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Localizada no bairro 17 de Março, na zona sul de Aracaju, a Ocupação 

Novo Amanhecer é um exemplo de resistência e organização popular. Através 

do movimento é possível perceber também as arbitrariedades perpetradas pelo 

Estado contra determinada parcela da população. Agindo por meio de aparatos 

burocráticos e, sobretudo, a partir do “monopólio legítimo da violência”1, o 

Estado acaba sendo um instrumento de manutenção de desigualdades, pois a 

linguagem utilizada em suas repartições é a jurídica, a qual apenas uma 

pequena parcela da população tem acesso, podendo valer-se dela. Já a 

violência, sua outra característica, torna-se a forma pela qual a outra parcela da 

população conhece o Estado, mas falarei desse aspecto mais detidamente 

posteriormente.  

Acredito que caiba aqui uma breve introdução a respeito de como se deu 

o processo que culminou na Ocupação Novo Amanhecer, sendo essa resultado 

de uma violenta ação de “despejo”, que ocorreu sem que houvesse nenhuma 

tentativa prévia de diálogo. Procurarei, também, contextualizar 

geograficamente o bairro, tendo em vista que esse aspecto se entrelaça com 

outros de ordem política, econômica ou simbólica, por exemplo. Nesse caso, as 

noções de organização espacial e de produção do espaço podem facilitar uma 

melhor compreensão do entrelaçamento simbólico e objetivo da ação humana 

sobre o espaço. 

 Primeiramente, o bairro 17 de Março surgiu a partir da construção de 

casas populares finaciadas pelo Governo Federal, as unidades seriam 

distribuídas a pessoas de baixa renda, desprovidas de casa própria, que 

possuíam cadastro na prefeitura. No entanto, a obra que já deveria ter sido 

                                                           
1
Ver Max Weber, “Política como Vocação”. Ao conceituar “Estado” o autor apresenta a ideia de 

monopólio legítimo da violência como uma das suas principais características. 



concluída estava atrasada, e pelo que tudo indicava, também encontrava-se 

parada. Mas muitas casas estavam em processo de finalização e outras já se 

encontravam finalizadas, fato que contribuiu para a insatisfação de quem 

aguardava a entrega das chaves.  

Diante disso, cerca de 800 famílias ocuparam essas residências, 

algumas cadastradas e outras não. O processo não ocorreu de uma hora para 

outra, a crescente movimentação no local despertou atenção e, aos poucos, 

novas famílias foram se somando a ocupação. Aproximadamente seis meses 

mais tarde, no dia 21 de março de 2013, os então moradores foram 

despejados, numa ação tumultuada proveniente de decisão judicial, vale 

ressaltar que não houve tentativa prévia de diálogo. Após a reintegração, 

muitas famílias ficaram desabrigadas e, por não terem para onde ir, 

começaram a ocupar um terreno nas proximidades do local. Segundo consta 

na Prefeitura, a área se tratava de uma praça que, no entanto, não possuia 

estrutura alguma para ser classificada como tal. 

Quanto a localização geográfica, o bairro 17 de Março encontra-se em 

uma região de recente crescimento, afastada dos centros urbanos da cidade, 

conhecida como zona de expansão. A proximidade à praia de Aruana suscitou 

algumas áreas nobres no local, a distância em relaçào ao mar é relevante na 

valorização ou desvalorização dos imóveis. O 17 de Março encontra-se o mais 

distante da praia possível, ao lado de outra periferia conhecida em Aracaju, o 

Santa Maria, comumente chamado de "terra dura" devido ao tipo de solo 

predominante no local, essa última estaria do lado oposto ao do mar, a oeste 

do 17 de Março. 

 A ocupação Novo Amanhecer construiu-se entre o bairro 17 de Março e 

o conjunto Aquarius, a "praça" ocupada separaria um local do outro, 

juntamente com um muro que que cerca parte do primeiro. O conjunto Aquarius 

é proveniente de iniciativa da Caixa Econômica Federal, a maior parte da 

região, na verdade, é composta por loteamentos de habitações populares 

finaciadas pela Caixa, onde as casas são bem estruturadas e seguem um 

padrão de construção. Além disso, o comércio no conjunto é crescente, sendo 

possível perceber pequenos conglomerados comerciais. 



