 58, 59, 60, 61 e 62). 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 O folder “Bairro Santa Maria, uma nova realidade para todos”, que relata as referidas políticas de 

qualificação urbana no bairro, informa que até o mês de Dezembro de 2005 houve os seguintes cursos 

profissionalizantes: Pintor de obras; assentador de revestimento cerâmico; eletricista; instalador predial; 

eletricista/encanador; pedreiro; corte e costura em malha; costura industrial em malha; costura industrial 

de peças íntimas e moda praia; corte e costura cabeleireiro; manicure e pedicure; depilação; bijouteria; 

biscuit; crochê e fuxico; tapeçaria; mecânica de motocicletas; mecânica básica industrial; injeção 

eletrônica; torneiro mecânico; ajustador mecânico; mecânica de automóveis e veículos leves; mecânica de 

montagem de gás; armador de ferragens; eletricista de automóveis; mecânica de motores; informática; 

assistência técnica em microcomputador; agente de limpeza. Ao todo houve 68 turmas contabilizando um 

total de 1.048 participantes. 
100

Também no folder “Bairro Santa Maria, uma nova realidade para todos”, foi relatada a prestação de 

contas de um total de R$ 42.097.438,00 investido no bairro, divididos da seguinte maneira: Programa 

Habitar Brasil / BID R$ 14.500.000,00 e Programa Santa Maria Protege/Petrobras R$ 27.597.438,00. 
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Figuras 57 e 58 

 

 

Figuras 57 e 58 – Placa dos patrocinadores (Construtora Habitacional, Construtora Celi, Supermercado G 

Barbosa) da construção do Centro Educacional Vitória de Santa Maria, no bairro Santa Maria. FONTE: 

Fotos do autor, 2010. 

 

 

 

 

 

Figuras 59 e 60 

 

 

Figuras 59 e 60 – Placa dos patrocinadores (Torre Empreendimentos, Concorde Veículos Chevrolet, 

Banco do Brasil e Petrobras) da construção do Centro Educacional Vitória de Santa Maria, no bairro 

Santa Maria. FONTE: Fotos do autor, 2010. 
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Figuras 61 e 62 

 

 

Figuras 61 e 62 – Placa dos construtores (Poder Público – Governo do Estado de Sergipe, Governo 

Municipal de Aracaju, Ministério Público Estadual) do Centro Educacional Vitória de Santa Maria, no 

bairro Santa Maria. FONTE: Fotos do autor, 2010. 

 

 De empresa de produtos varejistas, “Supermercado G Barbosa”, que inclusive 

teve uma filial construída no bairro Santa Maria, até concessionária de automóveis, 

como a “Concorde Veículos - Chevrolet”, apoiaram a construção do Centro Educacional 

Vitória de Santa Maria. O Poder Público Municipal, Estadual e Federal, além do 

Ministério Público Estadual (MP) constam também como importantes agentes 

colaboradores desta política urbana (Ver figura 63). 

 

Figura 63 

 

Figura 63 – Placa que homenageia a participação do MP, especialmente o Promotor de Justiça, Dr. 

Orlando Rochadel Moreira. FONTE: FOTO DO AUTOR, 2010. 
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Neste sentido, vale ressaltarmos que a participação do MP, especialmente nesta 

intervenção, foi fundamental desde a realização do Censo Educacional 2000 – pesquisa 

que diagnosticou vários índices censitários acerca da realidade social do bairro Santa 

Maria, sobretudo aqueles vinculados aos índices de escolaridade – até a concepção e 

idealização do projeto de um Complexo Educacional na localidade.  

 A participação na construção deste Centro pode ser compreendida não apenas 

como a incorporação de mais um Órgão Público na efetivação desta política urbana, 

mas como uma espécie de “poder catalisador”101, tendo em vista a função social do 

próprio MP e seu poder jurídico no que diz respeito à reivindicação dos direitos 

constitucionais dos indivíduos, especificamente aqui, o direito à educação. Além disto, 

observamos durante a pesquisa empírica que a presença do MP no processo de 

construção deste Centro Educacional gerou uma proximidade maior das comunidades 

do bairro com a Instituição, contribuindo, com efeito, para o relativo aumento no 

sentimento de reivindicação dos moradores. O MP é logo lembrado quando alguma 

situação irregular ocorre na localidade. As providências anunciadas, muitas vezes em 

tom de ameaça, pelos moradores, frente um descontentamento nos serviços ofertados 

pelo Poder Público, seja relacionado à educação ou até mesmo saúde – nas inúmeras 

vezes que os moradores aguardam horas em filas para conseguirem atendimento – são 

enfrentadas com medidas que acionam o MP. Assim, frases como “Vamos chamar o 

Ministério Público!” são comumente ouvidas nestes impasses entre a expectativa de uso 

dos direitos legítimos da população e a dificuldade de garantia destes direitos por parte 

do Poder Público. 

 A participação dos agentes imobiliários, a partir de diversas Construtoras 

Imobiliárias, também aparece como significativa frente os apoiadores do Centro 

Educacional. Na estrutura interna do Centro, os corredores (chamados por “Alas”), as 

salas de aulas e os laboratórios (tanto de informática quanto de química) configuram, 

simbolicamente, por meio de pequenas placas, a participação dos seus patrocinadores 

(Ver figuras 64, 65)102. 

 

 

 

                                                           
101

 A noção de “catalisação”, em seu uso geral, refere-se a uma substância, química ou não, que tende a 

acelerar um processo químico. A apropriação que fazemos aqui alude ao fato da presença do MP ter 

pressionado juridicamente o Poder Público (Prefeitura Municipal e Governo Estadual) no provimento das 

condições que permitissem os moradores do bairro Santa Maria terem efetivo acesso à educação escolar.  
102

 Ver anexo 14. 
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Figura 64 

 

 

Figura 65 

 

Figuras 64 e 65– Placas do Centro Educacional Vitória de Santa Maria, localizado no Bairro Santa 

Maria, Conjunto Padre Pedro. FONTE: Fotos do autor, 2010. 

 

 Além destes apoiadores demonstrados nas figuras acima, outros103 também 

possuem placas em salas de aula do Centro Educacional. Observa-se também que a 

maioria dos apoiadores, que estão simbolizados nas primeiras salas de aula – de 01 a 10 

–, são Órgãos ou Empresas Públicas, ficando os agentes privados, especialmente as 

construtoras imobiliárias, com as salas de aula posteriores. Segundo informação da 

coordenação de habitação da Secretaria de Planejamento Municipal, o projeto do Centro 

Educacional teve mínima participação de agentes privados, preponderando de fato, o 

investimento público municipal, estadual e federal. 

 A realização do evento chamado “Sergipe de todos” no mês de Maio de 2010, no 

bairro Santa Maria, utilizou o Centro Educacional Vitória de Santa Maria como ponto 

                                                           
103

 Os apoiadores que têm seus nomes gravados nas placas das salas de aula do Centro Educacional 

Vitória de Santa Maria, mas que não foram expostos aqui nas figuras são: Secretaria de Estado de 

Combate à Pobreza e da Assistência Social (Sala de aula 04); Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de Sergipe (Sala de aula 05); Banco do Brasil S.A. (Sala de aula 06); PGE - Procuradoria Geral do Estado 

(Sala de aula 09); Núcleo dos Direitos à Educação e à Saúde (Sala de aula 12); Guarda Municipal (Sala 

15). 
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de referência para a localização e participação dos demais moradores de todo o bairro. 

Esta escolha pode ser pensada também como uma estratégia política que concebe o 

Centro Educacional como símbolo da qualificação urbana pela qual supostamente 

estaria passando o bairro, sobretudo a partir da nova imagem que o Poder Público, nos 

últimos dez anos, tem tentado consolidar. Neste sentido, caracterizando-o como mais 

uma política urbana no bairro Santa Maria – anunciada pelos implementadores enquanto 

ação modelo –, acompanhamos a realização deste referido evento a partir da observação 

direta, registro iconográfico, realização de entrevistas com moradores e agentes dos 

diversos serviços disponibilizados no Evento.  

 O Evento, fomentado pelo Programa “Sergipe de Todos”, tinha como subtítulo a 

seguinte logomarca: “Sergipe de Todos: Governo e Prefeitura Mais Perto de Você”. A 

realização ocorreu sob a organização do Poder Público através de várias entidades, 

como SETRAPIS (Secretaria do Estado do Trabalho, da Juventude, e da Promoção da 

Igualdade Social), DEFENSORIA PÚBLICA, SSP (Secretaria de Segurança Pública), 

MINISTÉRIO PÚBLICO, SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), 

EMGETIS (Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação), EMSETUR (Empresa 

Sergipana de Turismo), INSS, NAT (Núcleo de Apoio ao Trabalho), BANESE (Banco 

do Estado de Sergipe), SEBRAE, SEEL (Secretaria do Estado do Esporte e do Lazer), 

SEED (Secretaria do Estado da Educação), SEC, OI FUTURO, FUNCAJU (Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Esporte), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

SEMARH (Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos), ADEMA 

(Administração Estadual do Meio Ambiente), EMSURB (Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos) e SEMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Cidadania). 

