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RESUMO 
 
Este artigo busca refletir duas tipologias habitacionais em Aracaju-SE: moradias 
irregulares em assentamentos precários e em situação de vulnerabilidade, localizadas na 
periferia, e por outro lado, condomínios fechados como espaços da classe média e alta, 
produzidas pelo mercado imobiliário, oferecendo variedade de serviços privados, conforto 
e segurança. Essas duas formas expressam dois extremos da desigualdade e segregação 
sócioespacial, além de refletir a atual disputa desleal do solo, decorrente das estratégias de 
valorização do solo pelo Estado e pelo capital. O rápido crescimento urbano é fruto de uma 
urbanização desordenada e da concentração de maior renda por uma pequena parcela da 
população, aumentando a distância entre pobres e ricos e, e reforçando uma série de 
mecanismos de segregação e exclusão social. Para o desenvolvimento deste, foram 
realizados levantamentos bibliográficos e documentais em órgãos públicos, a fim de 
subsidiar a análise desse referido processo. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca refletir as duas divergentes formas ocupação da capital sergipana: 
moradias localizadas em assentamentos precários e situações de vulnerabilidade, em áreas 
periféricas, bem como os condomínios fechados, como espaços da classe média e alta, 
criando verdadeiras moradias enclausuradas. Essas formas expressam os dois extremos da 
desigualdade e segregação sócioespacial existente no tecido aracajuano.  

O rápido crescimento das cidades resultou a intensificação das divergências 
socioeconômicas, fruto da urbanização desordenada e da concentração de maior renda por 
pequena parcela da população, ampliando a distância entre pobres e ricos. O medo das 
desordens sociais reforçou uma série de mecanismos físicos e jurídicos de segregação e 
exclusão. 

Diante disso, essas transformações nos levam a questionar o crescimento do espaço como 
resultado de duas formas de ocupação: a inserção de moradias irregulares em áreas 
carentes de infraestrutura e distantes do centro urbano proporcionada pelos trabalhadores 
de classe baixa, a exemplo da Coroa do Meio, Santa Maria por um lado, e por outro, a 
expansão fragmentada pelos condomínios fechados que abrigam a classe alta na Zona de 
Expansão, através do mercado imobiliário formal.  Essas duas tipologias refletem a atual 
disputa desleal do solo, decorrente das estratégias de valorização pelo Estado e pelo 
capital.  



2 HABITAÇÃO EXCLUÍDA E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ARACAJU 

Em Aracaju, nos últimos cinquenta anos, a intensificação da urbanização, respaldada pela 
migração campo/cidade agravou o panorama habitacional e de desigualdade social. A 
cidade passou a receber um grande número de migrantes vindos de municípios interioranos 
que se instalaram nos bairros mais periféricos, sobretudo naqueles situados na zona oeste, 
fazendo proliferar loteamentos e um grande número de ocupações com moradias precárias.  

De fato, o crescimento da cidade caracterizou-se pela materialização da injustiça social 
proveniente da ação dos atores, a partir de novas concepções sobre o papel do Estado e da 
indústria imobiliária. A exclusão social, acirrada pelo mercado, traduziu-se pela ocupação 
informal nos loteamentos precários e periféricos, que levou o poder público a planejar a 
alteração desse panorama, sob a forma de políticas habitacionais e de infraestrutura.  

Um fato importante para o crescimento urbano foi a criação da COHAB – Companhia 
Estadual de Habitação, em 1964, que construiu conjuntos habitacionais afastados em 
Aracaju na década de 70, com destaque para o Bugio, ao norte, e o Santa Tereza, ao sul, 
próximo ao Aeroporto. A esperança de ganhar uma casa trouxe um grande contingente, na 
expectativa de aliar habitação e emprego, o que nem sempre ocorreu.  

