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O presente artigo tem por objetivo demonstrar que os processos direcionados para o 

desenvolvimento no município de Jaboatão dos Guararapes, além de estigmatizar o meio 

rural, são contruídos através de um projeto político que tem por objetivo o fortalecimento 

da cidade em detrimento do campo. O município faz parte da Região Metropolitana do 

Recife (RMR) e situa-se como detentor do terceiro maior PIB e a segunda maior população 

do estado de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM, 2011). Porém, essas mudanças são 

gestadas em meio a diversas estratégias de resistência dos habitantes dessas áreas que se 

esforçam para lá permanecerem. A pesquisa foi feita a partir de um estudo de caso no 

bairro rural de Muribeca dos Guararapes. Evidenciar e discutir as questões referentes à 

relação campo/cidade e a natureza dessas transformações que ocorrem no município 

permitirá compreender que as dinâmicas de desenvolvimento ali instaladas estigmatizam o 

seu meio rural e priorizam as ações políticas voltadas para o crescimento da cidade.  
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INTRODUÇÃO 

A partir da pesquisa empírica realizada no município de Jaboatão dos Guararapes -

PE, este artigo busca problematizar questões consideradas essenciais para compreensão da 

relação campo/cidade em suas novas e modernas formas. Como afirmou Wanderley 

(2009), as transformações espaciais das sociedades contemporâneas apontam não para o 

fim do rural, mas para a emergência de uma nova ruralidade. Visando essas transformações 

que o meio rural brasileiro vem passando nos últimos anos, o artigo se propôs a analisar 

como ocorrem as dinâmicas de desenvolvimento local no município em questão e, como a 

resistência de seu meio rural se configura no plano da identidade do homem do campo a 

terra. Isto só foi possível através de um recorte que direcionou o nosso olhar para o bairro 

rural de Muribeca dos Guararapes. O referido bairro foi escolhido por se situar em uma 

área mais próxima da região urbana, e por ser um local que passa por transformações que 

alteram toda sua estrutura histórica.  

Os processos de mudanças são acontecimentos que de tempos em tempos agem sobre 

a humanidade, algumas vezes são mais lentos, outras vezes acontecem de forma rápida e 

com pretensões inovadoras. Porém o homem não está à mercê desse fato, antes ele é um 

agente. As atividades sociais humanas são recursivas, ou seja, elas são continuamente 

recriadas pelos atores sociais através dos próprios meios pelos quais eles se expressam 

como atores (GIDDENS, 2009). É a forma reflexiva da cognoscitividade dos agentes 

humanos que está envolvida na ordenação recursiva das práticas sociais, pois o ser humano 

é um agente intencional que tem razões para suas atividades, e que está apto, se indagado, 

a elaborar discursivamente essas razões. Assim como Giddens, a pesquisa reconhece que o 

indivíduo pode modificar a estrutura tornando o homem participante das mudanças 

(GIDDENS, 2009). Norbert Elias se refere a essas mudanças e transformações como 

processos sociais. Os processos sociais são definidos por ele como transformações de 

longa duração de figurações humanas, em uma de duas direções opostas, com caráter 

mútuo de ascensão e de declínio, ou seja, o surgimento de um novo processo coincide com 

a queda e desintegração daquele que era seu antecessor na sociedade (ELIAS, 2006). 

Destarte, o surgimento da modernidade fez surgir um novo processo e uma ruptura 

com as formas preexistentes de organização social, fomentando profundas mudanças na 

sociedade. A modernidade envolve uma ruptura com todas as condições históricas 

precedentes, sendo caracterizada por um interminável processo de rupturas e 
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fragmentações internas (HARVEY, 2004). Nas modernas sociedades capitalistas os 

processos de industrialização e urbanização ganham força e redefinem as relações entre o 

campo e a cidade. O campo, antes tido como fonte de dinamização e vida local, passa a ter 

uma importância secundária diante dessa nova fase histórica. As mudanças rápidas que se 

processaram mudaram o eixo das questões e a cidade passou a ser um atrativo para uma 

massa camponesa que ia até ela procurar emprego e melhores condições de vida 

(WANDERLEY, 2000). As transformações em curso fazem surgir intensos 

questionamentos sobre a questão rural, e levam o cientista a se posicionar no debate.  