 Entre as nove horas da manhã até as dezessete horas do dia vinte nove de Maio 

de 2010, o Poder Público ofereceu dezenas de serviços104 a comunidade local, desde 

                                                           
104

 Os serviços foram classificados por Temas e divulgados em um Folder onde constava uma “Lista de 

Serviços”. São eles: “CIDADANIA” (Formada pela participação do SETRAPIS, Defensoria Pública, 

SSP, Ministério Público, SENAC, EMGETIS, INSS) – oferecia advogado de graça (Defensoria Pública); 

Cortes de cabelo; Campanha de Combate à Exploração Sexual; Delegacia especial para mulheres, idosos, 

crianças e homossexuais; Inscrição no INSS; Auxílio doença; Salário Maternidade; Aposentadoria; 

Atualização de endereço; Auxílio reclusão; Direitos do cidadão (MPU); Explicação de como acionar o 

MPU; Exame de paternidade / “CRÉDITO” (Banese) – oferecia Empréstimo de Banco; Ponto Banese 

(stand para pagamentos de contas e demais serviços ligados ao Banco do Estado de Sergipe); Banese 

Card (produção de cartão de crédito do banco Banese); Abertura de Contas / “SEBRAE” – Linhas de 

financiamento para Micro e Pequenas Empresas; Atendimento aos empreendedores e empresários; 

Palestras sobre o EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, explicando como funciona o seu registro / 

“EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER” (SEEL, SEED, SEC, OI FUTURO, FUNCAJU) – 
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confecção de documentos de identificação e carteira de trabalho profissional até oficinas 

de música, de informática, corte de cabelo, etc. (Ver figuras 66 e 67).    

 

 

 

 

 

Figura 66 

 

 

Figura 66 – Realização do “Sergipe de Todos”, rua em frente ao Centro Educacional Vitória de Santa 

Maria. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
oferecia Jogos e brincadeiras; Programa Esporte e Lazer na Cidade (jogos, brincadeiras e oficina de 

música); Cadastro para Alfabetização de Jovens e Adultos (Sergipe Alfabetizado); Cadastro para Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais ou Dificuldade de Aprendizagem (CREESE); Criação de E-

mail; Biblioteca Infantil e Contação de História / “SAÚDE” (Secretaria Municipal e Estadual de Saúde) – 

Exame de Hipertensão e Diabetes; Escovação e Aplicação de Flúor; Orientações e cuidados sobre a 

Dengue; Imunização (vacinação); Orientação e Prevenção de DST/AIDS; Orientação sobre álcool, fumo e 

outras Drogas / “MEIO AMBIENTE” (SEMARH, ADEMA, EMSURB) – Mutirão de limpeza contra a 

Dengue com realização de “Bota Fora”; Plantando Cidadania (plantio de mudas); Apresentação Teatral 

sobre a preservação do Meio Ambiente trabalhando os “5R” (Repensar, Recusar, Reutilizar, Reduzir e 

Reciclar) nos períodos da manhã e tarde; Exposições monitoradas no stand; Projeto Reciclart (oficina de 

papel); Serviços Meteorológicos; Brinquedoteca (oficina de brinquedos com material reciclado); 

Atividades da ADEMA/Balcão de Informações (Licenciamento Ambiental e Atendimento a Denúncias); 

Oficina de compostagem / “DOCUMENTOS” (SSP, Tribunal de Justiça) – oferecia confecção de 

Carteira de Trabalho; Certidão de nascimento (1ª e 2ª vias); 2ªs vias de certidões de casamento e óbito / 

“FUNDAT” – oferecia oficina de bijuteria e biscuit / “SEMASC” – Cadastramento no Bolsa Família. 
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Figura 67 

 

Figura 67 – Ao lado direito, se encontram o Centro Integrado de Segurança Pública (prédio vermelho), a 

Delegacia Cidadã e o Centro Educacional Vitória de Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2010). 

 

 Apesar da variedade dos serviços ofertados, observa-se como, de algum modo, 

estava presente o Eixo da Matriz do PEMAS (SEPLAN, 2001), a “preservação do meio 

ambiente”, o “crescimento urbano” e a “redução das desigualdades sociais” se 

configuraram como dimensões fundamentais do “referencial” (MULLER, 1995) das 

políticas públicas da cidade de Aracaju. Neste sentido é que o bairro Santa Maria torna-

se espaço privilegiado, pois é simbolicamente utilizado como a localidade onde 

tradicionalmente o Poder Público não se fazia presente ou existia apenas de maneira 

distante. Agora, sob as novas políticas urbanas, se processa uma nova imagem da 

cidade, na qual “até” os moradores do Santa Maria são contemplados. A ideia registrada 

no subtítulo do Programa “Sergipe de Todos: Governo e Prefeitura Mais Perto de Você” 

alude bem a isso quando afirma que o Poder Público está mais próximo, isto é, se faz 

presente no provimento de direitos historicamente ignorados para aquela localidade. 

 O prefeito da cidade de Aracaju, acompanhado por outros políticos, esteve no 

Evento, caminhando e cumprimentando vários moradores em meio à realização dos 

serviços ofertados para a comunidade (Ver figuras 68 e 69). 
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Figura 68 

  
 

Figura 68 - Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, de camisa branca caminhando em meio aos diversos 

estandes do Evento realizado pelo Programa “Sergipe de todos”, no bairro Santa Maria, Conjunto 

Habitacional Padre Pedro. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

Figura 69 

 
Figuras 69- Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira cumprimentando uma criança, que sentada aguardava 

sua vez de cortar o cabelo. O corte de cabelo gratuito foi um dos serviços oferecidos neste Evento. 

FONTE: Fotos do autor, 2010. 
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 No entanto, por vezes, a maneira como esta referida “proximidade” (aludida 

especialmente no subtítulo do “Programa Sergipe de Todos: Governo e Prefeitura Mais 

Perto de Você”) se efetiva oculta algumas problemáticas, evidenciando outras: 

 

[...] andando em direção a Rua do Complexo Educacional Vitória de Santa 

Maria já observava que ela estava interditada para veículos, com exceção 

para os carros das entidades do Poder Público. Havia um forte fluxo de 

pessoas saindo e entrando da Rua. Mas, o que primeiro me chamou a atenção 

foi o trabalho de alguns funcionários da Prefeitura, que estavam plantando 

algumas mudas no canteiro da Avenida Principal, localizada 

perpendicularmente à Rua do evento. Em meio a uma paisagem desgastada 

pela chuva, ruas com buracos, destacava-se um cuidado peculiar com o 

canteiro e a plantação de algumas mudas de plantas, que ocupava o símbolo 

de uma preocupação com o Meio Ambiente
105

. Esta ação está vinculada a um 

dos Projetos que também contempla o bairro Santa Maria, que é o “Plantando 

Cidadania”, subsidiado pela Prefeitura de Aracaju e executado pela 

EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos)
106

  

 

A escolha da localidade, em frente ao Centro Educacional Vitória de Santa 

Maria, para servir de pólo do Evento promovido pelo Programa “Sergipe de Todos” não 

parece ser aleatória. Além da relação simbólica entre agentes “construtores da cidade” e 

moradores do bairro Santa Maria, que o Centro carrega consigo, este é um dos poucos 

logradouros públicos do bairro que está asfaltado e sinalizado e não sofre com a 

ocorrência de buracos, causados e/ou intensificados pelas chuvas.  

 Neste sentido é que a observação das práticas de jardinagem, com a plantação de 

mudas no canteiro situado perpendicularmente à Rua do Centro Educacional, chamou-

me fundamentalmente a atenção, sobretudo pela paisagem que circundava este canteiro, 

onde já era possível visualizar os desgastes das ruas através de buracos e outras 

irregularidades. Parte da grama já aparentava um relativo desgaste devido ao uso 

inadequado. Na época o bairro já sofria com as chuvas de inverno, sendo várias casas 

inundadas e outras desmoronadas. Em meio a este contexto mudas eram plantadas em 

um canteiro que contrastava com o que se via ao seu redor. Outras mudas, expostas 

numa banca, também eram doadas para a comunidade local, ao mesmo tempo que 

participantes do Projeto explicavam sobre a importância da preservação do meio 

ambiente (Ver figuras 70 e 71). 

 

                                                           
 
105

 As mudas que foram plantadas são das espécies jambo, craibeira, flamboyant, neen indiana, felício e 

tamboril. 
106

 Trecho retirado do Diário de Campo do dia 29 de Maio, de 2010,  no bairro Santa Maria. O intuito 

desta ida a campo foi especialmente para realizar a observação direta do Evento “Sergipe de Todos”.  
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Figura 70 

 

Figura 70 – Estande do Projeto “Plantando Cidadania” no evento “Sergipe de Todos” realizado no bairro 

Santa Maria. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

 

Figura 71 

 

FONTE: Foto do autor, 2010. 