Entretanto, parte deste contingente que não foi contemplado, sem lugar pra morar, 
ocuparam terrenos vazios, loteamentos clandestinos e irregulares, locais sem qualquer 
oferta de infraestrutura. Também são ocupadas  

as áreas ambientalmente frágeis – beira de córregos, rios e reservatórios, 
encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, fundos de vale -, que por essa 
condição merecem legislação específica e não interessam ao mercado legal 
[pois], são as que “sobram” para a moradia de grande parte da população. As 
consequências dessas gigantescas invasões são muitas: poluição dos recursos 
hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por desmoronamentos, 
enchentes, epidemias etc (MARICATO, 2007, p. 61). 

Outro local utilizado como moradia foi o entorno dos conjuntos habitacionais construídos 
pelo Estado, a fim de pressionar o governo para a obtenção da casa própria, como ocorreu 
no “Conjunto Augusto Franco, nas proximidades do Canal de Santa Maria, margeando o 
manguezal, assim como no Bairro Inácio Barbosa, em volta dos Conjuntos Beira Rio, 
Jardim Esperança e Inácio Barbosa, ao longo das margens do Rio Poxim, no Bugio, 
margeando o Rio do Sal” (ARACAJU, 2010).  

Diante do excludente panorama do mercado formal de moradias recorrente do recuo das 
políticas habitacionais do Estado, nos últimos 30 anos, o quadro de miséria se alarga. O 
resultado é a crescente ocupação informal convertida em loteamentos precários, como os 
bairros Olaria, São Conrado, América, Santos Dumont, Coroa do Meio, Coqueiral, Santa 
Maria, agravando também o cenário de dispersão e fragmentação urbana.  

Distante do centro urbanizado, essas casas eram construídas em etapas, no sistema de 
autoconstrução por multirão, sem nenhum acompanhamento técnico de engenharia e 
arquitetura, sem financiamento formal e sem respeitar a legislação (MARICATO, 2007).  

O incremento do valor da terra e a sua escassez, o empobrecimento da população, a 
mobilidade social descendente associados à dificuldade de acesso ao mercado imobiliário 



formal são fatores relacionados ao brusco avanço no número de assentamentos precários. 
Esses problemas decorrem da falta de políticas habitacionais (em particular, de 
instrumentos de gestão, sejam legais, institucionais, administrativos, financeiros e outros) 
que possa ser articulada com o conjunto das ações e políticas adotadas pelo gestor e 
definida de forma participativa. Aliás, a fragilidade da aplicação de leis que garantem o 
Direto à Cidade conforme preconiza a Constituição de 1988 e posteriormente reforçado 
pelo Estatuto da Cidade, influenciou e influencia na constituição dos inúmeros 
assentamentos precários existentes. Diante disso, a Prefeitura afirma que  

a recente expansão urbana de Aracaju não foi acompanhada por um 
desenvolvimento institucional capaz e suficiente de atender às demandas urbano 
habitacionais de um município com velocidade de crescimento demográfico 
elevada. Tais políticas sempre ficaram a cargo dos governos federal e estadual e, 
de forma muito pontual, do governo municipal (ARACAJU, 2001). 

As primeiras iniciativas da nova gestão municipal se voltaram para a adoção de políticas 
habitacionais e de provisão de infraestrutura. Em 2001 foi realizado o Plano de Erradicação 
de Moradias Subnormais – PEMAS, que faz parte do programa Habitar Brasil BID/HBB, 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O estudo identificou 23.751 
moradias distribuídas em 72 favelas dispersas no município (ibdem).  

Nessa época, foram contabilizados 1.056 domicílios situados em áreas de risco, 
concentrados na Terra Dura (atual Santa Maria), Porto Dantas, Santos Dumont, Cidade 
Nova e principalmente Soledade, com 560 moradias em risco (ARACAJU, 2001). 3.186 
moradias estão em área de preservação ou área pública, a maior parte às margens de 
mangues, lagoas ou rios, principalmente na Coroa do Meio (519), Santos Dumont (514), 
Jardim Centenário (347) e São Conrado (300). Por fim, outro dado importante é que 
10.380 domicílios necessitam de melhorias habitacionais e urbanas, como infraestrutura, 
sendo 1.920 casas localizadas na Coroa do Meio, 4.223 na Terra Dura, ao redor do antigo 
Lixão, 1.715 no Porto Dantas (ARACAJU, 2001).  

