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Para Iniciar... 

É importante destacar que partindo do entendimento do bairro, do quarteirão, da rua, 

como lugar, que constitui parte do espaço apropriavel à vida, buscar-se-á no presente 

trabalho analisar as vilas e becos inscritos no bairro do Arruda, zona norte da cidade do 

Recife. 

Inicialmente trar-se-á à luz a gênese do Arruda como bairro, cujo desenvolvimento 

urbano está vinculado ao processo de expansão da capital pernambucana, para em seguida 

discutir o bairro enquanto categoria a fim de melhor elucidar a dimensão urbana da vivência 

cotidiana ali exercitada e, finalmente evidenciar a emergência e materialidade do lugar 

através das vilas e becos espalhados nos recantos do bairro em questão. 

Arruda: de Arrabalde a Bairro 

Componente da Região Político-Administrativa – RPA 2 (norte) da cidade do Recife, o 

bairro do Arruda, se enquadra no segundo grupo da expansão urbana da capital 

pernambucana2, situada no litoral oriental da América do Sul, na costa do Nordeste 

brasileiro, banhada pelo Oceano Atlântico, encontrando-se localizada a 8° 3´ da latitude 

meridional e a 35° Oeste de Greenwich. 

 Este segundo grupo de expansão da cidade do Recife é caracterizado, sobretudo pela 

influência advinda do açúcar produzido nos solos aluvionais (massapê) da região, que 

constituiu, desde os tempos mais remotos de exploração nordestina, o fator fundamental de 

propulsão e de evolução do Recife. Foi nas várzeas fecundas das margens alongadas dos 

rios Capibaribe e Beberibe que teve início o plantio da cana, e conseqüentemente, o 

estabelecimento dos engenhos que determinaram a direção tomada pela cidade do Recife 

na sua evolução. Cidade nascida como porto no Oceano Atlântico, que paulatinamente foi 

tomando ares de urbanização com seus sobrados e palacetes, prolongando-se em sentido 

                                                 
1 Departamento de Ciências Geográficas – Universidade Federal de Pernambuco. Recife – Brasil. E-
mail: atlaspe@bol.com.br 
2 Conforme Castro (1954), diferentemente do primeiro grupo (insular), que representa os fatores de 
origem e localização topográfica, este grupo (continental) se caracteriza pelos fatores de progressão 
ou de crescimento da cidade. 
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radial a partir do porto na direção dos engenhos situados nas terras continentais percorridas 

pelos rios. 

MAPA 01 – Carta das RPA’s da Cidade do Recife/PE 
 

 

Fonte: Atlas Geo-Ambiental da Cidade do Recife, 2000. 

Bairro do Arruda 

 

Nesse período, a cidade cresceu através das águas, em busca dos pequenos núcleos de 

povoação representados por esses primeiros engenhos, tidos como ´centros autônomos de 

vida, alguns concentrando a vitalidade de burgos, com seu esplendor e relativo conforto´ 

Castro (1954, p. 136). 

Constituíam centros de grande atividade, de cultura, de população numerosa, 

verdadeiras zonas de riqueza e de prosperidade, que com o passar dos tempos foram 

crescendo e unindo-se uns aos outros formando, deste modo o espaço urbano recifense. 

Segundo Castro (Op. Cit., p. 145) nesta 

cidade de ilhas em seu sentido fisiográfico, o organismo urbano (...) 

formou-se pela associação ganglionar dessas ilhas de povoamento que, 

ampliando-se progressivamente, provocaram a formação da massa total de 

construção urbana (...) Foram os engenhos os germes desses centros 

ganglionares de crescimento, atraídos pela força absorvente da cidade-

porto, ou melhor, da direção imposta pelo porto, não se pode ter nenhuma 
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dúvida quando se põe em confronto qualquer mapa antigo da região com a 

localização dos engenhos e qualquer mapa atual da cidade com os seus 

diferentes bairros, trazendo até hoje as denominações dos primitivos 

engenhos da Torre, da Madalena, da Várzea, de Caxangá, de Cordeiro, de 

Dois Irmãos, de Apipucos, do Monteiro, da Casa Forte, de Beberibe, de 

Jiquiá, etc. 