  

Segundo os executores do Projeto “Plantando Cidadania” o objetivo destas ações 

é “melhorar o microclima de Aracaju, além de diminuir a poluição sonora, purificar o 
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ar, diminuir pragas e agentes causadores de doenças, embelezar a cidade e garantir 

alimentação à avifauna urbana”107.  

 Durante o dia do Evento, especificamente quando o Prefeito de Aracaju, 

Edvaldo Nogueira, chegou à localidade, um grupo de moradores do bairro Santa Maria 

começou a proferir gritos e informar quais eram suas maiores reivindicações. 

“Queremos nossa casa! Queremos nossa casa!” Alguns deles chegavam, em menor 

volume, a falar que queriam a prometida moradia e não cortar o cabelo ou ganhar uma 

muda de planta. Questionada sobre a vida no bairro durante estes últimos anos108, se 

algo sofreu modificação, uma das moradoras que estava acompanhando o grupo que 

proferiu os referidos gritos afirmou: 

 

(...) Rapaz, modificou para este lado, porque pros outros tá praticamente do 

mesmo jeito de quando a gente chegou. (...) Pra área de cá é, fizeram rua, 

fizeram praça, pintaram tudo, botaram escola nova, modificaram as escolas 

que tava ruim, botaram pra melhorar agora. Agora o contrário de lá continua 

a mesma coisa. (...) Inventaram até de fazer um canal, deixaram foi um 

buraco. (...) 
109

 

 

Ao mencionar que a modificação também tinha relação com a nova Escola, 

questionamos se a construção do Centro Educacional Vitória de Santa Maria melhorou 

a vida dos moradores do bairro. A entrevistada relatou: 

 

Modificou, não vou mentir. Mudou alguma coisa, porque muita gente tava 

precisando de estudar, porque aqui a escola, aqui antes a escola era lotada, 

                                                           
107

 Disponível em http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=41765 

 
108

 Nas perguntas feitas aos moradores, geralmente, não determinamos o ano dos acontecimentos, com o 

intuito de não impedir que espontaneamente suas lembranças venham à tona. Neste caso específico, nos 

baseamos pelo tempo que o morador informa já ter na localidade. Na maior parte dos casos as lembranças 

de políticas urbanas na localidade são recordadas articulando-se ao nome de algum político que tenha 

participado da intervenção urbana no bairro. Isto indica a característica personalista nas políticas urbanas 

que tem contemplado a área. Nomes de Escolas e de Conjuntos Habitacionais são baseados em nomes de 

políticos da época, exemplo: Conjunto Habitacional Albano Franco; Escola Estadual Albano Franco; 

Conjunto Habitacional Padre Pedro II (popularmente também conhecido por “Maria do Carmo”).  

 
109

 Trecho retirado da entrevista realizada com a moradora Carla Oliveira de Jesus Santos, moradora do 

bairro Santa Maria há 10 anos. A entrevista foi realizada em 29/05/2010 durante o Evento promovido 

pelo Programa “Sergipe de Todos”. Vale ressaltar que a moradora informou que o nome do bairro onde 

reside é “Terra Dura”, não utilizando deste modo a nomenclatura oficial de “Santa Maria”. A referência 

das localidades, contempladas pelas supostas melhorias das políticas urbanas no bairro refere-se ao 

Conjunto Padre Pedro - onde estão o Centro Educacional Vitória de Santa Maria, Centro Integrado de 

Segurança Pública, Delegacia Cidadã, Supermercado G Barbosa e a maioria das ruas recapeadas – e as 

outras Áreas Ocupacionais do bairro como Prainha, Ponta da Asa, Caípe Novo, etc. Apesar de a 

entrevistada informar morar no Conjunto Habitacional Padre Pedro, acreditamos que oficialmente esta 

localidade tenha outra nomenclatura, tendo em vista as próprias referências geográficas dadas pela 

moradora. 

http://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=41765
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muita escola. E agora, melhorou. Melhor do que muita gente tá por aí pela 

rua. (...) Para conseguir uma vaga aqui tem que dormir. Se quiser vim 

arranjar uma vaga aqui tem que vim sete horas da noite para amanhecer o 

outro dia (...)
110

 

 

Tendo em vista que o Centro Educacional Vitória de Santa Maria, no âmbito da 

Educação, é anunciado pelos “construtores da cidade” como uma política modelo, 

interrogamos a respeito do âmbito da Segurança, para saber como o Centro Integrado de 

Segurança Pública e a Delegacia Cidadã – duas políticas urbanas também anunciadas 

como modelo na área da Segurança no bairro –, seriam concebidas pelos moradores. 

Sobre a segurança no bairro, afirmou a entrevistada: 

 

Menino! A delegacia é pior que a nossa casa! Mataram um bem ali ói (a 

entrevistada apontou para a frente da Delegacia Cidadã, que também localiza-

se na mesma rua onde ocorria o Evento promovido pelo “Sergipe de Todos”). 

É a pior tristeza aqui nessa Terra Dura! Se mataram um em cima da 

delegacia, imagine por fora! Como um ali mesmo, bem na frente, que 

mataram outro e nada de resolver, nada de polícia. Quando os malandros 

some aí a polícia chega junto, mas não pode ser assim né?! Desse jeito, nós tá 

sem segurança né?! (Ao lado da entrevistada, outra moradora gritava “Eu 

quero é minha casa!”). Mas, neguinho só quer voto, voto, voto! Pra eles é 

bom depois né?! E pra gente, que não modifica nada, que não ganha nada?! A 

gente sai perdendo né?! Por isso que a gente acha que falta mudar muitas 

coisas aqui. A gente pensou que com uma delegacia aqui ia ter segurança, só 

que é a mesma coisa de não ter policial, aí não vale! (...)
111

 

 

 Neste sentido, constata-se, pela própria apreensão da moradora, a dispersão 

espacial (já diagnosticada em outros relatórios e projetos realizados na localidade) do 

bairro Santa Maria. Do ponto de vista oficial, o bairro possui no mínimo 15 áreas 

ocupacionais, como já citamos anteriormente. Mas, no uso do espaço e atribuição feita 

pelos moradores, este número é geralmente divergente, sendo na maioria das vezes 

superior ao dado oficial. Mais que isso, tem sido possível identificar também, através do 

mapeamento das principais políticas urbanas no bairro, que em sua dinâmica interna há 

uma espécie de estratificação, tendo determinadas áreas mais prestígio e mais 

benfeitorias urbanas realizadas do que outras. Isto é notado quando a referida 

entrevistada divide o bairro entre os “de lá” e os “de cá”, tendo em vista as 

modificações ocorridas pelo processo de qualificação urbana que tem passado o bairro. 

Os primeiros referem-se àqueles que não podem gozar dos direitos e das melhorias 

diretamente realizadas no bairro Santa Maria. Os outros, os “de cá”, referindo-se ao 

                                                           
110

 Trecho retirado da entrevista realizada com a moradora Carla Oliveira de Jesus Santos, moradora do 

bairro Santa Maria há 10 anos. A entrevista foi realizada em 29/05/2010 durante o Evento promovido 

pelo Programa “Sergipe de Todos”. 
111

 Idem nota de rodapé 31. 
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Conjunto Habitacional Padre Pedro112 - onde localiza-se o Centro Educacional Vitória 

de Santa Maria, Centro Integrado de Segurança Pública, Delegacia Cidadã, 

Supermercado G Barbosa, Posto de Gasolina Petrox, avenidas alargadas e recapeadas, 

canteiros centrais e serviços de jardinagem –, são aqueles que contemplam as 

modificações e melhorias causadas pelas políticas urbanas. Embora os “de lá” possam 

usufruir de algumas dessas intervenções locadas mais especificamente no Conjunto 

Habitacional Padre Pedro, como, por exemplo, o Centro Educacional Vitória de Santa 

Maria e o Supermercado G Barbosa, uma série de outras ações anunciadas como 

modelo não fazem sentido para esta significativa parcela da população do bairro. Deste 

modo, a “mudança” da “Terra Dura” para o bairro de “Santa Maria” se torna, no 

máximo, a institucionalização de uma nova nomenclatura e surgimento de um bairro. 

Não nos parece fortuito, neste sentido, que alguns moradores ainda identifiquem e 

informem morar na Terra Dura, ignorando conscientemente ou não a imagem, em certa 

medida, forjada, que é associada ao bairro “Santa Maria” pelos “construtores da 

cidade”. 