Dez anos após, o Plano de Habitação de Interesse Social de Aracaju (ARACAJU, 2010), 
registrou um déficit habitacional de 20.851 unidades, o que já mostra uma redução de 
13,3% no número, resultado de políticas de erradicação de assentamentos precários como a 
Urbanização da Coroa do Meio, do Santa Maria e Implantação do Bairro 17 de Março, a 
retirada de famílias em áreas de risco, como Canal Santa Maria e Conj. Augusto Franco, e 
o mais recente trabalho desenvolvido no Coqueiral. Essas ações não só alteraram as 
condições de vida dos moradores, como valorizaram o solo do local, à medida que foram 
realizadas obras e intervenções de melhoria de infraestrutura e construção de novas casas 
ou realização de benfeitorias nas residências dos moradores existentes.  

Esse tipo de moradia representa a materialização da rejeição exclusão social, já que 95,7% 
das famílias que moram nas 26.149 unidades habitacionais inadequadas, com carência de 
infraestrutura tem renda familiar de até 3 salários mínimos (Tabela 1). Além disso, essas 
casas compartilham espaços que se convergem, além da ausência de equipamentos 
públicos, como saúde, lazer, educação etc, isso sem nem falar na infraestrutura. A falta 
desses requisitos básicos para se viver, faz com que esses espaços informais, sejam 
relativamente mais “caros” que os formais, para sobrevivência dessas famílias. Esse é 
certamente, um dos maiores desafios da gestão pública contemporânea.  



 

Tabela 1: Aracaju, 2010, Situação dos domicílios em assentamentos precários 
Situação Número de 

Domicílios 0-3 SM 

Inadequação Fundiária 279 267 
Adensamento Excessivo em domicílio próprio  3.722 3.562 

Domicílios sem banheiro 2.605 2.493 
Carência em infraestrutura 26.149 25.025 

Ao mesmo tempo, temas como falta de oportunidades de emprego, exposição à violência 
urbana, degradação do meio ambiente, deficiência de saneamento, infraestrutura e 
mobilidade, irregularidade fundiária e por fim, difícil acesso à justiça e à função social da 
cidade, estão por trás da questão da moradia. A exclusão social também se expressa através 
da polarização social e a segregação espacial, configurando pontos de pobreza ou grandes 
regiões onde a miséria é disseminada, embora nem todos os ocupantes desses 
assentamentos possam ser classificados como pobres (SMOLKA, 2003). A irregularidade 
da terra também é outro problema recorrente das limitações do acesso ao solo. Entretanto, 
foi apontada em menor número 279, ou seja, quase 2%.  

Os altos custos do solo regularizado decorrentes da valorização e especulação imobiliária e 
a dificuldade de acesso ao crédito e financiamento de habitação distanciaram o orçamento 
familiar das classes com renda de zero a três salários mínimos ao preço mínimo da terra 
formal, impedindo a conquista da moradia própria. Além disso, as elevadas tarifas de 
transporte, alimentação, ou seja, de sobrevivência, “contribuem para uma redução da 
capacidade dessas famílias em ‘competir’ pela terra nessas áreas mais distantes” 
(SMOLKA, 2003, p. 263). Restam então, as periferias urbanas ou áreas sem infraestrutura 
e condições de habitabilidade, alimentando o círculo vicioso da informalidade, como 
enfatiza SMOLKA (2001), problema que vem sendo “esquecido” ou ignorado pela gestão 
municipal e estadual diante de formulação de políticas habitacionais e utilização de 
investimentos públicos em serviços básicos.  