Por conseguinte, a cidade se alojou por quase toda planície do Recife3 (figura 01), 

com sua forma irradiando-se em cinco direções a partir do seu porto. Nessa perspectiva 

descreve Melo (1958, p. 43-44) que o 

rio Capibaribe governou o principal esgalhamento da cidade, localizando-

se nos dois lados da corrente a mais ampla sucessão de bairros e 

subúrbios. (Na margem esquerda: Boa Vista, Graças, Aflitos, Casa 

Amarela, Casa Forte, Apipucos e Dois Irmãos. Na margem direita: 

Madalena, Torre, Iputinga, Caxangá, Várzea). Uma cadeia de bairros e 

subúrbios, com direção noroeste, segue-se em demanda do rio Beberibe 

(Espinheiro, Encruzilhada, Água Fria, Beberibe). Uma terceira dirige-se 

para o sudoeste por onde correm os riachos Jiquiá e Tejipió (Afogados, 

Areias, Tejipió). No rumo norte, mais ou menos paralela à costa e dela 

separada pelo último trecho do baixo Beberibe, situa-se a quarta sucessão 

de áreas urbanas e suburbanas (Santo Amaro, Campo Grande, Peixinhos, 

Tacaruna até Olinda). (...) Finalmente um ramo da cidade alonga-se para o 

sul atraído pelas águas e areias das praias que aí se encontram (Pina, Boa 

Viagem). 

FIGURA 01 – Planície do Recife (Baía Entulhada) por J.C Branner 

                                                 
3 Descrita por Rocha (Op. Cit; 15) como ´uma planície quaternária, flúvio-marinha, cercada pelo mar e 
por colinas terciárias, sedimentares que se sucedem desde a ponta de Olinda, ao norte, até o Cabo de 
Santo Agostinho, ao sul´. 
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. 

Fonte: CASTRO, Josué de. A Cidade do Recife. Ensaio de Geografia Urbana. Rio de 

Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1954. 

Entretanto, a passagem da paisagem de engenhos à paisagem urbana fez-se por 

transição, pois, com a decadência da economia de engenhos e instalação de usinas em 

locais mais distantes, as grandes propriedades da planície do Recife passaram a sítios e 

chácaras semi-urbanas (Geiger: 1963; 363). Segundo, Andrade (1979, p. 88) na 

primeira metade do século XIX foi o período em que se generalizou o uso 

de viaturas a tração animal – carruagens, charretes, etc. – substituindo as 

cadeirinhas e as redes transportadas pelos escravos, o que permitia 

viagens a maiores distâncias. Surgiram então as casas de residência em 

arrabaldes outrora ocupados por engenhos, casas de pessoas abonadas, 

construídas em meio de grandes sítios e utilizados para passar as festas 

de fim de ano. 

Portanto, observa-se que nos arrabaldes, desfrutava-se de maior área para o cultivo 

de fruteiras, maior facilidade de abastecimento d´água e dos rios para os banhos. 

MAPA 02 – Planta do Recife e seus arredores na segunda metade do século XIX com 
indicações de alguns engenhos da região 
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Fonte: CASTRO, Josué de. A Cidade do Recife. Ensaio de Geografia Urbana. Rio de 

Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1954. 
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MAPA 03

Área correspondente ao Bairro do Arruda e adjacências 

Fonte: BARRETO, Ângela Maria Maranhão. O Recife através dos Tempos, Dissertação (Mestrado 
em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas – UFPE, Recife, 1990. 
  

Com efeito, após o desenvolvimento dos serviços de transportes terrestres coletivos 

na cidade, com as diligências a tração animal, os bondes de burro, e com os trens 

chamados de maxambombas, os arrabaldes tornaram-se mais freqüentes e acessíveis às 
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classes menos favorecidas do Recife4. Conseqüentemente, um impulsionamento do 

desenvolvimento dos lugares por ele servido e também dos sítios localizados no percurso, 

dimanando assim, novos arrabaldes. (mapa 02) 

Com o advento do século XX, os arrabaldes, mais ou menos isolados, foram se 

expandido, ocupando áreas menores e expulsando as atividades rurais. Em contrapartida, 

com o passar do tempo e o já mencionado desenvolvimento dos transportes, se tornaram 

anti-econômicos, cedendo suas terras para os sítios, que por sua vez, quando loteadas, 

abriram ruas e caminhos em direções diversas, formando assim povoações que emanaram 

alguns bairros recifenses5, a exemplo do Arruda. Originado do aterro do mangue das 

margens do rio Água Fria (atual, canal do Arruda ou Vasco da Gama) afluente do Beberibe, 

e que crescera a partir de um ponto de descanso no caminho do mais famoso arrabalde, 

Beberibe. 