 Desta maneira, se por um lado há um processo de construção de uma nova 

imagem do Povoado “Terra Dura”, na medida em que ele deixa de ser “Terra Dura”, e 

passa a ser “Santa Maria”, por outro, notamos que há atores sociais, sendo estes 

representantes institucionais ou não, que insistem, em no mínimo lembrar, que a 

localidade ainda precisa ser chamada de “Terra Dura”. Em um evento beneficente 

organizado por servidores públicos ligados à Segurança Pública do Estado de Sergipe, 

encontramos o seguinte relato de um tenente-coronel: 

 

O nome Santa Maria surgiu como uma forma de tentar retirar o estigma de 

pobreza e violência que pesa sobre a denominação Terra Dura. Mas não 

adianta mudarmos apenas o nome, esse povo precisa de promoção social de 

verdade e esse é o nosso recado com este espetáculo
113

 

 

A mudança na nomenclatura da localidade, bem como as outras políticas 

urbanas implementadas no bairro Santa Maria, durante a década de 2000, tem produzido 

uma imagem de mudança sobre o bairro e contribuído na consagração da imagem 

oficial da cidade, na medida em que consegue estrategicamente ocultar as problemáticas 

                                                           
112

 É necessário ressaltar que mesmo no Conjunto Habitacional Padre Pedro é possível contar dezenas de 

moradores insatisfeitos com as supostas modificações e melhorias urbanas do Bairro Santa Maria. 
113

 Relato extraído da matéria postada no endereço eletrônico 

http://www.pm.se.gov.br/pm.php?var=1135192181 

 

http://www.pm.se.gov.br/pm.php?var=1135192181
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que permanecem existentes na vida de boa parte dos moradores do bairro Santa Maria. 

Esta imagem da mudança, construída através das ações de qualificação urbana dos 

“construtores da cidade”, caracteriza a marca do novo pensar urbano como resultado de 

práticas políticas. Vale lembrar o relato da moradora entrevistada no Evento do 

Programa “Sergipe de Todos”, quando afirmou que o maior interesse destas 

intervenções urbanas no bairro é angariar votos políticos. “(...) neguinho só quer voto, 

voto, voto! Pra eles é bom depois né?! E pra gente, que não modifica nada, que não 

ganha nada?!”114 Para uma outra moradora do bairro a principal mudança diz respeito ao 

crescimento populacional da localidade que vem em ascendência desde os primeiros 

conjuntos habitacionais construídos na área no final da década de oitenta. Assim ela 

afirma: “A principal mudança é o aumento populacional. Só, assim, (risos) em termos 

de estética veio muita coisa como diz minha vó, veio a unidade de saúde, escola, ônibus, 

delegacia, esteticamente falando mudou muita coisa,  mas ao mesmo tempo não mudou 

(risos) (...)”115. 

 O projeto do “Bairro 17 de Março”, inicialmente conhecido apenas como “bairro 

novo”, localizado entre o bairro Santa Maria e a “Aruana” (área ocupacional 

pertencente a Zona de Expansão Urbana de Aracaju) é uma outra grande política urbana 

fundamentada e executada pelo Poder Público. Numa área de aproximadamente 2 

milhões de metros quadrados, tem sido erguido um novo bairro para a cidade de 

Aracaju. A sua relação com o bairro Santa Maria, objeto empírico específico desta 

pesquisa, é estreita na medida em que o primeiro “serve” como ação solucionadora do 

déficit habitacional e das moradias precárias que o último tem enfrentado durante sua 

formação histórica. Isto é, mesmo não sendo locada na área do bairro Santa Maria, esta 

política urbana constitui-se como medida que busca qualificar a vida no bairro. Segundo 

a coordenadora de habitação da Secretaria Municipal de Planejamento de Aracaju, as 

moradias construídas no novo bairro visam conceder habitação para a população que, 

vivendo em área de risco, considerada irrecuperável seja por questão ambiental ou de 

outra ordem, precisariam ser contempladas com o direito de habitação. Desta forma é 

que algumas famílias que viviam nalgumas áreas ocupacionais116 do bairro Santa Maria 

                                                           
114

 Trecho retirado da entrevista realizada com a moradora Carla Oliveira de Jesus Santos, moradora do 

bairro Santa Maria há 10 anos. A entrevista foi realizada em 29/05/2010 durante o Evento promovido 

pelo Programa “Sergipe de Todos”. 
115

 Entrevista concedida ao autor em Setembro de 2010. A entrevistada, de 30 anos, sempre residiu no 

bairro. Ela é neta de Dona Onorina, uma das moradoras mais antigas do bairro. 
116

 Entre estas, a que tomou maior significação foi a área conhecida como Morro do Avião, onde a maior 

parte das habitações constituíam-se  na verdade em barracos improvisados. 
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passaram a residir no recém-criado bairro “17 de Março”. O intuito declarado pelo 

Poder Público a respeito deste projeto de um novo bairro é convergente com a 

construção e consolidação da imagem oficial da cidade. Os princípios lançados ainda no 

PEMAS (SEPLAN, 2001) são mais uma vez acionados, resultando desta maneira a 

construção de uma imagem de uso político. A referida política urbana é apresentada da 

seguinte maneira: 

 

A prefeitura de Aracaju continua transformando a capital sergipana em 

referência nacional de qualidade de vida. [...] O objetivo do projeto é 

promover a habitação de interesse social e a regularização fundiária para o 

assentamento de famílias
117

. 

 

O projeto da construção do bairro conta com a participação da Prefeitura 

Municipal de Aracaju, Governo do Estado de Sergipe, Governo Federal (através de 

recursos advindos do PAC), além de outros apoiadores, como a Petrobrás, através do 

Projeto “Santa Maria Protege”, incorporado ao projeto Moradia Cidadã da Prefeitura 

Municipal de Aracaju. Dividido em blocos I, II, IIA e III, a previsão é que articulado às 

mais de 3.000 unidades habitacionais, o bairro disponibilize infraestrutura urbana, 

equipamentos sociais, espaços públicos, comércio e serviços necessários para seus 

moradores. O objetivo declarado não é, deste modo, apenas dar casa, mas promover 

condições de morar através da “habitabilidade”, conforme informou a coordenadora de 

habitação da SEPLAN Municipal. Isto é, trata-se de um novo conceito de política 

habitacional que prevê intervenções integradas, de maneira tal que se compreende a 

articulação aos conjuntos habitacionais e a necessidade de ter toda uma série de 

infraestrutura urbana e de serviços, como transporte, educação saúde, trabalho, etc. 

 Na inauguração do conjunto habitacional “Sebastião Celso Carvalho”, em 10 de 

Junho de 2010, foram entregues oficialmente mais 552 unidades habitacionais118. A 

entrega foi conduzida de maneira festiva, transformando-se um verdadeiro evento 

comemorado por uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades. 

Além da participação de várias entidades e movimentos sociais como “União Nacional 

de Moradia Popular”, MOTU (Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos), 

Defesa Civil e alunos do Pro Jovem, o Presidente da República (na época Luis Inácio da 
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 Trecho retirado do Folder Publicitário “Bairro 17 de Março. Mais qualidade de vida para todos” do 

lançamento oficial do “Bairro 17 de Março” (SEPLAN;PMA, 2010). (VER ANEXO 15) 
118

 Estas unidades habitacionais foram divididas em três projetos: O primeiro é parte do Programa 

Moradia Cidadã que entregou 78 casas; O segundo é parte do Programa Santa Maria Protege (Petrobrás) 

com 250 casas; O terceiro é composto por 224 unidades habitacionais, divididas em 14 blocos com 16 

apartamentos cada. 
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Silva), Ministro das Cidades (Márcio Fortes de Almeida), Ministério da Educação, 

Governador de Sergipe (Marcelo Déda), Prefeito de Aracaju (Edvaldo Nogueira) e 

outros políticos estiveram presentes na referida cerimônia. A ocasião da entrega oficial 

das unidades habitacionais constituiu-se como estratégia política que anunciava também 

a mudança na qualidade de vida daqueles que esquecidos em assentamentos precários, 

contemplavam, enfim, o direito histórico de uma moradia. Mas, de fato, não era só a 

isto que se referia a cerimônia. A entrega de ônibus escolares e o anúncio de verbas 

federais para diversos projetos habitacionais e educacionais em Sergipe e Aracaju foram 

também ações que compuseram o evento. Contudo, já no discurso do Ministro das 

Cidades (Márcio Fortes de Almeira), ficou mais uma vez claro que o Bairro “17 de 

Março” cumpria a função primordial de reassentar moradores de áreas de risco 

localizadas sobretudo no bairro Santa Maria (Ver figuras 72 e 73). 