Para a construção das análises aqui feitas tomou-se por base uma pesquisa de 

campo
1
, realizada no bairro rural de Jaboatão dos Guararapes, denominado Muribeca dos 

Guararapes. Os bairros rurais possuem como características marcantes os grupos de 

vizinhança e as relações interpessoais firmadas pela solidariedade grupal. Para a 

compreensão dos processos atuantes em Muribeca dos Guararapes será utilizado à 

concepção de bairro rural proposto por Antonio Candido e Maria Isaura Pereira de Queiroz
 

2
. 

A partir das definições de Bairro Rural, cunhada pelos autores citados acima, esta 

pesquisa compreende a localidade analisada como detentora de relações de vizinhança, na 

qual o grupo se torna uma extensão da família e onde a solidariedade grupal fixa-se como 

um mecanismo de reprodução da subsistência da família, atrelado a uma forte identidade 

com terra. 

                                                             
1
  A pesquisa de campo foi realizada entre os anos de 2008 e 2009 para fins do projeto de pesquisa 

monográfica.  Foram realizadas visitas e algumas reuniões com vários atores sociais do bairro. 

Além disso, foram realizadas entrevistas para a obtenção dos dados de pesquisa com os moradores 

rurais do bairro. Entrevistamos cerca de 20 famílias para compreender como esses moradores rurais 

permanecem em suas atividades rurais diante das mudanças que o município enfrenta. 

2
 Segundo Antônio Cândido o bairro rural pode ser definido como o agrupamento mais ou menos 

denso de vizinhança, cujos limites se definem pela participação dos moradores nos festejos 
religiosos locais. [...]. Vemos, assim, que o trabalho e a religião se associam para configurar o 

âmbito e o funcionamento do grupo de vizinhança, cujas moradias, não raro muito afastadas umas 

das outras, constituem unidade, na medida em que participam no sistema destas atividades. 
(CANDIDO, 1971, p. 51). Para Maria Izaura Bairro rural é aquele cujos membros, [...], 

desenvolvem entre si relações de trabalho expressas na ajuda mútua, e conservam relações de 

vizinhança que se concretizam na participação, em nível social igualitário, das atividades cotidianas 

e festivas do grupo de localidade. (QUEIROZ, 1973, p. 49). 

. 
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O município de Jaboatão dos Guararapes situa-se no litoral da Zona da Mata do 

Estado de Pernambuco com uma superfície de 256 Km2. Faz divisa a Leste com o oceano 

Atlântico, ao Norte com o Recife e São Lourenço da Mata, a Oeste com Moreno e ao Sul 

com o Cabo de Santo Agostinho. A sede da prefeitura fica a 12 Km de distância ao sul do 

centro do Recife (MARCENA, 2002). O município se encontra numa situação privilegiada 

fazendo divisa com as principais cidades da região Metropolitana do Recife. Além de ser 

detentor do terceiro maior PIB dessa região, com 9,01%, ficando atrás apenas de Recife e 

Ipojuca, possui a segunda maior população do estado de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM, 

2011).  

O bairro rural de Muribeca dos Guararapes está localizado na área rural do 

município de Jaboatão dos Guararapes, e é na sua área rural que se encontra uma 

população estigmatizada na sua relação com a cidade. O município de Jaboatão dos 

Guararapes desde o final do século XX passa por profundas transformações de urbanização 

e industrialização acarretando em uma mudança que pouco a pouco muda o cenário 

espacial da região. O período da produção da cana-de-açúcar gerou na economia do 

Nordeste um cenário de contração econômica, como afirmou Celso Furtado (2003). O 

desenvolvimento, no Brasil Colonial, do sistema açucareiro-escravista condicionou essa 

região a um estado de produção de subsistência, baixa produtividade e excedente 

populacional. No século XX o Nordeste se encontrava numa situação de atraso e 

desigualdade social alarmante se comparado com a região Sul-Sudeste. Várias ações foram 

feitas para minimizar as disparidades, dentre elas há a criação por iniciativa do Governo 

Federal do Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) sob a direção 

de Celso Furtado e a criação da SUDENE
3
. A consequente perda de influência dessa 

cultura na região no decorrer dos anos, e em particular a crise do setor sucroalcooleiro na 

década de 1990, ocasionou em Jaboatão uma mudança de vocação econômica: de região 

eminentemente agrícola até meados do século XX para município industrial. As mudanças 

de desenvolvimento econômico aconteceram de maneira brusca e as demais atividades de 

cunho rural que tradicionalmente caracterizavam a região perderam influência. Hoje as que 

existem se estabelecem como forma de resistência nos bairros rurais.  