O significado de moradia vai muito além do que uma casa, um abrigo. A moradia tem um 
alto valor para os que nela habitam, valor psicológico e sentimental, que através do seu 
endereço confirma seu lugar no espaço e na hierarquia social, evitando assim, a 
discriminação de morar de forma ilegal, e na favela, pois “no que concerne ao aceso ao 
trabalho, por exemplo, sabe-se que aqueles que não dispõem de um endereço formal são, 
muitas vezes discriminados ao se candidatarem a um emprego” (SMOLKA, 2003, p. 266).  

Portanto, a conquista da casa própria é algo bastante relevante não só para os seus 
moradores, independente da sua classe econômica. A melhoria das condições de vida 
através da urbanização das áreas precárias agrega valor não só de troca para mercado 
imobiliário, mas, sobretudo de uso para essas famílias. De fato, a regularização fundiária 
seguida da urbanização torna-se um complemento, ao invés de apenas uma formalização 
legal, já que o endereço oficial é imprescindível para trazer de volta, não só a dignidade e o 
estigma social, como garantir sua inserção na cidade formal e o seu direito como cidadão, 
embora não exista nenhuma garantia de que esse processo possa contribuir para diminuir a 
pobreza urbana (SMOLKA, 2003). 

Embora seja presente a existência de vários casos de urbanização e regularização de 
assentamentos precários bem sucedidos na cidade, como ocorreu a urbanização e 



recuperação ambiental do bairro Coroa do Meio, a urbanização e remoção das famílias em 
área de risco da “Terra Dura”, atual bairro Santa Maria, que culminou na construção do 
Bairro 17 de Março, ainda existe uma grande lacuna referente à questão da regularização 
financiada pela gestão municipal ou pelos próprios moradores, que deve ser resolvida caso 
a caso, através da participação democrática e transparência administrativa e do 
consentimento entre Poder Executivo e comunidade, enfatizando o que será melhor não só 
para os moradores, mas para o restante da cidade.  

 

3  MORADIAS ENCLAUSURADAS HORIZONTAIS: O NOVO ESTILO DE 
HABITAR EM ARACAJU 

As diferenças socioeconômicas são grandes e isso é refletido na sua estruturação urbana do 
espaço. Há aqueles grupos que ocupam locais precários e periféricos, produzidos pelo 
mercado informal de terras, decorrentes na inexistência de escolha, ocorrendo uma 
segregação imposta pelo mercado excludente. Há ainda aqueles que se autossegregam, se 
deslocando, cada vez para locais distantes do caos, violência e pobreza. Essa ocupação é 
refletida em produtos do mercado imobiliário contemporâneo, que oferece variedade de 
serviços privados e infraestrutura para segregar famílias intramuros.  

Somado a isso, a busca por um padrão de vida exclusivo e seguro, acarretaram a 
proliferação de uma nova tipologia residencial, como consequência dos preconceitos de 
categorias sociais, do medo da violência urbana e do status revelado em morar em 
fortalezas próximas à natureza e à praia.  

Os condomínios horizontais e loteamentos fechados surgem formados por “múltiplas 
residências, [...] invariavelmente fortificados, com entradas controladas por sistemas de 
segurança, normalmente ocupando um grande terreno com áreas verdes e incluindo todo 
tipo de instalações para uso coletivo” (CALDEIRA, 2000, p.243), com recriação da 
natureza, contrapondo-se totalmente às assentamentos precários, que apresentam restrição 
de espaços coletivos e de equipamentos comunitários. Pode-se pensar então que esse tipo 
de empreendimento corresponde reprodução de cidades com limites fechados?  

A estratégia de segurança e o distanciamento dos moradores do restante da cidade 
conferem status a seus condôminos através dessas barreiras físicas e das normas impostas 
para facilitar as relações de convivência. Os altos muros estabelecem rupturas na paisagem, 
enfatizando o enclausuramento, isolamento, restrição que divide espaços diferentes: o 
público e privado, riqueza e pobreza intensificando a reprodução da desigualdade social.  