Com a desocupação do Morro do Avião, no bairro Santa Maria, as unidades 

habitacionais do bairro “17 de Março” passam a configurar como o resultado da política 

habitacional da cidade. Mas, conforme a perspectiva da Prefeitura de Aracaju, através 

da Secretaria de Planejamento, não se trata apenas de habitação, mas de 

“habitabilidade”. "Nosso objetivo não é apenas retirar as pessoas de áreas de risco, mas 

oferecer toda a infraestrutura necessária para que elas morem bem"119, assim afirmou a 

coordenadora de habitação da SEPLAN. Aproximadamente 404 famílias foram 

removidas do Morro do Avião e encaminhadas para as mais novas moradias do novo 

bairro. Como efeito destas políticas urbanas consolida-se a imagem oficial da cidade de 

Aracaju (Ver figuras 74 e 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119

 Trecho extraído da entrevista com a coordenadora de habitação da SEPLAN, Maria de Abreu 

Vasconcelos. Matéria e entrevista disponibilizada em 

http://www.aracaju.se.gov.br/planejamento/index.php?act=leitura&codigo=43060 

 

http://www.aracaju.se.gov.br/planejamento/index.php?act=leitura&codigo=43060


 

195 
 

Figura 72 

 

Figura 72 – Autoridades políticas no palco montado para a cerimônia de entrega oficial das 552 unidades 

habitacionais do Conjunto Sebastião Celso Carvalho, no recém criado bairro “17 de Março”. FONTE: 

Foto do autor, 2010. 

Figura 73 

 

Figura 73 – Populares chegando para assistir a cerimônia de inauguração do bairro “17 de Março”, que 

contava com a presença do Presidente da República, Luis Inácio da Silva. FONTE: Foto do autor, 2010. 
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Figura 74 

 

 
 

Figura 74 - Bloco de apartamentos do Conjunto Sebastião Celso Carvalho, bairro “17 de Março”, coberto 

parcialmente por um imenso painel que demarca a imagem política referencial da intervenção urbana 

habitacional. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

 

Figura 75 

 

 
Figura 75 - Bairro “17 de Março”.  FONTE:Foto do autor, 2010.    
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 Ao lado da exibição das ações políticas, todas concebidas como modelos 

positivos, sejam em nível nacional, mas, sobretudo, estadual e municipal, edifica-se a 

imagem da cidade a partir das intervenções urbanas, que mais uma vez aludem 

fundamentalmente à noção da qualidade de vida, baseada na democratização dos 

direitos. A ideia de cidadania é também articulada, de modo a explicitar, especialmente, 

o papel do Poder Público no provimento dos direitos, que sob esta nova forma de gestão 

urbana estaria reconhecendo aqueles que historicamente teriam sido ignorados no 

âmbito das políticas públicas municipais. Neste sentido, o relato da moradora de uma 

das unidades habitacionais do novo bairro, que antigamente residia no Morro do Avião, 

localizado no bairro Santa Maria, corrobora com esta perspectiva. A apreensão de que, 

para aqueles que nada tinham, poder hoje morar numa casa própria, legalmente 

reconhecida, é imensurável. O que é possível captarmos é que esta situação não é 

marcada, ao menos a princípio, por nenhum questionamento sob o uso político que 

possa ser feito a partir das referidas imagens construídas pelas políticas urbanas. Para 

boa parte da população contemplada com uma moradia, o que importa é ter em fim uma 

casa. Contudo, mesmo sem ter, conscientemente, o intuito da crítica, algumas 

fragilidades das supostas ações modelo são por vezes reveladas. Afirma a entrevistada: 

 

(...) Eu morava no Bairro América, pagava aluguel, as condições era poucas, 

fiz um barraquinho no Morro, Deus abençoou, ganhei uma casinha e tô feliz! 

(...) Mas, pra mim tá ótimo, pra quem nunca teve nada, pra mim tá ótimo!
120

 

 

Questionada se a mudança da “Terra Dura” para o bairro de Santa Maria teria 

relação com a construção destas casas, ela afirma: “Rapaz isso continua do mesmo jeito, 

o que nós só tamus pedindo aqui é ônibus! Pra botar os meninos pra escola, tem que 

botar pela lama, lama! O que nós só deseja aqui é botar uma frota e pronto!”121 . 

                                                           
120

 Trecho retirado da entrevista com Dona Maria das Dores Santos, realizada em 10/06/2010 durante a 

cerimônia oficial da entrega das 552 unidades habitacionais constituintes do Conjunto Habitacional 

Sebastião Celso Carvalho, no recém-criado bairro “17 de Março”. Dona Maria tinha 42 anos, natural do 

município de Itabaianinha, Estado de Sergipe. Ela morou no bairro Santa Maria, mais especificamente no 

Morro do Avião por mais de 5 anos. Sua trajetória se assemelha a vários outros moradores de áreas 

ocupacionais do bairro Santa Maria, que ou advindos diretamente do interior para a localidade ou saindo 

de outras áreas devido aos custos com aluguel passaram a viver em moradias precárias, sendo boa parte 

das vezes irregulares do ponto de vista jurídico. O Morro do Avião é neste sentido, uma das áreas mais 

significativas no que diz respeito às moradias precárias da cidade de Aracaju.  
121

 Trecho retirado da entrevista com Dona Maria das Dores Santos, realizada em 10/06/2010 durante a 

cerimônia oficial da entrega das 552 unidades habitacionais constituintes do Conjunto Habitacional 

Sebastião Celso Carvalho, no recém criado bairro “17 de Março”. 
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 Outras reclamações a respeito também de transporte e segurança no bairro já são 

veiculadas nos meios de comunicação122 em menos de um ano da data de inauguração 

do referido conjunto habitacional.  Desta maneira, o conceito de “habitabilidade” torna-

se inaplicável em sua plenitude. Políticas urbanas integradas, de modo a tornar o bairro 

não apenas um amontoado de unidades habitacionais, mas integrá-lo a outras ações que 

concebam o direito de moradia juntamente ao direito de morar bem, acaba não se 

realizando efetivamente. Sendo assim, constata-se que ainda não estão disponibilizados 

todos os serviços necessários para o “morar bem”, como transporte, escola, saúde, 

segurança, além da indispensável infraestrutura urbana, com esgotamento sanitário, 

calçamento de ruas, etc. Passado um ano da cerimônia de inauguração do novo bairro, 

muitas unidades habitacionais construídas na localidade ainda não foram entregues (Ver 

figuras 76 e 77). 

 

Figura 76 

 

 

Figura 76 - Casas construídas, mas em ruas ainda sem esgotamento sanitário e calçamento no bairro “17 

de Março”. FONTE: Foto do autor, 2010. 

 

 

                                                           
122

 Ainda no ano de 2010, algumas manchetes de jornais eletrônicos denunciavam as problemáticas do 

novo bairro. “Bairro novo apresenta velhos problemas”; “Moradores do Bairro novo reclamam de 

„velhos‟ problemas no local” (http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=100082&titulo=cidade 

http://www.atalaiaagora.com.br/conteudo?c=18313&sb=1&t=MORADORES+DO+BAIRRO+NOVO+R

ECLAMAM+DE+%22VELHOS%22+PROBLEMAS+NO+LOCAL) 

 

http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=100082&titulo=cidade
http://www.atalaiaagora.com.br/conteudo?c=18313&sb=1&t=MORADORES+DO+BAIRRO+NOVO+RECLAMAM+DE+%22VELHOS%22+PROBLEMAS+NO+LOCAL
http://www.atalaiaagora.com.br/conteudo?c=18313&sb=1&t=MORADORES+DO+BAIRRO+NOVO+RECLAMAM+DE+%22VELHOS%22+PROBLEMAS+NO+LOCAL
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Figura 77 

 

 
 

Figura 77 - – Ruas do bairro “17 de Março” em construção. FONTE: Foto do autor, 2010 

 

 

A falta de infraestrutura e a qualidade das casas construídas contrastam com o 

discurso oficial do bairro modelo. É preciso ressaltar que não se trata efetivamente 

apenas de um novo bairro, mas uma espécie de qualificação urbana e política erguida 

numa área até então anexa ao bairro Santa Maria. Após conversar com mais alguns 

moradores residentes no bairro Santa Maria, fomos convidados a conhecer a outra parte, 

que agora faz parte do bairro “17 de Março”. Foi possível observar trabalhadores da 

construção civil no local, mas a maior parte das ruas ainda não estão calçadas nem 

asfaltadas. As unidades habitacionais já construídas, mesmo ainda não estando aptas a 

receberem os moradores, já apresentam danos na estrutura física (Ver figuras 78 e 79).  
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 Figura 78 

 
 

Figura 79 

   
Figuras 78 e7 9 - Estrutura física de algumas unidades residenciais do bairro “17 de Março”. FONTE: 

Foto do autor, 2010. 

 

 Diante de tudo que foi dito até então, é válido retomarmos algumas 

considerações. Observadas e analisadas as diversas políticas urbanas implantadas no 
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bairro Santa Maria, inclusive aquela que institucionaliza e promove a localidade de 

Povoado Terra Dura, para bairro de Santa Maria, verificou-se, com efeito, que estes 

processos contribuem na consolidação da imagem da cidade de Aracaju. Mas isto ocorre 

não através de intervenções urbanas de caráter turístico, mas a partir de ações que visam 

qualificar áreas classificadas como marginais associadas à imagem da miséria e 

violência social. Com isto, é a partir de políticas urbanas, caracterizadas como “sociais” 

que ao ser “reinventada” a imagem do bairro Santa Maria – alterando-o de “Terra 

Dura”, espécie de “depósito de gente” para o Santa Maria, “bairro cidadão” –, tem-se o 

processo de construção e consolidação de uma imagem da cidade de uso político por 

parte dos “construtores da cidade”. Isto quer dizer que, as políticas de qualificação 

urbana no bairro Santa Maria não resultam uma única imagem da cidade, mas 

contribuem para a edificação da imagem oficial de “cidade da qualidade de vida”, 

promovida pelos “construtores da cidade”. 