Com o passar dos anos tais aterros semi-urbanos foram sendo loteados e abrindo 

múltiplos caminhos para sua urbanização, até chegar aos dias atuais, onde está inserido o 

Arruda, compondo dessa forma a cadeia de bairros e subúrbios do Recife com direção 

noroeste nos rumos do rio Beberibe, se apresentando como um tradicional bairro residencial 

da cidade conforme atesta a sua paisagem, marcada por um casario que remota do início do 

século XX, não obstante os conjuntos habitacionais, prédios modernos e os novíssimos 

condomínios fechados aí inscritos, fruto das novas formas de apropriação e uso do seu 

espaço, e de ocupações diferenciadas, como as vilas e becos tradicionalmente espalhados 

nos seus recantos, de onde dimanou um conjunto de relações sociais, e por conseguinte, 

um lugar complexo. 

Desta forma, se faz mister que aqui nos detenhamos à análise do bairro enquanto 

categoria afim de melhor elucidar o seu significado para o estudo em questão. 

A princípio, é importante aludir que o estudo do bairro urbano não dispensou muita 

atenção da Geografia Tradicional. Não por acaso, destaca Seabra (2003, p. 50) que ´a partir 

dos anos sessenta diminuem as motivações de estudos sobre bairro entre nós, o que já fora 

dito por Mendes (1958, p. 184) quando afirmara que ´o estudo analítico dos bairros não 

                                                 
4 Para Andrade (Op. Cit., p. 89) o crescimento dos arrabaldes está concatenado a evolução do sistema 
de transporte urbano, uma vez que na primeira metade do século XIX ´alguns povoados tiveram um 
expressivo crescimento populacional, gerando uma intensificação dos fluxos para a cidade, que 
necessitava de um sistema de transporte regular e coletivo´. 
5 Neste sentido, destaca Bitoun (2000, p. 44) que à medida que a hiterlândia rural se liga de forma 
mais direta com a cidade, aparece uma designação genérica, o “arrabalde”, palavra hoje em desuso, 
aplicada aos assentamentos de habitat concentrado a partir dos quais se estende o “subúrbio”. O 
desaparecimento da palavra “arrabalde” se deve a sua substituição paulatina pela de “bairro”. Na 
escala do progresso, esta última designação assume uma conotação positiva: mais do que uma 
delimitação precisa, o “bairro” retrata um status adquirido a partir de uma origem – o engenho ou o 
arrabalde – e de características de equipamentos e infra-estrutura urbanas – igreja, mercado, ruas 
pavimentadas, transportes públicos. 
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mereceu as atenções dos geógrafos que já realizaram pesquisas geográficas em relação as 

grandes cidades do mundo´. Na atualidade, constitui uma categoria em ascensão na análise 

do urbano, à luz de matrizes filosóficas que vão da fenomenologia ao materialismo 

dialético6. 

Nessa nova perspectiva que se abre, parece haver um consenso no sentido da sua 

gênese como uma dimensão prática da existência do cidadão, um meio de satisfazer as 

suas necessidades humanas. Distanciando-se assim, da idéia que é definido política e 

administrativamente, ´exatamente por não tratar-se de uma área demarcada, limitada, 

simples suporte físico-administrativo de uma determinada população´ (Ramos, 2001, p. 10). 

Conseqüentemente, percebe-se que a opção pelo estudo do bairro conduz a uma 

maior complexidade do que a simples escolha de uma área, por critério físico-material. 

Neste sentido, entendemos o Arruda não apenas como um espaço físico delimitado, com 

suas formas e funções especificas, mas como a materialização mais legítima da dimensão 

urbana da vivência cotidiana. Comungando, dessa forma com o pensamento de Carlos 

(1996, p. 21) que analisa o bairro como 

o espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas – as relações 

de vizinhança, o ir às compras, o caminhar pelas ruas, o encontro dos 

conhecidos, o jogo de bola, as brincadeiras, o percurso reconhecido de 

uma prática vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros e 

aparentemente sem sentido que criam laços profundos de identidade, 

habitante-habitante, habitante-lugar. 

