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a iminência do despejo e
rumos para permanência
de uma comunidade
pesqueira em uma área
de proteção ambiental
em aracaju, sergipe

 A ocupação do solo em países periféricos é marcada por pessoas de baixa
renda ocupando áreas sem infraestrutura, em contraponto àquelas com
maior poder aquisitivo e suas residências localizadas em áreas previamente
urbanizadas, aos moldes do Estado e mercado imobiliário. Nessa
perspectiva, mecanismos regulatórios foram criados para atuar na produção
do espaço, como leis referentes ao planejamento das cidades, por exemplo,
não somente para nortear os rumos do desenvolvimento, mas para atribuir
um papel regulador ao Poder Público, abrindo caminhos de territórios de
disputas.
  A comunidade da Prainha, situada no Bairro Industrial de Aracaju, por
exemplo, corresponde a um território dentre vários impactados por esse
modelo de reprodução espacial. Existente há mais de 40 anos, a Prainha é
uma comunidade pesqueira e - a última da cidade - de mestres barqueiros
que vem sendo ameaçada de despejo por estar fixada às margens do Rio
Sergipe, em uma área de propriedade da União. A remoção forçada é
somente o ponto de partida para vários agravantes como a violação de
direitos fundamentais, especialmente num contexto de pandemia, e outros
que veremos no decorrer do documento, como o apagamento de relações
culturais e patrimoniais inerentes de um lugar. Dito isto, uma das principais
justificativas para o despejo é que a comunidade não obedece aos padrões
urbanísticos para uma área delimitada, pelo Plano Diretor vigente desde
2000, como uma Área de Proteção Ambiental (APA).

introdução

Rio Sergipe
visto da janela
de um dos
estaleiros da
comunidade.
Fonte:Autora,
2021.

objetivos
  A pesquisa tem como objetivo geral analisar a presença de uma
comunidade pesqueira localizada numa área de proteção, os conflitos
territoriais e impactos de uma remoção forçada, indicando rumos
possíveis para a materialização da regularização fundiária e
permanência no território.
 Diante disso, os objetivos específicos da pesquisa estão estruturados a
seguir:
1) Apresentar um panorama da regularização fundiária no Brasil e do
processo de urbanização aracajuano, acerca do déficit habitacional, da
inadequação domiciliar e da expansão urbana; 
2) Relatar sobre a comunidade da Prainha quanto à sua territorialização,
apresentar o perfil socioeconômico dos moradores e das edificações e,
discorrer sobre a problemática encontrada diante da iminência de despejo; 
3) Investigar e apontar elementos que devem ser considerados para uma
implementação estratégica e sustentável de regularização fundiária em área
de preservação, a fim de possibilitar a permanência dos moradores da
Prainha

metodologia
  Com caráter analítico, o trabalho consiste numa pesquisa bibliográfica, de
modo a encontrar respostas aos questionamentos presentes através da
síntese dos dados obtidos. Foram utilizados mapas, fotografias, imagens de
satélite, além das informações sobre o território colhidas em um
levantamento socioeconômico obtidas para a produção de um relatório
técnico de defesa na Secretaria do Patrimônio da união. Ademais,
fundamentam este trabalho arquitetos urbanistas, geógrafos e juristas com
potentes contribuições voltadas a produção do espaço.

a Prainha
  É no Bairro Industrial, na margem direita do rio Sergipe, que se localiza a Prainha, uma comunidade
predominantemente pesqueira, marisqueira, lar de mestres barqueiros e artesãos, e que há mais de
quarenta anos subsistem as pressões de permanecer na malha urbana consolidada por meio da
continuidade dos saberes tradicionais. Situada na Avenida General Calazans, a comunidade é constituída
por 22 edificações uniresidenciais e mistas. Estas podem ser exemplificadas pelos dois restaurantes, onde
se vendem refeições cuja matéria-prima é proveniente do pescado, uma loja de itens para animais
domésticos e estaleiros para manutenção e confecção artesanal de barcos.