 Esta imagem oficial, constatamos, a partir da observação direta, do mapeamento 

das notícias veiculadas nos meios de comunicação local e de algumas apreciações de 

moradores do referido bairro, que existem significativos contrastes. Estes contrastes, a 

nosso ver, não constituem apenas distintos pontos de vistas acerca dos efeitos das 

políticas urbanas implementadas no bairro Santa Maria, mas dizem respeito ao caráter 

destas intervenções, que cumprem a marca oficial da cidade, na medida que 

“mascaram” as problemáticas existentes, configurando a imagem construída um 

específico uso político.  
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O bairro, como lugar expressivo de práticas sociais, permite ultrapassar a 

lógica linear de certas generalizações, atentando para situações mais densas e 

contraditórias vivenciadas no cotidiano da cidade (BARREIRA, 2007, p. 

166) 

 

 As cidades não são entidades autônomas, embora também não se constituam 

apenas como cenário inerte e passivo dos fenômenos urbanos. A múltipla composição 

diferenciada e hierarquizada dos seus atores constroem e (re)constroem constantemente 

a maneira de sentir, usar e olhar as cidades. As apreensões e classificações sobre a 

cidade tornam-se plural, mesmo que pautadas por disputas desiguais de poder. Ao lado 

dos modelos gerais é possível encontrar as particularidades das cidades tecidas no 

campo simbólico e material do direito à cidade, bem como de sua imagem construída.  

 “Planejada” ou somente marcadamente “projetada”, a cidade de Aracaju surgiu, 

entre outras narrativas históricas e políticas, como a capital construída para o progresso 

e a modernidade. Esta primeira imagem oficialmente atribuída ao relativamente recente 

ex-Povoado Santo Antônio do Aracaju, afora a possibilidade de nunca ter se 

concretizado, custou aproximadamente meio século até minimamente se equiparar à 

antiga capital da então Província de Sergipe Del Rey, São Cristóvão. Após 156 anos de 

existência, a cidade de Aracaju agora tem oficialmente eleita uma nova imagem. Trata-

se da “Cidade da Qualidade de Vida”. Mas, diferente da maneira pela qual sua imagem 

original foi construída, fundamentada na concepção do que viria a ser o Povoado Santo 

Antônio do Aracaju, a atual cidade tem como símbolo oficial maior de sua imagem a 

noção de “cidade da qualidade de vida” a partir do suposto resultado da nova forma de 

gestão urbana em curso. 

 Para tanto, foi preciso, entre outras ações, se não eliminar, ao menos mascarar a 

imagem do Povoado “Terra Dura”, institucionalizando-o no bairro “Santa Maria”. É sob 

esta perspectiva que o presente trabalho adentrou a investigação dos estudos urbanos, 

identificando os fenômenos dos processos de governança,as novas formas de gestão 

urbana e as estratégias e implicações dos projetos de “remodelação” ou “requalificação 

urbana”. 

 Neste intuito, analisou-se de maneira relacional dois matizes temáticos: Políticas 

Urbanas e Imagens da Cidade. O problema de pesquisa central que se buscou responder 

visava compreender em que medida as políticas urbanas implementadas no bairro Santa 

Maria, durante a última década de 2000, requalificaram a imagem da referida 
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localidade. De igual modo, investigou-se até que ponto este processo de requalificação 

urbana repercutiu na dimensão imagética oficial da cidade de Aracaju-SE. O referido 

bairro tomado como objeto empírico específico, apresentou várias singularidades 

emblemáticas diante do contexto socioespacial da cidade de Aracaju. As características 

de sua formação história, o processo particular de periferização, bem como a 

classificação da localidade enquanto área periférica, seguido dos processos de 

estigmatização e desestigmatização, constituíram o bairro Santa Maria como lugar 

privilegiado na análise das políticas urbanas e construção das imagens da cidade de 

Aracaju durante os anos 2000. 

 O processo de periferização e atribuição taxativa de “periferia” ao bairro Santa 

Maria ocorreu de maneira singular frente às formas tradicionais observadas em outras 

cidades. Não foi simplesmente pelo crescimento e elitização dos centros urbanos que as 

populações de baixa renda passaram a ocupar as zonas marginais da cidade, 

caracterizadas pelo desprovimento de equipamentos e infraestrutura urbana. Mas, no 

caso do referido bairro, foi a partir do final da década de oitenta, com a chegada do 

depósito de lixo (chamada posteriormente de “Lixeira da Terra Dura”) dos municípios 

de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, e com a construção dos 

conjuntos habitacionais que a “Terra Dura” passou a ser significativamente mais 

ocupada e a consolidar a imagem popular de sinônimo de “coisa ruim”. Esta imagem se 

sustentava pelas associações da localidade com o alto grau de miséria e violência social. 

Com efeito, associado à formação de “periferização” e “estigmatização” da localidade 

soma-se outro importante fator. No caso estudado, não foi pela ausência direta do Poder 

Público, mas pela presença do Estado que, a partir da transferência da Lixeira, da 

remoção e direcionamento de famílias que ocupavam áreas irregulares na cidade para a 

Terra Dura, mediante a implementação da política habitacional baseada na construção 

pelo regime de mutirão, doação de lotes de terra e de casas populares que houve os 

processos de “periferização” e “estigmatização”. 

 Uma vez estigmatizada, a Terra Dura, que localiza-se na Zona Sul da cidade, 

próximo ao litoral Sul e à Zona de Expansão Urbana, principal área de especulação e 

crescimento imobiliário da cidade de Aracaju, passou, a partir da década de 2000, por 

um processo de “requalificação urbana” com vistas à sua “desestigmatização”. Para 

tanto, como condição desta construção e edificação da “mudança” tornou-se necessário 

conceber de maneira recalcada a imagem da Terra Dura com vinculação a um passado 

hostil de miséria, violência e abandono do Poder Público. Desta forma, o “novo”, 
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representado pela suposta modificação e transformação da Terra Dura no bairro Santa 

Maria, seria concebido pela apreciação de uma imagem positiva. O que, no entanto, 

conforme analisado, resultou, de maneira perversa, um processo relacional de 

“estigmatização/desestigmatização” da área. A isto definimos como “underclass às 

avessas”. Isto é, quando uma localização torna-se socioespacialmente segmentada e 

“demonizada” (WACQUANT, 2008) não pela ausência do Poder Público e da 

consideração fundada na noção de “underclass”, em que algumas comunidades 

apresentariam naturalmente comportamentos desviantes, o que justificaria a ausência de 

políticas públicas e o provimento de direitos sociais fundamentais. Mas, quando é pela 

noção recalcada e estigmatizada da marginalidade e do abandono que o Poder Público 

se faz presente, sustentando o conjunto de políticas urbanas implantadas na área. 

 Diante disto, observou-se que as políticas urbanas locadas no referido bairro 

constroem determinada imagem da cidade, menos no sentido de criar e mais no âmbito 

de consolidar, na medida em que reinventa a imagem do “Santa Maria”. A mudança do 

Povoado Terra Dura para o bairro Santa Maria, juntamente ao conjunto de intervenções 

urbanas realizadas na área, representou deste modo as ações estratégicas da nova forma 

de gestão urbana da cidade na última década. Este conjunto de intervenções urbanas 

atendem a um conjunto diferenciado, embora coexistente, de interesses dos atores 

sociais dominantes (Poder Público e setores da iniciativa privada, especialmente agentes 

imobiliários) no processo de construção da cidade.   