A geração de um novo tipo de ocupação, cuja característica principal é a exclusividade de 
usos que são públicos, vem se consolidando a partir de 1990, com o consequente aumento 
de moradores nos bairros periféricos. A moradia fechada divide-se em duas tipologias: o 
condomínio horizontal, em que o objeto de venda é a casa pronta e padronizada, e o 
loteamento fechado, em que o lote é comercializado e a residência é construída 
posteriormente de acordo com as necessidades dos seus proprietários. 

A chegada do primeiro loteamento fechado de Aracaju (Morada da Praia I) ocorreu em 
1990,  na ZEU, entremeada de vazios, áreas de preservação ambiental, sítios de produção 
agrícola, atraindo famílias de alta renda, para adquirirem suas residências de veraneio e 



contribuindo para desencadear a intensa valorização fundiária local (FRANÇA, 2004). No 
final da década, outros dois empreendimentos foram localizados no bairro Santos Dumont, 
na zona norte, com uma proposta de moradia fixa, atende uma classe de renda média baixa.  

No caso do condomínio horizontal, em que o objeto de venda é a casa, o primeiro foi 
implantado em 1993, na ZEU. A maioria estão situados às margens da Rodovia Inácio 
Barbosa, em frente à praia, privilegiando-se da proximidade dos aspectos naturais, atraindo 
assim, uma clientela de alta renda, que busca um imóvel para veraneio e finais de semana.  

A construção do condomínio Baía Blanca, o último ao longo da Rodovia Inácio Barbosa, 
no extremo sul, ainda no final dos anos 1990, “se constituiu numa estratégia para 
valorizar os vazios existentes nas suas circunvizinhanças” (FRANÇA, 2004, p.75). O êxito 
dessas iniciativas acarretou na difusão da modalidade, sobretudo, a partir de 2000, com a 
inauguração da Avenida Melício Machado (década de 90) e a chegada de novos serviços, 
quando outros empreendimentos se instalaram às suas margens (Figura 1).  

Ao longo dos anos, o mercado lançou novos produtos nas margens Rodovia Inácio 
Barbosa, de forma a valorizar essa faixa de terra. Isso porque, no momento da construção 
dessa via, as glebas já eram de domínio das construtoras que aguardavam o Estado para 
ofertar melhores acessos e serviços (FRANÇA, 2011). Posteriormente, essas empresas 
implantaram seus empreendimentos fechados de forma dispersa, valorizando, mais ainda, 
os vazios, confirmando o fenômeno da especulação e do ganho do capital imobiliário. 

 



 
Fig. 1 Condomínios Horizontais e Loteamentos Fechados em Aracaju, 1990-2014.  

A baixa densidade demográfica da ZEU, 500,04 hab./km2 (IBGE, 2007), atrelada ao 
excesso do estoque de glebas facilitou a construção de cidades de muros, disputada entre 
cinco empresas de maior atuação. Ao redor do prolongamento da atual Avenida Melício 
Machado (porção norte da ZEU) estão concentrados  somam-se 21 empreendimentos 



horizontais, dos quais 11 estão situados num terreno que antes compreendia a Fazenda 
Nova (desmembrada pelos herdeiros de Melício Machado).  

Fora desta zona, a Coroa do Meio, Atalaia, Farolândia e Aeroporto receberam, sobretudo a 
partir dos anos 2000, uma grande quantidade de condomínios horizontais, em detrimento 
da proximidade com o centro e o incentivo do adensamento nesses bairros em função da 
permissividade da legislação (Figura 1). 

Ao somar as duas tipologias horizontais observa-se a implantação de 118 
empreendimentos (7.115 moradias), sendo 105 destes (5.683 UH) localizados na zona sul, 
nos bairros Atalaia, Coroa do Meio, Farolândia, Aeroporto e ZEU, o que corresponde a 
80% do total das unidades habitacionais ofertadas pelo mercado imobiliário. 