A premissa de Carlos, em muito se assemelha ao que preconiza Scarlato (1988, p. 

178) quando afirma que o bairro é 

                                                 
6 Assim, a título de exemplo destaca-se o trabalho de SEABRA, Odette Carvalho de Lima. 
Urbanização e Fragmentação – Cotidiano e Vida de Bairro na Metamorfose da Cidade em 
Metrópole, a Partir das Transformações do Bairro do Limão. Tese (Livre-docência em Geografia) - 
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - USP. São Paulo, 2003; SCARLATO, Francisco 
Capuano. O Real e o Imaginário no Bexiga: autofagia e renovação urbana no bairro. Tese 
(Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - USP. São 
Paulo, 1998; ANDRADE, Margarida Maria de. Os Bairros de Além-Tamanduateí. O Imigrante e a 
Fábrica no Brás, Moóca e Belenzinho. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas - USP. São Paulo, 1991. RAMOS, Aluísio Wellichan. 
Fragmentação do Espaço da/na Cidade de São Paulo: Espacialidades Diversas do Bairro de 
Água Branca. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia Letras e 
Ciências Humanas - USP. São Paulo, 2001; e, DUARTE, Cláudio Roberto. Estilhaços da Experiência 
Urbana Moderna - Dois Bairros na Metrópole de São Paulo Tatuapé e Vila Aimoré. 
Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - 
USP. São Paulo, 2001.  
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   o resultado de um conjunto de relações sociais que passam pela consciência histórica de 

pertencerem a uma localidade, cujos limites podem ser definidos pelo grau 

de relações entre as pessoas ao viverem um mesmo cotidiano, problemas 

da rua ou do quarteirão, cria um clima de “cumplicidade” para viver ou 

encontrar saída para os mesmos. O bairro pode ser encarado, portanto 

como o lugar onde as relações de vizinhança se encontram mais bem 

configuradas. Estes “micro-cosmos” que são as ruas e os quarteirões 

tornam-se um “macro-cosmo” quando a população destes diferentes 

pontos e atraída pelas festas, religiosas ou sociais, aos locais históricos, 

que pode ser uma praça, uma rua, uma igreja. 

Os diversos aspectos aludidos seja por Carlos, seja por Scarlato, são constatados na 

realidade do Arruda e podem ser exemplificados pela fala de D. Cristina. Indagada a 

propósito da satisfação e do por quê residir no Arruda, responde a moradora: 

Ah! Muita coisa boa! Eu gosto muito daqui. Primeiro, porque é perto de 

tudo – feira (...) supermercado, mercado... Tudo uma maravilha! (...) É 

calmo, apesar que de vez em quando tem muito muito assalto... Aqui tem 

academia de ginástica, escola (...) Pela manhã levo meu filho para escola, 

depois pego ele na escola, vou pra aula (...) supermercado (...) A igreja que 

a gente freqüentar é a de Santo Antônio, todo mundo... Eu, minha 

cunhada, meus filhos. Minha filha fez a primeira comunhão lá. Eu gosto 

muito do Padre João Carlos, nós vamos todo domingo. 

MAPA 04 - CARTA PLANIMÉTRICA – Bairro do Arruda 
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or conseguinte, em face a sua própria natureza, o bairro é permeado de múltiplos 

significados, e sobretudo a referência que o usuário tem de pertencimento ao lugar, seu 

ponto de partida e chegada. Nessa perspectiva, os depoimentos de D. Amélia e D. Silvana 

são bastante emblemáticos ao falar do bairro: 

....Adoro isso aqui. Porque isso aqui é uma família, é uma tranqüilidade. 

Aqui é um bairro que tem de tudo: tem ônibus, é quase no centro, é perto 

de tudo. Isso aqui é uma família. (D. Amélia) 

...Eu nasci e me criei aqui. Eu adoro o Arruda, e essa casa apesar de não 

valer duzentos e cinqüenta reais, eu aceito em viver nela porque eu nasci e 

me criei aqui em plena segurança. (D. Silvana) 

Por isso, segundo George (1983, p. 76), 

o morador refere-se ao seu bairro, quando quer situa-se na cidade; tem a 

impressão de ultrapassar os limites quando vai a um outro bairro (...) E 

com base no bairro que se desenvolve a vida publica, que se organiza a 

representação popular. Finalmente, e não é menos importante, o bairro tem 

um nome que lhe confere uma personalidade dentro da cidade. 