Antes de iniciar o relato sobre minha visita ao local, apresentando 

impressões e reflexões, cabe uma breve explanaçao sobre os motivos da 

visita. Primeiramente, a decisão de visitar a ocupação foi decorrente de um 

trabalho para a disciplina de Antropologia Cultural, no meu primeiro semestre 

de graduação, o que me fez chegar ao local com certos "pressupostos 

metodológicos". O ensino da disciplina, ou melhor, das disciplinas iniciais, em 

geral, do curso de Ciências Sociais se dá através da sua justificação enquanto 

ciência, o que acaba por recair na dicotomia objeto x sujeito e numa 

metodologia que a enfatiza. Assim, estudantes iniciantes tendem a tratar 

sujeitos subjetivos como objetos, sentindo receio de aprofundar relações e 

realizar intervenções que possam modificar a realidade estudada. Dessa 

maneira, em nome de uma "ética científica", - que, na verdade, só é 

rememorada na prática quando essas relações ou intervenções abalam, de 

alguma maneira, a ordem vigente - os estudantes de Ciências Sociais, que 

poderiam ser caros agentes transformadores da sociedade, se tornam teóricos 

temerosos de agir – muitos se acomodam facilmente a essa lógica, e outros, 

quando possuem ímpeto para a ação, geralmente, agem a partir de tramites 

burocráticos. 

Outro fator que me levou a visitar o local, foi a curiosidade em relação ao 

movimento, que estampava jornais e inundava os noticiários de TV, isso por 

causa de um recente enfrentamento dos moradores frente a mais uma ação 

judicial de despejo, só que dessa vez, da “praça” ocupada. Na ocasião, os 

moradores conseguiram barrar a entrada da polícia e evitar que o despejo se 

concretizasse. É digno de destaque que durante o enfrentamento, as famílias 

que se armaram de paus e pedras, além de escudos feitos de latões de lixo, se 

apropriaram da violência, deslegitimando o monopólio que o Estado 

reinvindica. 

A partir disso,é possível inferir que o monopólio do uso da violência pelo 

Estado se trata de um “não-direito” aos civis, na medida em que o Estado nega 

o ato (ou direito) de auto-defesa aos mesmos, sendo esta sinônimo de 

preservação de necessidades, ou seja, direitos, se visto de outro ponto. Neste 

sentido, é perceptível a contradição entre direito e necessidade: por vezes 

enxergamos o direito como sinônimo de necessidade – e vice-versa -, mas as 



vezes o uso do conceito de direito serve apenas a negação da garantia de 

necessidades. 

Mas voltando ao relato, durante minha visita percebi que a ocupação 

possuía uma organização própria, que se moldava às condições precárias em 

que se encontrava. Segundo uma moradora, o sentimento de coletividade foi 

decisivo para a construção da ocupação, principalmente no momento inicial. 

Como “objeto antropológico” (termo utilizado em aula e o qual reproduzi), 

acredito que a comunidade tenha uma complexa teia de relações a ser 

pensada. Na visita que fiz, não me identifiquei como estudante de Ciências 

Sociais, que estaria ali para estudar o local. Apresentei-me como moradora da 

região, e eu era de fato – morava no conjunto Aquarius -, afim de não 

comprometer os depoimentos dos ocupantes. Essa foi mais uma atitude 

equivocada, influenciada por um método científico que pretende obter 

"materiais puros" da influência do pesquisador, não reconhecendo as 

implicações dialéticas da relação entre "pesquisador x objeto".   

A princípio, eu não soube como me inserir no local, mas após alguma 

observação percebi a presença de dois homens, que aparentemente 

realizavam a segurança da entrada - o que se confirmou mais tarde. Me dirigi 

aos dois e apresentei-me, falei que morava ali perto, que gostaria de conhecer 

a ocupação e saber de que maneira eu poderia ajudar. Eles me receberam 

muito bem, falaram a respeito de uma senhora que poderia conversar comigo -

era considerada uma líder local - e em seguida me guiaram até o "barraco" que 

ela morava. 

