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Introdução

A presente pesquisa tem como objetivo a análise de 
um programa desenvolvido pela Administração 
Municipal de Olinda para transferir 334 moradores 
oriundos de assentamentos subnormais em áreas 
ambientalmente frágeis; as margens de um canal, que 
deveriam ter sido de preservação permanente e onde a 
ocupação desordenada acirrou a relação causa-efeito 
entre a pobreza e a degradação ambiental. Este 
programa teve início em outubro de 2000, com a 
proposta de desenvolvimento local. Estudamos a ação 
da prefeitura que tinha como proposta de inclusão 
social, a recuperação de assentamentos irregulares e 
áreas de urbanização informal.

Material e métodos

Numa aproximação com o objeto de estudo 
escolheu-se como local para a pesquisa empírica, a 
Comunidade da Ilha do Maruim, em Olinda, devido ao 
fato de ser à área beneficiada pela intervenção da 
Prefeitura. O trabalho foi pensado como pesquisa 
qualitativa do tipo Estudo de Caso. A população 
pesquisada totalizou 334 famílias, do universo de 1.082 
famílias da área, equivalente a uma amostragem de 
30%. Para a pesquisa qualitativa, utilizamos a 
abordagem em grupos (crianças, adolescentes, jovens, 
idosos e lideranças).

Definiram-se como instrumentos de coleta de dados 
às técnicas combinadas de entrevistas semi-
estruturadas, a observação participante e, análise 
documental. Utilizamos como fonte de registro dos 
dados coletados o diário de campo e o gravador. O 
procedimento para a coleta de dados foi organizado em 
função da disponibilidade dos entrevistados e foi 
realizada entre julho e novembro de 2004.

Da construção teórica, fez parte Dowbor, Draibe, 
Drucker, Giddens, Oliveira e Santos que contribuíram 
para a análise dessa Intervenção que se deu no 
planejamento e execução de projetos com a proposta de 
revitalização do Canal da Malária, bem como a 
melhoria das condições de vida da população residente.

Resultados e Discussão

A presente pesquisa apresenta resultados 
preliminares sobre a avaliação dos impactos das 
Intervenções exercidas pelo Poder Público em áreas 

consideradas de risco. Inicialmente, percebemos que estas 
intervenções não possibilitam superar a condição de 
indigência da grande maioria das famílias carecentes. Na 
comunidade da Ilha do Maruim identificamos melhorias 
consideráveis nas condições de vida das famílias assentadas 
quando comparado à com a situação imediatamente 
anterior a intervenção do Projeto.

Os moradores foram removidos para o mesmo bairro, 
pois muitas das famílias a serem transferidas sobrevivem da 
venda de material reciclável coletado no entorno e da 
pesca, para tanto, necessitam estar próximas de residências 
cujas práticas tenham maior valor comercial. Para realizar a 
remoção de 334 famílias que viviam em condições de risco, 
foram criados novos critérios de ocupação do solo para a 
localidade e ainda, um instrumento que unisse as famílias 
no sentido de contribuir para sua concretização. Instituí-se 
uma escala de indenizações para as famílias que possuíam
imóveis com metragens maiores do que havia sido 
estabelecido e com benfeitorias, tendo ainda como opção, o 
auxílio-aluguel, que compreendeu 168 das 334 famílias que 
residiam nas margens e entorno do Canal da Malária.

Assim, com o objetivo de transferir estas famílias, a 
Prefeitura Municipal de Olinda em parceria com o Governo 
Federal viabilizaram a construção de um empreendimento 
de interesse social, através do chamado Programa de 
Subsídio Habitacional –– PSH ––; o Projeto Ilha Cidadã. O 
Residencial terá, segundo técnicos da Prefeitura, 104 
apartamentos, com valor médio de R$ 6.000,00, em área 
localizada, conforme citado, na própria comunidade.

Apesar da intervenção realizada pelo poder público, 
como forma de combate à exclusão social, constatamos que 
as políticas de recuperação destinadas a assentamentos 
irregulares e áreas de urbanização informal, ainda são 
insuficientes para se buscar a superação dos problemas 
habitacionais e de degradação territorial. No entanto, para 
que a qualidade de vida atinja padrões mínimos de 
aceitabilidade, faz-se necessária estimular políticas e 
programas, não apenas voltados a reduzir a informalidade 
urbana, mas que priorize a redução da desigualdade.

Sobretudo, porque seus resultados apontam para a 
necessidade de um planejamento mais eficaz, com maiores 
investimentos e apoio à produção local, educação, saúde e 
conscientização ambiental para que a Intervenção Pública 
possa representar um instrumento legítimo de redução das 
desigualdades.
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Figura 1. Fig. 1A: Área de Intervenção; Fig. 1B: Antes da Intervenção; Fig. 1C: Durante a Intervenção; Fig. 1D: Após a Intervenção.