Os processos em curso são forjados a partir de uma imposição do campo sobre a 

cidade, sem diálogo ou concessões, renegando às populações rurais o direito de opinarem 

                                                             
3
 Superintendência de desenvolvimento do Nordeste. 
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sobre o futuro de seu espaço de vida.  Porém, a pesquisa aponta que todas essas mudanças 

do município não são implantadas de forma passiva, mas a partir de uma resistência do 

homem rural direcionada a reproduzir e manter suas práticas sociais.  

A discussão sobre as novas formas de ruralidades e sua interação com o meio urbano 

é recorrente em vários estudos sociológicos. Compreendemos que a relação das regiões 

rurais com as regiões urbanas deve ser de complemento e de diálogo, possibilitando uma 

harmonia entre mundos que não devem ser vistos como opostos. Diversos autores propõem 

que as transformações que vêm ocorrendo no meio rural não conduzem necessariamente a 

uma urbanização do campo, nem a uma mudança da identidade local dos habitantes rurais 

(WANDERLEY, 2001; CARNEIRO, 1998; ABRAMOVAY, 1998; VEIGA, 2002). 

Através da pesquisa de campo constatamos que apesar do bairro rural de Muribeca dos 

Guararapes se situar numa proximidade grande das regiões do município que passam por 

transformações, a sua população se mantém no seu lugar de vida, e através da agricultura 

familiar e de atividades pluriativas que visam sua manutenção no campo reproduzem o 

modo de viver que herdaram dos seus antepassados. Nessa linha de pensamento a 

pesquisadora Nazareth Wanderley (2001) considera que: 

 

Mesmo ressaltando-se as semelhanças entre os dois extremos e a 

continuidade entre o rural e o urbano, as relações entre o campo e a 

cidade não destroem as particularidades dos dois pólos e, por 
conseguinte, não representam o fim do rural; o continuum se desenha 

entre um pólo urbano e um pólo rural, distintos entre si e em intenso 

processo de mudança em suas relações (WANDERLEY, 2001, p.33).  

 

A relação do rural/urbano e o questionamento sobre a definição do rural em uma 

sociedade em constante mudança fez surgir muitas explicações e análises sobre o tema.  

Nazareth Wanderley (2000) afirma que existem duas características que definem o que 

seria o rural: uma relação específica dos moradores do meio rural com a natureza e as 

relações sociais diferenciadas, definidas por Henri Mendras como “relações de 

interconhecimento” (MENDRAS apud WANDERLEY, 2000). Concebendo o rural como 

“uma categoria histórica que se transforma” (WANDERLEY, 2000, p. 204), duas 

afirmações foram feitas sobre o futuro dessa categoria social, uma foi o desaparecimento 

do meio rural diante do progresso do desenvolvimento, e a outra afirmação foi que essas 
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transformações ocasionadas pelos processos sociais não culminaria na homogeneização e 

perda das particularidades das sociedades rurais (WANDERLEY, 2000). Todos esses 

processos de transformações que as sociedades tradicionais passaram tencionaram em 

mudanças internas que alterou a dinâmica dessas regiões, “perderam a autonomia relativa 

que possuíam e se integraram econômica, social e culturalmente à sociedade englobante” 

(JOLLIVET e MENDRAS, JOLLIVET apud WANDERLEY, 2000).  A estrutura da vida 

social local foi comprometida por tantas mudanças num espaço razoavelmente curto de 

tempo, havendo êxodo rural, proliferação de distúrbios sociais e incertezas sobre a vida no 

campo. 

As transformações que ocorrem no município devem contemplar as especificidades 

de toda sua região, inserindo as populações rurais na construção das políticas públicas, o 

que não vem ocorrendo. O desenvolvimento precisa ser visto como um processo de 

múltiplas faces que vai além do fator econômico passando pelos aspectos sociais, culturais, 

direitos civis e saúde. Amartya Sen considera que: “O desenvolvimento consiste na 

eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das 

pessoas de exercerem ponderadamente sua condição de agente” (SEN, 2010, p. 10). De 

acordo com Sen (2010) a liberdade substantiva
4
 do indivíduo é o principal objetivo do 

desenvolvimento, e este sempre deve propiciar o estabelecimento da liberdade. 