 
Tabela  2 Aracaju, 1990 – 2014, Empreendimentos e Unidades Imobiliárias  

 
A ZEU é realçada, abrigando 57 dos 118 empreendimentos, em função da presença de 
extensos vazios, o que favoreceu a expansão para esse eixo. França (2011) justifica que  

no momento da construção dessa via, as glebas já eram de domínio das 
construtoras que aguardavam o Estado para ofertar melhores acessos e serviços. 
Posteriormente, empresas como Diniz e Habitacional S.A., implantaram seus 
condomínios de forma espalhada, valorizando, propositalmente, mais ainda, os 
terrenos vagos, confirmando o fenômeno da especulação e do ganho do capital 
imobiliário, fortalecendo a dispersão urbana (p.77). 

Essa forma de habitação passa a ser vinculada a uma imagem de um local extremamente 
valorizado, onde existe um estilo próprio de vida com valores sociais semelhantes, mas 
diferenciados dos demais do mundo lá fora. A inserção das moradias enclausuradas na 
estrutura urbana da ZEU depende de 

fatores como proximidade a paisagem notável ou de equipamentos de lazer, 
como no caso, os Condomínios Rio Vermelho e o Marina Resort que margeiam 
o canal Santa Maria, desfrutando das amenidades do ar bucólico do local. 
Aqueles situados na Rodovia José Sarney são privilegiados pelo contato com o 

Zona Bairros 
Cond. Horizontais Lot. Fechados Total 
Emp. Casa Emp. Lote Emp. UH 

Norte Santos Dumont 1 27 2 150 3 177 
18 do Forte 1 28 0 0 1 28 

Leste 

Cirurgia 1 11 0 0 1 11 
Luzia 1 5 0 0 1 5 
Suíça 3 38 0 0 3 38 
Olaria 2 342 0 0 2 342 

Ponto Novo 1 346 0 0 1 346 
Siqueira Campos 1 485 0 0 1 485 

Sul 

Atalaia 17 363 0 0 17 363 
Coroa do Meio 16 168 0 0 16 168 

Farolândia 9 253 0 0 9 253 
Aeroporto 6 227 0 0 6 227 

Zona de Expansão 20 1.170 37 3.502 57 4.672 
Total 79 3463 39 3652 118 7.115 



mar e por melhores condições de acessibilidade. Alguns deles, como o Caminho 
da Praia, não dispõem de localização privilegiada, pois estão situados em vias 
coletoras, de barro (FRANÇA, 2004, p.78). 

 
Fig. 2 Localização privilegiada do Loteamentos Fechados à beira do Rio Vaza Barris 

Decorrente da implantação desses empreendimentos, a crescente segregação sócioespacial 
foi ocasionada pela intensificação desse tipo de ocupação, criando espaços caóticos, 
dificultando sua ligação com o resto da cidade e estreitando relações de dependência do 
automóvel. Ao mesmo tempo, valoriza a o solo do seu entorno, como uma estratégia do 
mercado privado.  

Portanto, essa prática se fez presente em Aracaju, a partir dos anos 1990, significando mais 
uma proposta do mercado imobiliário para um grupo de renda mais alta, formando cada 
vez mais espaços segregados, cujo padrão carece de regras urbanísticas, se constituindo em 
um problema a mais para a gestão pública e para o planejamento urbano.  

Contudo, percebeu-se a grande oferta de vazios urbanos e o baixo valor da terra da ZEU, 
naquele momento, foram fatores que contribuíram para o direcionamento dessa tipologia 
para essa área (FRANÇA, 2004; 2011). Em contraposição, outros bairros já consolidados 
em Aracaju, como Farolândia e Coroa do Meio, que não dispõem de grandes lotes e o valor 
da terra era relativamente mais alto, receberam empreendimentos de escalas menores que 
tinham como característica a primeira moradia de famílias de renda mais elevada, por 
oferecer conforto e segurança, além de se localizar mais próximo do centro da cidade.  