 Com a imagem reinventada do bairro, consolida-se em favor do Poder Público a 

imagem da eficiência e sobretudo do “Governo do Social”, assentado sob os valores de 

“cidadania”, “democracia”, “inclusão”, “crescimento”, “igualdade” e “preservação 

ambiental”, sintetizado no referencial imagético da “Cidade da Qualidade de Vida”. Por 

sua vez, esta imagem oficial da cidade também encontra correspondência nos interesses 

dos agentes imobiliários locais. Tendo em vista a proximidade geográfica do bairro com 

a Zona de Expansão Urbana (ZEU), a difusão da imagem reinventada do bairro e a 

consolidação da imagem oficial da cidade favorece de dois modos os interesses dos 

agentes imobiliários. Por um lado, minimizando a imagem pejorativa do bairro, 

potencializa-se as relações de mercado imobiliário na ZEU, na medida em que a Terra 

Dura deixa de ser “Terra Dura” e passa a ser bairro Santa Maria. Por outro, serve como 

início do processo de apropriação imobiliária da área, germinando, talvez, um futuro 

processo de gentrificação com vistas especialmente à alteração dos moradores da 

localidade. 
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 Além do Poder Público e dos Agentes Imobiliários, foi verificada a participação 

de outros dois tipos de atores sociais na implementação das políticas urbanas e imagens 

da cidade. O primeiro tipo a destacar refere-se ao Ministério Público Estadual (MP), que 

ocupou papel significativamente relevante nas principais intervenções urbanas 

realizadas no bairro Santa Maria. A partir da função de órgão fiscalizador e garantidor 

dos direitos sociais, como educação, saúde, moradia, etc. o MP atuou enquanto agente 

acelerador, na medida em que pressionava juridicamente o Poder Público Municipal e 

Estadual no cumprimento dos deveres e direitos dos moradores do bairro. Sua 

participação também se efetuou, algumas vezes, como idealizadora das ações 

implementadas na localidade, como na criação do Centro Educacional Vitória de Santa 

Maria.  

 O outro tipo destacado diz respeito à Sociedade Civil organizada locada no 

referido bairro. O alto número de associações de moradores e organizações não 

governamentais revela por um lado um alto grau de organização política no bairro, por 

outro exprimem, a partir das estreitas relações de líderes comunitários com políticos 

locais, uma intensa interferência política na área, configurando-a enquanto um lugar 

privilegiado para as práticas de capturação de votos eleitorais. De todo modo, a 

implementação das diversas políticas urbanas no bairro e a consequente reinvenção de 

sua imagem acabou significando conquistas adquiridas pela Sociedade Civil organizada. 

Embora esta seja caracterizada de maneira parcial e fragmentada, não representando, 

portanto, todas as perspectivas das organizações sociais atuantes no bairro. 

 Ademais, considerando que o presente trabalho não teve somente como objetivo 

final a identificação do processo de construção da imagem oficial da cidade de Aracaju 

e os agentes sociais favorecidos e participantes desta construção, analisou-se também as 

implicações da formação desta referida imagem. Conforme visto por Maricato (2008), a 

produção da cidade formal implica a construção da representação ideológica da cidade 

oficial enquanto um instrumento de poder que visa transformar o que é parcial em algo 

total. Trata-se da formação de uma “ficção”. Isto é, uma imagem geral daquilo que, no 

máximo, corresponde a uma pequena parcela da cidade: 

 

Uma imensa campanha publicitária leva uma ficção à população: O que se 

faz em território restrito e limitado ganha foros de universal. Os 

investimentos na periferia não contam para a dinâmica do poder político, 

como os próprios excluídos não contam para o mercado (MARICATO, 2009, 

p. 165-166) 
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Na produção oficial da cidade aquilo que não corresponde a sua síntese e seleção 

edificada é ignorado ou interpretado como desvio. Na análise da construção e 

consolidação da imagem oficial da cidade de Aracaju, nos últimos dez anos, verificou-

se, entretanto, que o bairro “Santa Maria”, enquanto “periferia singular”, ocupou um 

papel significativo na dinâmica do poder político, que sob a noção política de “Governo 

de Todos” fundamentou as intervenções no referido bairro. Além disto, esta 

consolidação também encontrou correspondência nos interesses dos agentes 

imobiliários. Para tanto, a “Terra Dura” precisou, ao menos oficialmente, deixar de ser 

“Terra Dura” e passar a ser “Santa Maria”. 

 Contudo, assim como alertado por Sánchez (2001), apesar da produção de um 

ordenamento imagético e territorial nas cidades, há sempre espaços para as práticas 

dissonantes, ou para os “contra-usos”, conforme verificado por Leite (2005). Deste 

modo, tanto os atores em práticas individuais, quanto em ações coletivas realizadas 

através das organizações de movimentos sociais tendem a figurar como forças 

questionadoras da cidade oficial. Neste sentido é que o trabalho também utilizou a 

observação direta “do” e “no” bairro Santa Maria. Objetivou-se ir para além da 

generalização discursiva e da suposta exatidão estatística. Com efeito, as idas a campo 

no referido bairro visaram apreendê-lo como dimensão fundamental e peculiar no 

processo de políticas urbanas e construção das imagens da cidade de Aracaju. 

 Portanto, se é possível afirmarmos que as políticas urbanas, implantadas no 

bairro Santa Maria contribuíram, mediante o “discurso do social” e da “mudança”, 

numa faceta sustentadora da imagem edificada de “Cidade da Qualidade de Vida”, é 

também plausível considerar que esta imagem construída é fundamentalmente de uso 

político, o que, contudo, não a torna menos vendável. Do mesmo modo, considera-se 

neste trabalho que a cidade de Aracaju não é, como pretendem as narrativas oficiais dos 

“construtores da cidade”, a representação maior da “Cidade da Qualidade de Vida”. Mas 

resulta de um complexo conjunto de imagens formadas desigualmente pelos distintos 

atores que disputam o direito e os sentidos da cidade. 
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VIII- ANEXOS 

 

ANEXO 01 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - 01 

(Atores residentes no Bairro Santa Maria) 

 

 Tópicos dialógicos preliminares 

 

1- Apresentação do entrevistado 

Nome: 

Endereço: 

Data de Nascimento: 

Local de nascimento:  

Local anterior da residência no Bairro: 

Por que foi morar no Bairro / Causas e motivações: 

Tempo que reside no Bairro: 

Ocupação / Profissão: 

Escolaridade: 

2- Histórico do Bairro (“história contada”) 

Como surgiu a “Terra Dura”? 

Qual o ano aproximado que você já ouviu falar do seu surgimento? 

A “Terra Dura” faz parte de que cidade? Sempre foi parte desta cidade? 

Hoje a localidade é oficialmente um bairro, quando se tornou você sabe? 

Qual a área que hoje faz parte da “Terra Dura”? 

Quantos conjuntos residenciais fazem parte desta área? 

Você pode listar para mim estas áreas? 

Qual foi a primeira área habitada? E qual o primeiro conjunto? 

3- Principais Ocorrências / “Mudanças” no Bairro 

De quando chegou aqui para hoje alguma coisa foi modificada no Bairro? O que? 

Quais as principais modificações? (Anotar conforme seqüência relatada pelo 

entrevistado) 

4- Da “Terra Dura” para o “Santa Maria” 

Como chamam o Bairro hoje? Houve mudança no nome? 

Quando o nome foi modificado? 

Por que modificaram? 

Esta modificação tem alguma importância na sua vida? Qual (ais)? 

5- Especificando algumas Políticas Urbanas 

- (Lixeira: Proibições e Importâncias) 

A lixeira ainda existe aqui? Há pessoas trabalhando como catadores? 

O que você acha que representou no Bairro a chegada da Lixeira?  

Houve alguma modificação para o Bairro com a proibição do trabalho na lixeira? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

- (G Barbosa e Posto de Gasolina Petrox) 

Você sabe que chegou um supermercado G Barbosa aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada do supermercado? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada do supermercado? 

 

- (Complexo Educacional Vitória de Santa Maria) – Creche, Escola Infantil, 

Fundamental, Médio. 

Você sabe que chegou uma nova Escola aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 
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Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada deste Complexo 

Educacional? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada dele? 

 

- (Centro Integrado de Segurança Pública; Delegacia Cidadã) 

Você sabe que chegou uma nova Delegacia aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada deste Centro Integrado de 

Segurança? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada dele? 

 

- (Posto de Saúde “Celso Daniel”) 

Você sabe que chegou um novo Posto de Saúde aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada deste Posto? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada dele? 

 

- (Fórum) 

Você sabe que chegou um Fórum aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada deste Fórum? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada dele? 

 

- (Complexo Penitenciário Antônio Jacintho Filho) 

Você sabe que chegou uma Penitenciária aqui? 

Como você vê isso? Isso representa alguma mudança no seu dia-a-dia? 

Houve alguma modificação para o Bairro com a chegada desta Penitenciária? 

O que você acha que modificou no Bairro com a chegada dela? 

6- ONG‟s e Associações de Moradores 

Você é filiado a alguma Associação ou ONG? 

Qual o nome dela? 

Há quanto tempo? 

Desde quando ela existe? 

Paga alguma taxa para se associar? 

O que ela faz? Atuação/função 

Recebe algum apoio/incentivo financeiro? 

De quem recebe apoio? Do Governo? Prefeitura? Políticos? Doações particulares? 

Quantas Associações e ONG‟s existem hoje no bairro? 

Quais são as mais conhecidas e atuantes? 

Quais as mais antigas? 

7- Cotidiano e Representação do Bairro 

O que costuma fazer durante os dias da semana? 

Durante as noites, costuma sair de casa? 

Nos finais de semana, o que mais gosta de fazer? 

O que gosta de fazer para se distrair? Quais as oportunidades de lazer no Bairro? 