FOTO 01 – Igreja de Santo Antônio – Bairro do Arruda e Água Fria 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

É importante, aqui, evidenciar o quanto procede à afirmação de George, no que se 

refere à realidade do Arruda. A despeito do pensamento popular que associa o bairro ao 

Santa Cruz Futebol Clube (que desde o decênio de 1930 tem a sua sede aí instalada; e em 

período mais recente, decênio de 1970 inaugurou o suntuoso Estádio José do Rego Maciel), 

o nome do bairro deriva de um antigo comerciante, Manuel Inácio de Arruda, estabelecido 

no local com uma mercearia em frente da qual residia. 

FOTO 02 – Pátio da Feira Livre do Arruda 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Este aspecto centrado no plano histórico, evidencia como no nível da prática 

socioespacial ´o bairro se revela no plano do vivido (envolvendo a categoria habitante) e 

ainda, mostra como a condição da vida material, ganha sentido na vida cotidiana, expressão 

das condições da reprodução espacial no mundo moderno´ (Carlos, 2001, p. 244). 

Henri Lefebvre (1975, p. 199) traz uma concepção mais consistente de pensar o 

bairro, faz uma certa crítica a ideologia do bairro e sugere uma forma de analisá-lo. Para o 

pensador francês 

o único processo cientifico para chegar ao bairro, para defini-lo, 

determinando o seu grau de realidade é o que se baseia na cidade como 

conjunto de elementos ou série de aspectos (e em conseqüência na 

sociedade como um todo superior as formas, as estruturas e as funções) 

que a engloba. Sejam quais forem as dificuldades metodológicas e teóricas 

do acesso a totalidade e a globalidade, este procedimento é o único 

aceitável; e o único que evita a inadmissível redução do conjunto aos 

elementos. 

Destarte, não por acaso, optamos pela leitura de Arruda à luz do processo histórico da 

cidade do Recife como uma totalidade a fim de melhor apreendê-lo. Ainda que o nosso 

objetivo seja a análise do lugar através das vilas e becos incrustados nos seus recantos. 
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Vilas e Becos – a Materialidade do Lugar nos Recantos do Arruda 

Entendendo que a metrópole não é lugar, por ser vivida parcialmente, Carlos (1996, p 

20), aponta à discussão de fragmentos do seu tecido, a exemplo do bairro, do quarteirão, da 

rua, como espaço imediato da vida, das relações cotidianas mais estreitas. 

Nesta perspectiva, cabe aqui discutir a emergência e materialidade do lugar através 

da vilas e becos inscritos no Arruda. 

A propósito das vilas, há uma larga literatura sob perspectivas diversas, análises e 

enfoques. A guisa de exemplo pode-se aqui mencionar o caso das vilas operárias 

paulistanas (Blay, 1982), as vilas medievais da Europa (Le Goff, 1997) e as vilas do Brasil 

Colônia (Azevedo,1994), dentre outros. 

Contudo, aqui as vilas do Arruda, são entendidas como arruamentos constituídos por 

conjuntos de até 40 casas contíguas, de desenho igual ou semelhante, mesmo formato e 

construídas na mesma época, quase sempre em duas fileiras paralelas e uma única via de 

acesso (sem saída) em direção a rua principal. 