 

4  DIFERENÇAS OU SEMELHANÇAS? DOIS “ESPAÇOS” ANTAGÔNICOS 

Condomínios fechados e assentamentos precários, duas tipologias habitacionais 
divergentes, correspondem aos dois lados da moeda da faceta do planejamento urbano. 
Não só em Aracaju, mas em todas as cidades do Brasil e talvez, do mundo, esses duas 
formas de habitar adotam posturas contrárias com relação à cidade: os condomínios 
horizontais a desprezam, pois são produtos da especulação imobiliária, do mercado 
capitalista, das forças atuantes e predominantes, que determinam inclusões e exclusões de 
território. Enquanto os assentamentos precários/favelas são desprezados pela cidade legal.  

Nos assentamentos precários, o estigma da exclusão social permeia entre os moradores. As 
condições precárias tornam essas ocupações, vítimas de sua própria existência, vistas como 
um entrave que precisa ser solucionado, ou até mesmo removido. Para alguns, trata-se de 
um território sem lei e sem ordem, verdadeiro entrave para um suposto "progresso", 
abrindo caminho fácil para a consolidação do discurso ideológico de direita. 



Os assentamentos precários são semelhantes aos condomínios fechados no que diz respeito 
ao seu isolamento e acessibilidade, pois também são impenetráveis, não por vontade dos 
moradores, mas por uma restrição imposta pelo comando do narcotráfico, detentores do 
poder do território. Além dos moradores serem “evitados” pelo restante da cidade, essas 
áreas tornam-se incógnitas, só conhecidas sabiamente por seus habitantes, ao contrário dos 
condóminos que só conhecem seu entorno e seus vizinhos mais próximos. Contudo, são 
diferentes no quesito infraestrutura e serviços coletivos, e especialmente, da existência de 
endereço. O excessivo aparato de infraestrutura reservado pela “cidade” fechada, somado a 
existência de serviços públicos na malha formal, gera um disparato social e espacial, 
especialmente para àquelas famílias carentes que ocupam locais precários, sem endereço 
na cidade oficial, sem o mínimo de infraestrutura, por falta de opção de moradia, 
permitidas pela deficiência do planejamento e atuação da gestão pública.  

A pulverização do parcelamento irregular, ou seja, sem regulamentação jurídica e prévio 
planejamento, onde a disposição dos lotes se dá de aleatóriamente e totalmente 
desestruturada, sem nenhuma coerência com a legislação, fruto da negligência poder 
público. O fato é que, a obrigação legal do Estado em regularizar a ocupação do solo e 
garantir qualidade de moradia, não é tratada com a devida seriedade e gravidade. De fato, 
aí “a ausência do Estado, particularmente do aparato judicial e institucional, dá espaço 
para as novas ‘leis’ que são ditadas pelos ‘chefes locais’” (MARICATO, 2007, p. 63). 

Contraditoriamente, os condomínios apresentam projetos de “grife”, que atendem à restrita 
base legal municipal, e divulgados no mercado através campanhas publicitárias que 
enfatizam a natureza e a oferta de infraestrutura como ponto-chave. E é essa a estratégia do 
capital: basear-se nos desequilíbrios socioeconômicos para obter oportunidades de 
produtos imobiliários. Entretanto, ambos estão inseridos na malha, transformando o espaço 
urbano em um conjunto de múltiplas cidades, dentro de uma só cidade. 

De fato, o problema da moradia em Aracaju, assim como em todas as cidades do país, 
principalmente metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, é grande demais para ser 
resolvido de uma hora pra outra, pois “os excluídos da cidade hegemônica são tomados 
como minoria e não como maioria da população, como de fato são” (ibdem). Não são 
uma, duas, três ou quatro gestões que irão sanar o déficit habitacional, mas é necessário 
que se faça aos poucos, através da priorização dos investimentos públicos para as questões 
mais urgentes. Ao invés de reformar o Calçadão da 13 de Julho, área elitizada e valorizada, 
porque não, construir moradias ou prover de infraestrutura espaços precários?  