Você considera ter muitos amigos aqui no Bairro? 

O que você acha da vida no Bairro? 

Gosta de morar aqui? 

Se tivesse que escolher, preferiria ter melhores condições de vida e continuar 

morando no Bairro ou se mudaria para outro bairro? 

Já sofreu algum constrangimento por morar no Bairro? Atualmente passa por 

situações deste tipo? 

Qual a importância do Bairro para a cidade de Aracaju? 
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ANEXO 02 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - 02 

(Atores construtores das Políticas Urbanas / Poder Público) 

 

 Tópicos dialógicos preliminares 

 

1- Da Cidade de “Antes” para a Aracaju de “Agora” 

- Como você entende este processo, do ponto de vista da gestão do Poder Público, 

pelo qual a cidade de Aracaju vem passando desde o ano de 2001? 

- Segundo este mesmo ponto de vista, como você caracteriza a cidade de Aracaju do 

“Agora”?  

- A cidade de Aracaju do “Agora” possui uma “cara”, uma “marca”? 

- Se sim, quais são os elementos que a caracterizam? 

 

2- Da “Terra Dura” para o Bairro “Santa Maria” 

- Tem sido perceptível as várias intervenções que o Poder Público tem feito no 

Bairro “Santa Maria”.  Qual o espaço que esta localidade ocupa hoje nos planos e 

ações do Poder Público, especificamente, na Prefeitura Municipal de Aracaju? Por 

quê? 

- Quais são as principais políticas urbanas realizadas no bairro? O que significam 

estas ações para a cidade de Aracaju? 

- Entre a “Terra Dura” de “antes” para o bairro “Santa Maria” de “agora” há alguma 

modificação? 

- Se há alguma modificação, quais são suas principais características? 

 

3- Do “Santa Maria” para o “Bairro Novo” ou “Bairro 17 de Março” 

- A construção do “Bairro Novo” tem relação com as políticas urbanas realizadas no 

bairro “Santa Maria”? Qual o caráter desta relação? 

 

4- A Cidade que se busca 

- Qual tipo de cidade pretende ser construída ou está em construção de acordo com 

a Prefeitura Municipal de Aracaju? 

- Neste processo de construção o que o Bairro “Santa Maria” representa para a 

Prefeitura Municipal de Aracaju? 
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ANEXO 03 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - 03 

(Atores construtores das Políticas Urbanas – Representante Institucional / Poder Público) 

 

 Tópicos dialógicos preliminares 

 

1- Da Cidade de “Antes” para a Aracaju de “Agora” 

- A partir de sua experiência e atuação na SEPLAN, como você entende este 

processo, do ponto de vista da gestão do Poder Público, pelo qual a cidade de 

Aracaju vem passando desde o ano de 2001? 

- Segundo este mesmo ponto de vista, como você caracteriza a cidade de Aracaju do 

“Agora”?  

- A cidade de Aracaju do “Agora” possui uma “cara”, uma “marca”? 

- Se sim, quais são os elementos que a caracterizam? 

 

2- Da “Terra Dura” para o Bairro “Santa Maria” 

- Tem sido perceptível as várias intervenções que o Poder Público tem feito no 

Bairro “Santa Maria”.  Qual o espaço que esta localidade ocupa hoje nos planos e 

ações do Poder Público, especificamente, na Prefeitura Municipal de Aracaju? 

(Especialmente através da SEPLAN) Por quê?  

- Quais são as principais políticas urbanas realizadas no bairro? Quais os principais 

financiadores destas políticas? O que significam estas ações para a cidade de 

Aracaju? 

- Entre a “Terra Dura” de “antes” para o bairro “Santa Maria” de “agora” há alguma 

modificação? 

- Se há alguma modificação, quais são suas principais características? 

 

3- Do “Santa Maria” para o “Bairro Novo” ou “Bairro 17 de Março” 

- A construção do “Bairro Novo” tem relação com as políticas urbanas realizadas no 

bairro “Santa Maria”? Qual o caráter desta relação? 

 

4- A Cidade que se busca 

- Qual tipo de cidade pretende ser construída ou está em construção de acordo com 

a Prefeitura Municipal de Aracaju? 

- Neste processo de construção o que o Bairro “Santa Maria” representa para a 

Prefeitura Municipal de Aracaju? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

218 
 

ANEXO 04 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA - 04 

(Atores construtores das Políticas Urbanas – Agentes Imobiliários) 

 

 Tópicos dialógicos preliminares 

Da  

1- Cidade de “Antes” para a Aracaju de “Agora” 

- Como você avalia o mercado imobiliário na cidade de Aracaju durante a última 

década? 

- Segundo este mesmo ponto de vista, como você caracteriza a cidade de Aracaju do 

“Agora”?  

- A cidade de Aracaju do “Agora” possui uma “cara”, uma “marca”? 

- Se sim, quais são os elementos que a caracterizam? 

 

2- Principais Áreas de Crescimento Imobiliário 

- Quais as principais áreas de crescimento imobiliário da cidade? Cite três. 

- O que a ZEU representa para o mercado imobiliário de Aracaju? 

- Quais os principais aspectos favoráveis para se adquirir um imóvel em Aracaju? 

- Quais os principais aspectos favoráveis para se adquirir um imóvel na ZEU de 

Aracaju? 

 

3- Da “Terra Dura” para o “Santa Maria” 

- Há alguma relação de valorização ou depreciação imobiliária entre a “Terra Dura” 

e a ZEU de Aracaju? Qual (ais)? 

- A mudança do Povoado “Terra Dura” para o bairro de “Santa Maria” –juntamente 

com outras políticas de melhorias urbanas na localidade – interferem no mercado 

imobiliário de Aracaju? 

- Que espaço ocupa o então bairro de “Santa Maria” no conjunto de interesses do 

crescimento imobiliário da cidade? 

 

4- A Cidade que se busca / Agentes Imobiliários e Imagem da Cidade 

- Como você definiria a “imagem” da cidade de Aracaju dos últimos 10 anos? 

(Explicar noção de imagem trabalhada) 

- Esta “imagem” é favorável para o crescimento do mercado imobiliário?  
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ANEXO 05 
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ANEXO 06 
Plano Urbanístico Conj. Habitacional Governador Valadares I (COHAB-SE, 1988) 
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ANEXO 07  
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ANEXO 08  

Planta de Localização – Urbanização da Invasão da Terra Dura I (CEHOP, 1999) 
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ANEXO 09 

 

 

 

 

 



 

224 
 

ANEXO 10 
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ANEXO 11 
INDICADORES PARA HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS SUBNORMAIS 

ITENS/SIBITENS ELEMENTOS CONSIDERADOS GRADUAÇÃO 

A Participação da população da área no total 

dos AS do município 

0- Até 0,5% do total 

1- Entre 0,5 e 1% do total 

2- Entre 1,1 e 5% do total 

3- Mais de 5% do total 

B Densidade Populacional na Área  

Propriamente considerada 

1- Fraca (até 20%) 

2- Média (entre 20 e 50%) 

3- Forte (mais de 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

1 Abrangência do serviço de esgotamento 

sanitário na área 

0- Área assistida 

1- Assistida Precariamente 

2- Muito Precária 

3- Nenhum 

2 e 3 Abrangência dos serviços básicos de 

fornecimento de água, energia, 

pavimentação e coleta de lixo 

0- População assistida 

1- Assistida pela maioria dos 

serviços 

2- Alguns serviços 

disponíveis 

3- Nenhum 

4 Tipo de moradia 0- Ocupações em alvenaria 

1- Ocupações em alvenaria 

precária 

2- Maioria das Ocupações 

em alvenaria precária 

3- Maioria das ocupações em 

taipa/sucata 

5 Incidência de doenças 1- Fraca 

2- Média 

3- Crítica 

6 Cobertura dos equipamentos sociais 0- Assistida 

1- Assistida precariamente 

2- Assistida c/algum 

programa/serviço 

3- Não assistida 

D 1 Ação em Curso 0- Não existe 

1- Ação recente (0 a 1 ano) 

2- Existe há algum tempo (1 

a 2 anos) 

3- Existe há muito tempo 

(mais de 2 anos) 

2 Tempo de ocupação na área 0- Entre 0 e 5 anos 

1- Entre 5 e 10 anos 

2- Mais de 10 anos 

3 Renda per-capta 0- Mais de 3 salários 

1- Entre 2 e 3 salários 

2- Entre 1 e 2 salários 

3- Até 1 salário 

4 Grau de organização da comunidade 0- Nenhuma participação 

1- Pouca participação 

2- Alguma mobilização 

3- Muito organizada 

5 Área definida no PDDU como de interesse 

social 

0- Não incluída como AEIS 

1- Cobre até 20 % do AEIS 

2- Cobre de 20 a 50% do 

AEIS 

3- Cobre mais de 50% do 

AEIS 

FONTE: Prefeitura Municipal de Aracaju – SEPLAN (2001) 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

 

ANEXO 14 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