Sobre os becos, por sua vez, a literatura é quase inexistente. São lembrados e 

cultuados apenas na cultura popular urbana, seja através de letras de músicas7, seja em 

forma de ditados populares8. No presente trabalho, o beco é entendido como um arruado 

enfileirado, geralmente de um único lado, igualmente com uma única saída para rua ou 

avenida principal. Constituem 

FOTO 03 – Vila da Rua Ramz Galvão – Bairro do Arruda 

                                                 
7 A propósito, veja-se Chico Science e Nação Zumbi em Da Lama ao Caos (1994) na música 
Banditismo por uma Questão de Classe – ´Oi sobe morro, favela, córrego, beco, favela´, e em 
Afrociberdelia (1996) na música Manguetown – ´andando por entre os becos´.  
8 A exemplo: “Estou num beco sem saída” 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 04 – Vila da Rua José Austragésilo – Bairro do Arruda 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 05 – Beco da Rua do Triunfo – Bairro do Arruda 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 6 – Beco da Rua da Regeneração – Bairro do Arruda 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

lugares em recantos isolados e/ou aprazíveis e por vezes refúgio de classes social menos 

abastadas. 
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Tantos as vilas como os becos, estão associados à história do bairro. No passado, a 

escassez de moradia na Cidade do Recife, o baixo poder aquisitivo da população e atuação 

de proprietários fundiários8 no local, desencadearam a proliferação das vilas e becos, que 

por sua vez foram habitados tanto por moradores do bairro (trabalhadores, filhos de antigos 

moradores, desempregados de outros bairros etc), como por migrantes procedentes de 

outros estados ou do interior de Pernambuco.No trabalho de reconhecimento da área foi 

possível constatar, primeiro, que as vilas e becos constituem nucleações relativamente 

antigas, por vezes com uma razoável infra-estrutura, onde habitam diferentes segmentos 

sócio-econômicos (no caso das primeiras), e caracterizam-se, sobretudo, por uma forte 

identidade dos moradores com o lugar, proporcionando, assim a análise da mesma como 

produto das relações humanas a partir das relações sociais que se realizam no plano do 

vivido (...) no plano do cotidiano (...), onde o homem se reconhece, porque é o lugar da vida 

(Carlos, 1996). 

Estes e outros aspectos igualmente materializados no plano do vivido, no plano do 

cotidiano são identificados no Arruda, como podemos perceber nas palavras da D. Cristina, 

moradora da Vila da Rua Ramz Galvão e, de D. Amélia, que reside na Vila da Rua São 

Bento, deixando ainda mais evidente que malgrado a intensificação da reprodução das 

relações sociais além dos “limites” do lugar, esta presente como locus das relações 

cotidianas dos seus moradores, nos seus recantos, nas suas vilas, nos seus becos. 

...A vizinhança é boa (...) é tudo unido como uma família. Tanto é que de 

vez em quando eu preciso viajar (...) eu preciso ficar lá um tempo (São 

Paulo) e aqui pra mim é que é o melhor lugar pra ela ficar (está fazendo 

referência a sua filha). Porque o pessoal é mesmo que irmão. Se um 

adoece todos ajudam; se um tem algum problema todos ajudam (...) Aqui é 

animado. Todo mundo gosta de festa, gosta de som, toma uma cervejinha 

no final de semana (...) Ultimamente é que a gente tá meio assim... É que 

morreu um vizinho nosso, que a gente gostava muito (...) gente muito 

querida que já morou aqui há muito tempo, aí a gente não pode fazer 

nada... (D. Cristina) 

Ah! A gente é uma família, um ajudando os outros. São dez casas. Hoje 

mesmo houve um problema de um esgoto aqui, se reuniu todo mundo e 

mandamo limpar. Eu tava com um problema de esgoto que aqui era 

manilha. Fiz o meu separado e, aqui da vizinha, limpei tudo e juntei no meu 

                                                 
8 Segundo Corrêa (1989, p. 19), para os proprietários fundiários detentores de terrenos mal 
localizados, terrenos na periferia, só resta uma solução o “loteamento de suas terras como meio de 
extrair a renda da terra”.  Deste modo, no caso do Arruda antigos proprietários de sítios no bairro 
lotearam suas terras visando obter lucros, o que resultou no surgimento de algumas vilas e becos. 
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(...) Isso aqui é uma família, um por todos, todos por um. Ninguém vive na 

porta de ninguém, mas na hora da necessidade estão todos juntos. (D. 