É importante evidenciar que o crescimento das cidades não está baseado no aumento dos 
assentamentos precários e do mercado informal, ao contrário. Nas últimas décadas, em 
Aracaju, ficou comprovado que o déficit habitacional diminuiu, enquanto a quantidade de 
empreendimentos horizontais aumentou drasticamente na Zona de Expansão Urbana, com 
índice de quase 100%. Esse processo de “condominização” é responsável pela explosão e 
extensão urbana. Isso é decorrente da facilidade do crédito e financiamento imobiliário que 
disponível atualmente no nosso país, fazendo com que a indústria da construção civil 
cresça de forma acelerada. Por consequência disso, Aracaju tem mudado sua feição, com a 
transformação de espaços públicos ou grandes vazios, em áreas hermeticamente fechadas e 
repetitivas, formando extensos corredores de muros delimitando as calçadas.   

O problema está na falta de planejamento e atuação efetiva para o controle desses espaços. 
No caso dos assentamentos precários, experiências de sucesso estão presentes na gestão 



pública e isso deve ser um processo contínuo e sem fim, com investimentos públicos 
adequados e prioritários em função do coletivo, fazendo cumprir os preceitos de Direito à 
Cidade preconizados na Constituição Federal de 1988 e reforçada pelo Estatuto da Cidade. 
Entretanto, existe uma enorme fenda entre discurso e prática.  

O planejamento precisa ser integrado. Não apenas as políticas habitacionais resolveram a 
questão da desigualdade social, mas a interligação de programas com apoio ao 
desenvolvimento de atividades econômicas e ao emprego, ações de educação ambiental 
nos assentamentos em áreas de preservação ambiental, fazendo sempre coorelação entre 
saúde, educação, economia e habitação.  

Uma última semelhança entre empreendimentos horizontais e assentamentos precários é a 
ausência de legislação urbana e ambiental para controle desses territórios, problema não só 
de Aracaju, mas de âmbito geral, decorrente da fragmentação espacial dessas ocupações. 
Talvez, esse seja o maior entrave para o poder público e para o planejamento urbano. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse contexto, assiste-se à crescente fragmentação urbana, conformando tipos, cada vez 
mais espalhados de cidades, entendidos como formas espaciais contemporâneas e 
resultantes das sucessivas transformações sociais. Existe então, a necessidade de se 
raciocinar a respeito do futuro da urbanização de Aracaju e de outras cidades brasileiras e 
de como minimizar conflitos sócioambientais, como precariedade dos transportes 
coletivos, segregação dos pobres, reclusão dos ricos em “bolhas de consumo”, 
esfacelamento do espaço público, especulação imobiliária e degradação ambiental.  

Enfim, não se pode fazer de conta de que esses problemas não existem. Afastar moradias 
carentes para áreas “esquecidas” pelo Estado, longe da cidade legal, além de contribuir 
para acentuar cada vez mais a ilegalidade e a exclusão social, ajuda no aumento da 
violência urbana não só nesses locais, como em toda a cidade. É preciso sanar de vez, esse 
grave problema que assola diversas cidades, através de normas efetivas e programas de 
erradicação de áreas precárias e também, regulamentar os instrumentos do Estatuto da 
Cidade para combater a especulação imobiliária pelo mercado formal excludente. 

Entretanto, embora a maior fatia da responsabilidade seja do poder público, é impossível 
que ele sozinho, combata as disputas acirradas pelo solo. Faz-se necessária a aplicação dos 
preceitos de gestão democrática difundidos na década de 1980, na resolução dos entraves 
da cidade, dando suporte à ação dos governo municipal através da participação popular.   
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