O local era basicamente um areal, havia muito lixo espalhado, devido a 

ausência de coleta, e não existia qualquer estrutura de saneamento básico. As 

crianças brincavam em meio às criações de patos, cabras e animais 

domésticos, o número de insetos era alarmante, por conta dos animais e do 

lixo. Os barracos eram diminutos e constituídos por lonas e materiais 

normalmente encontrados em entulhos, alguns estavam deteriorados e 

aparentavam estar abandonados, mais tarde soube que muitos deles 

realmente o estavam. Segundo a moradora com quem conversei, os 

proprietários desses barracos abandonados apareciam apenas com presença 



de agentes da prefeitura, que supostamente fariam o cadastro dos ocupantes 

para que eles pudessem ser contemplados com o auxílio moradia, pauta 

reivindicada pela ocupação. Esse fato não parecia incomodar os moradores 

como eu esperava, o que me fez perceber o preconceito que eu carregava, ao 

pensar que essas pessoas não teriam necessidade de moradia de fato.  

O que pude perceber é que mesmo vazios, esses barracos davam corpo 

a ocupação. Além disso, os outros moradores compreendiam, de certa 

maneira, essa atitude, já que as condições no local eram lastimáveis. Muitas 

vezes, essas pessoas se encontravam em moradias provisórias, como casa de 

parentes por exemplo. Apesar da compreensão, havia certo ressentimento 

devido ao enfraquecimento do sentimento de coletividade, como consequência, 

não havia esforços para ajudar quem abandonou os barracos. Já entre os 

moradores que ainda resistiam na ocupação, havia resquícios da coletividade 

inicial. Todos os barracos apresentavam correntes e cadeados, demonstravam 

também padrão de construção e organização, o que possibilitou o surgimento 

de vielas e a numeração dos mesmos, facilitando a dinâmica local. 

Essa moradora com quem conversei, contou-me sobre a existência de 

uma organização política mais complexa, tratava-se de uma comissão 

organizadora, integrada por lideres do local e de outros movimentos, com 

reuniões periódicas onde a maioria dos moradores se encontrava presente, 

eram praticamente assembleias gerais. No entanto, a influência de militantes 

de outros movimentos nesses espaços políticos era muito grande, a 

experiência que eles tinham em ambientes políticos lhes proporcionava certa 

credibilidade, sobretudo, pela forma como se portavam, assim, os moradores 

assentiam facilmente com suas propostas, passando a esperar por elas. 

Segundo um outro morador com quem conversei, que também era considerado 

um líder local, em determinado momento, esses militantes se tornaram menos 

presentes, com isso, as assembleias ficaram mais esvaziadas e passou-se a 

realizar menos tarefas conjuntas, a própria comissão enfraqueceu, segundo 

ele.   

A segurança do local era realizada por um grupo de homens, ditos 

“malandros” pelos próprios moradores, eles eram responsáveis pelas rondas, 



controlavam a entrada e saída de pessoas de fora, e alguns dispunham de 

arma de fogo, porém, dificilmente elas se encontravam a mostra. Nas periferias 

de Aracaju como um todo a exposição de armas não é uma prática comum, 

como em algumas comunidades de grandes centros urbanos,como o Rio de 

Janeiro,por exemplo.  A presença da polícia no local era constante e sem aviso 

prévio, costumavam revistar os homens para averiguação com frequência, a 

princial justificativa era a suspeita de porte de drogas.  

Outro fato importante foi o surgimento de pontos de tráfico de drogas no 

local, em cada uma das três entradas era possível efetuar a compra, essa era 

uma posição estratégica porque a maioria dos compradores eram pessoas de 

fora da comunidade. Poucos dias antes da minha visita, com um mandato de 

busca a polícia foi diretamente a um barraco, cujo interior continha dois pés de 

maconha. Entre os moradores havia suspeitas de um delator. O comercio local 

não se resumia ao tráfico, havia também a presença de barracos que vendiam 

bebidas, mas o tráfico era a atividade que mais movimentadava a economia 

local, sendo de fundamental importância para a ocupação. 