Amélia) 

Um segundo aspecto constatado, foi que estes arruamentos, no caso as vilas, vêm 

conhecendo nos últimos tempos, um significativo processo de estilização que acena à sua 

passagem a condição de condomínios fechados, denotando uma forma de apropriação do 

espaço público e, por conseguinte, a sua transformação em espaço privado, conforme 

podemos atestar no depoimento da moradora acima mencionada: 

  Aqui é um condomínio, o Condomínio Residencial São Francisco de Assis. Agora o que 

falta é só a gente legalizar ele, mas a planta já tem (...) Queriam fecha e 

tirar esse portão, mas não puderam porque na escritura já tinha Conjunto 

Residencial São Francisco, só falta a gente botar o nome. (D. Amélia) 

Vale, contudo esclarecer, que esta posição não constitui unanimidade entre os 

moradores das vilas, a exemplo de D. Silvana que declara: 

Apesar de dizerem que isso aqui é um condomínio fechado, eu acho que 

um condomínio fechado é quando tem guarita, quando tem um guarda, 

quando a gente tem que interfonar pra falar com as pessoas, que nem num 

condomínio fechado. Eu moro num beco e esse beco é uma vila! (D. 

Silvana) 

Não obstante a confusão mostrada por esta moradora, é patente os paradoxos entre 

as vilas e os becos. Seja do ponto de vista da estrutura, seja do ponto de vista das 

condições econômicas dos seus moradores. Nesse sentido, vale conferir a narrativa de D. 

Alaíde que reside no Beco da Rua do Triunfo. Quando lhe perguntamos por quê morar num 

beco, responde a mesma: 

FOTO 07 – Vila da Rua da Regeneração – Bairro do Arruda 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 08 – Vila da Rua do Triunfo – Bairro do Arruda 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 09 – Beco da Rua do Machado – Bairro do Arruda 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

FOTO 10 – Beco da Rua da Intendência – Bairro do Arruda 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

É o que a gente pode pagar mesmo. Essa casinha assim... beco. Não 

temos condições. O meu marido é aposentado, já faz um ganchozinho 

numa gráfica. Eu ganho um salário que dá... Eu ainda crio dois netos. 
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 A narrativa da moradora, afora confirmar o que anteriormente afirmamos, evidencia a 

materialização de uma a situação sócio-espacial de desigualdades e contradições, fruto de 

uma sociedade hierarquizada, nitidamente dividida em classes sociais, contrariamente as 

suas características constituídas por um conjunto de valores e representações sobre os 

quais se assenta o conteúdo concreto da existência, resultado das relações sociais que se 

estabelecem no interior do bairro, construindo o cotidiano no lugar, através das conversas à 

porta das casas, dentre tantas outras ocasiões propícias ao conhecimento, ao envolvimento 

mútuo das pessoas. 

Estas manifestações se realizam no lugar, entendido como a porção do espaço 

apropriável à vida – apropriada através do corpo, dos sentidos, dos passos de seus 

moradores (Carlos, Op. CIt.) É a vila, é o beco... Onde a venda, as conversas nas calçadas, 

procissões, quermesses e feiras livres resistem bravamente aos supermercados e fazem 

parte da rotina dos seus moradores. Refúgio envolto de relações cotidianas e de identidade 

por parte de seus moradores, cuja solidariedade ainda é exercitada através da amizade e 

das relações de vizinhança. 

Considerações Finais 

Dentre as múltiplas possibilidades de se refletir a propósito da cidade, optamos por 

esta apresentada, através da leitura do bairro à luz do processo histórico da mesma, vista 

como totalidade, a fim de melhor apreender a complexidade do Arruda. 

Neste sentido, partimos do entendimento que a grande cidade (e este é o caso do 

Recife), só pode ser vivida parcialmente, diferente do bairro que tende a ser o local da 

materialidade de novos e velhos usos do espaço, por que é o lugar do dialogo estabelecido 

no plano do vivido, onde emergem as conversas nas calçadas, procissões, quermesses, 

feiras livres, a despeito, dos aprisionamentos, das coações impostas pela produção do 

cotidiano no mundo moderno, expressas no individualismo da cidade grande. 

Tais características inerentes ao bairro são comuns no Arruda, como fora visto, 

refúgio envolto de relações cotidianas e de identidade, ora por parte de seus usuários, ora 

por parte de seus moradores nos seus recantos, nos seus becos, nas suas vilas, cuja 

solidariedade ainda é exercitada através da amizade e das relações de vizinhança, 

materializando-se, deste modo, o sentido de pertencimento ao lugar, local do habitat, do 

trabalhar, do sentido religioso, profano e lúdico. 
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