Localização da Comunidade da Prainha no Bairro Industrial.
Fonte: Google Earth, 2021. Elaborado pela autora.

Rua de acesso e casas da comunidade da Prainha.
Fonte: Autora, 2021.

  Dito isto, embora estejam há bastante tempo no local, os moradores da Prainha nunca foram
contemplados no zoneamento da cidade de Aracaju: nem do PDDU de 2000, nem nos estudos e
tentativas de revisão de 2015 e 2018, tampouco na mais recente (de 2021), cuja revisão foi divulgada
através de uma minuta, sem elaborar novos estudos. Essa ausência, por sua vez, acarreta na manutenção
da informalidade e desigualdade socioespacial, especialmente numa área onde reside uma população de
baixa renda e tradicional, desconsiderando as especificidades do território popular.

direito à moradia em áreas de preservação: o conflito entre a
norma vigente e a cidade real

  Seria possível pensar em regularização fundiária estando numa Área de Proteção Ambiental ou numa área
costeira? Ao passo que se deseja que hajam possibilidades para que alguns casos possam ser viabilizados,
como o de pessoas de baixa renda sem condições de se inserir no mercado imobiliário a partir da compra, não
se pode deixar que elas se tornem portas abertas para que aqueles que dispõem de recursos financeiros
possam se apropriar desses locais.
 Concomitante a isto, as normas vigentes não devem distanciar-se da cidade real, tampouco servir como
“escudo” para justificar o abandono dos territórios considerados fora da lei pelo Poder Público (ALFONSIN,
2002). A atuação do Estado não deve restringir-se a solucionar casos taticamente, adquirindo a postura de
resolução conflitual, persistindo inalteradas as estruturas que fazem com que essa dinâmica se sustente. Nesse
sentido, respeitar as características das ocupações torna-se uma tarefa fundamental para a redução das
desigualdades socioespaciais.

rumos possíveis para garantir a permanência
   Traçar os rumos possíveis é uma estratégia metodológica fundamental para a
concretização dos objetivos a serem alcançados, seja ele permanecer no
território de forma definitiva, ou ainda que em caráter provisório. Dessa maneira,
compreende-se que é necessária uma Regularização Fundiária Sustentável,
cuja materialização ocorre através da regularização jurídica dos lotes (titulação e
registro), (re)urbanização do assentamento, adequação da legislação urbanística
para o que possa ser aplicável à área, organização popular e participação
democrática (ALFONSIN, 2007), isto é, através das dimensões físico-
habitacional, jurídica e social. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de
estudo e aplicação dos instrumentos urbanísticos dispostos no Estatuto da
Cidade (Lei Federal nº 10257/01).

Pescadores do Bairro Industrial. Fonte: Arquivo da Prefeitura
Municipal de Aracaju, 1960

Residências da comunidade situadas em faixa não
edificante. Fonte: Autora, 2021.

considerações finais
  Pensarmos em método de ação em prol da permanência de uma comunidade numa APA, a princípio pode
parecer bastante complexo, e é. Todavia, é possivel traçar um horizonte se inicia a partir da compreensão de
que é preciso uma construção do espaço de forma coletiva, popular e adequada às necessidades dos
moradores. Além disso, é preciso que se expanda a compreensão de que a Prainha é uma comunidade
tradicional, remanescente das vivências do bairro, e que não devem se tornar um passado histórico como as
edificações que já não existem mais.
  A permanência como propósito é uma estratégia firme para a materialização dessas ações, em que atualmente
não se prevê planos de integração e inserção local, seja uma permanência definitiva ou provisória.
  É fundamental que o Poder Público, do nível municipal ao federal, realize a implementação de políticas públicas
de recuperação urbanística e regularização fundiária de assentamentos precários, considerando o elevado
índice de inadequações nos domicílios brasileiros, de modo que elas não sejam ações isoladas. 
  Os despejos não devem ser a primeira alternativa, tampouco os impactos ambientais devem se
sobressair à função social da propriedade e ao direito de viver dignamente. 

Estaleiro de embarcações da Prainha
Fonte: Jorge Edson Santos, 2021.
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