Toda água da comunidade era proveniente de uma única torneira, 

continha um grande número de sedimentos e baixa qualidade. Como o local 

era um areal, com água transformava-se em lama, assim, os moradores 

lavavam roupas na calçada de um condomínio próximo que apresentava uma 

torneira externa com água mais limpa, sendo esta usada para consumo. O 

banho dos adultos era realizado dentro dos barracos que ficam enlameados  

até a areia absorver toda a água e o das crianças era realizado na própria 

torneira comunal para evitar esse desconforto. A energia era fruto de um 

grande “gato”, realizado em um poste, dando origem a uma rede única 

distribuída para todos os barracos. Porém, era pouco utilizada, devido ao baixo 

número de eletrodomésticos, os que possuiam geladeira ou/ e fogão 

disponibilizava-os para uso comunitário, mas havia ainda quem utilizasse 

fogueiras para cozinhar.  

Como já dito, a ocupação se encontrava entre o bairro 17 de Março e o 

conjunto Aquarius, ao lado também de um terreno murado com vegetação de 

médio porte em seu interior, o muro fechava um dos quatro lados da 



comunidade, cercada com arame farpado nos outros três lados. No muro foram 

feitas algumas entradas e o terreno era banheiro dos moradores como também 

o local onde jogavam lixo. Era Verão na época em que estive no local, os 

barracos estavam esquentando muito por conta da estrutura de lona, o calor 

contribuiu também para um surto de "pé de porco" - doença que se dá através 

de uma espécie de pulga que penetra a pele, geralmente dos pés, causando 

muita coceira e feridas. A presença de agentes de saúde era uma raridade na 

comunidade. A falta de higienização do local era o principal fator para o 

surgimento de doenças. O fato da Prefeitura se negar a realizar coleta de lixo, 

como não viabilizar a ida de agentes de saúde ao local pode ser visto como 

estratégia de enfraquecimento do coletivo, denegrindo a saúde física e mental 

dos moradores, além de abalar as relações de convivência, que se tornam 

mais conflituosas. 

Segundo alguns depoimentos, no início da ocupação eram realizados 

mutirões para a coleta de lixo, prática abandonada com o tempo. Muitos se 

queixavam da diminuição do senso de coletividade. A princípio, existia um 

barracão no centro da comunidade, onde se realizavam atividades como: 

cozinha comunitária; escolinha e recreação para as crianças; e arrecadação de 

alimentos. O barracão acabou dando lugar a barracos menores.É possível que 

as negligências citadas no parágrafo anterior, somadas ao terror psicológico da 

constante ameaça de despejo tenham contribuído para a diminuição desse 

sentimento, pois suscitou diversos problemas individuais - à primeira vista-, o 

que fez as pessoas redirecionarem seus esforços para a resolução individual 

de problemas. O que pode ser encarado como exemplo disso é o fato de as 

doações de alimentos não serem mais redistribuídas, a maior parte das 

pessoas passou a se apropriar das doações que recebiam sem distribuí-las 

com outros moradores como antes era feito. 

Apesar do enfraquecimento de práticas coletivas, a ocupação Novo 

Amanhecer continuou a ser um exemplo de resistência coletiva. Após algumas 

reuniões com representantes da prefeitura, que não apresentavam qualquer 

proposta que contemplasse os moradores, foi deliberada a ocupação da 

Prefeitura. No dia 18 de novembro isso se concretizou, sendo digno de 

destaque a presença massiva de policiais no local, mesmo que os 



manifestantes não estivessem descumprindo nenhuma lei, já que o 

funcionamento da prefeitura não foi prejudicado e o local não estava sendo 

obstruído – mais um exemplo da arbitrariedade estatal. O prefeito só se dispôs 

a dialogar com o movimento no dia 21, e por decorrência da pressão popular 

acabou aceitando uma das propostas dos  moradores, que consistia na 

concessão de auxílio moradia aos moradores e o compromisso de entrega de 

casas populares.  

Após a reunião, o clima de vitória tomou conta do movimento. No 

entanto, o prefeito não cumpriu com as promessas, apenas uma parcela dos 

moradores ganhou o auxílio moradia, e até o momento as casas populares não 

foram entregues e não há mais a perspectiva de que essa promessa seja 

cumprida. Pelo que pude apreender em jornais locais atuais, a ocupação 

persistiu e ainda persiste, tendo ocupado um conjunto de casas populares 

recém construídas esse ano. Mesmo os beneficiários pelo auxílio moradia 

continuam a reivindicar a entrega de habitações de fato, pois esse auxílio 

muitas vezes atrasa.  

Provavelmente, as condições do local não são mais as que descrevi, 

tanto as condições espaciais quanto as relações que ali se realizam. O que 

pude perceber com a análise de jornais recentes, por exemplo, é a ausência do 

movimento organizado cujo militantes foram criticados pelos moradores com 

quem conversei. Segundo relatos, esses militantes contribuíram para a 

manutenção da ocupação nos períodos iniciais, mas aos poucos passaram a 

contribuir cada vez menos, continuando presentes apenas devido a visibilidade 

que o movimento lhes dava na época. Durante minha visita pude perceber o 

descontentamento em relação a atitude desses militantes presentes na 

ocupação, o que pode explicar o afastamento efetivo deles atualmente. 

Cheguei a essa conclusão devido a não publicação de matérias a respeito da 

ocupação atualmente em uma das mídias eletrônicas que esses militantes 

costumavam escrever. Nos vídeos que tive acesso, também não percebi a 

presença desses militantes em ações recentes. 

É possível afirmar, sem dúvida alguma, que o movimento se tornou forte 

devido à resistência dos moradores que ocuparam o local, muitos dispostos a 



se apropriarem da violência para preservar o direito de satisfazer 

necessidades, a moradia no caso. Além disso, os moradores tiveram que 

elaborar soluções para a resolução de problemas relacionados a organização 

espacial, já que as interações e teias de relações que emergiram na ocupação 

são determinadas e determinantes das condições espaciais. O processo de 

organização espacial se dá através de práticas que viabilizem a produção e 

reprodução de diversas atividades. (CORRÊA, 1995) 

A organização espacial do local e as interações que lhe dão forma 

também sofrem com interferências externas, ao passo que também agem 

sobre organizações espaciais externas, e suas respectivas redes interacionais - 

podemos pensar a relação entre moradores da ocupação e de casas próximas 

que pertençam ao conjunto Aquarius, por exemplo. Ao expandir nossos 

horizontes para a sociedade como um todo, pensando o sistema que se 

pretende universal, ou seja, o capitalista, podemos identificar a ocupação em 

contraposição a ele. Podemos considerar que o movimento diz respeito a 

práticas emancipatórias, em oposição principalmente ao Estado, instituição 

apropriada pelo capitalismo para possibilitar a manutenção de suas relações de 

exploração e degradação dos homens, através da privação desses de 

satisfazerem suas necessidades, em favor da abstração que move esse 

sistema, o capital.   

 

 

Referências: 

 

CORRÊA, R. Lobato. “Geografia: conceitos e temas”. 13ª edição, Bertrand 

Brasil, 1995, pp. 15-44. 

SOUZA, M. Lopes. “Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial”. 

Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2013. 

<http://www.infonet.com.br/noticias/cidade//ler.asp?id=151587> 

http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=151587


<http://terralivre.org/2015/11/2-anos-da-vitoria-da-ocupacao-novo-amanhecer-

em-sergipe/> 

<http://terralivre.org/2013/09/moradores-da-ocupacao-novo-amanhecer-

receberao-moradia-ate-final-de-2014/> 

<http://www.infonet.com.br/noticias/cidade//ler.asp?id=188710> 

<http://a8se.com/tv-atalaia/jornal-do-estado/video/2016/07/101393-familias-da-

ocupacao-novo-amanhecer-realizam-ato-em-frente-ao-mpf.html> 

 

http://terralivre.org/2015/11/2-anos-da-vitoria-da-ocupacao-novo-amanhecer-em-sergipe/
http://terralivre.org/2015/11/2-anos-da-vitoria-da-ocupacao-novo-amanhecer-em-sergipe/
http://terralivre.org/2013/09/moradores-da-ocupacao-novo-amanhecer-receberao-moradia-ate-final-de-2014/
http://terralivre.org/2013/09/moradores-da-ocupacao-novo-amanhecer-receberao-moradia-ate-final-de-2014/
http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=188710
http://a8se.com/tv-atalaia/jornal-do-estado/video/2016/07/101393-familias-da-ocupacao-novo-amanhecer-realizam-ato-em-frente-ao-mpf.html
http://a8se.com/tv-atalaia/jornal-do-estado/video/2016/07/101393-familias-da-ocupacao-novo-amanhecer-realizam-ato-em-frente-ao-mpf.html