 

1. AS DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E SUA 

RALAÇÃO COM O ESPAÇO RURAL 

 

O Município de Jaboatão dos Guararapes passou por profundas transformações nas 

mais diversas áreas, espaciais, sociais e econômicas. Porém, sem dúvida alguma, as 

recentes mudanças econômicas que aconteceram e acontecem no município deslocaram a 

sua vocação, que antes era rural e agora é predominantemente urbana. O Município 

durante séculos teve sua economia baseada na monocultura da cana-de-açúcar seguida por 

outras culturas menos expressivas. Esse cenário só viria a ser modificado em meados do 

                                                             
4
 Por Liberdade Substantiva Amartya Sen compreende que é poder fazer tudo aquilo que se deseja 

fazer. Ter meios, recursos e a possibilidade real de realizar o que almeja. 
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século XX com a chegada de outras atividades que visavam dinamizar a região. O 

pesquisador e jornalista Van-Hoeven Veloso (1982), menciona que dentre as atividades 

industriais que se instalaram na região no início do século passado, se encontravam: a 

Fábrica Jaboatão, que produzia farinhas alimentícias de diversas culturas, além do fabrico 

de salsichas, salames, paios, mortadelas e derivados; a Fábrica de Papel, que fabricava 

papel de embrulho, papelão, confete e serpentina para carnaval cuja produção era tão 

intensa na região que no ano de 1933 o presidente Getúlio Vargas foi visitá-la; a Fábrica de 

Estopa construída na década de 1920 e a Gráfica Jaboatão LTDA, inaugurada em 1957. 

Havia outras fábricas de porte menor na região e as usinas de açúcar e de álcool, 

responsáveis pela principal fonte de riqueza industrial de Jaboatão (VELOSO, 1982). Com 

os incentivos da SUDENE para a industrialização do Nordeste, o município criou a 

margem da BR-101 o parque Industrial de Prazeres e, no distrito de Cavaleiro na BR-232 o 

parque industrial do Curado. 

Com a diminuição da influência da cana e o fechamento de todas as usinas que antes 

operavam na região, as atividades que atualmente geram mais renda para o município são 

nas áreas da indústria de transformação, construção civil, serviços industriais, comércio, 

atividade de serviços, mineração e administração pública, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1 - Pessoas ocupadas, segundo as principais atividades econômicas - 2009 

Empregados por 

atividade no setor formal 

Ano Município 

Total de empregados no 

setor formal 

2009 88.020 

Atividade da agropecuária  2009 598 

Atividade extrativa mineral  2009 196 

Indústria de transformação 

 

 

2009 17.966 

Comércio  2009 17.351 
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Serviços industriais de 

utilidade pública  

2009 3.008 

Atividade de serviços  2009 34.744 

Administração pública  2009 11.006 

Construção civil   3.151 

  Fonte: Agência Estadual de Planejamento e pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem.  

  Censo Demográfico 2010, Resultados Preliminares. 

 

Alguns fatores influenciaram as mudanças que explicam este crescimento recente, 

dentre eles: a pequena distância de 12 quilômetros do Recife, que possibilitou uma 

crescente urbanização; a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em 1959, que criou condições para o município desenvolver sua indústria; a 

crise do setor sucroalcooleiro
5
 que teve início na década de 1990 e que direcionou o 

município a diversificar sua atuação econômica; investimentos em educação e saúde; 

investimentos em infraestrutura com a criação de linhas de metrô interligadas ao Recife e a 

construção e ampliação de rodovias, tudo isto foi fundamental para dinamizar a economia 

da região. Contudo, atualmente o fator que mais contribui com o crescimento do município 

é o Território Estratégico de Suape
6
. Os investimentos no porto Suape

7
 beneficiou todos os 

municípios do seu entorno, culminando com a criação de um território de desenvolvimento 

que compreende os cinco municípios na sua área de influencia direta e indireta: Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão Dos Guararapes, Moreno e Escada (CONDEPE-

FIDEM, 2008). O Complexo Industrial Portuário de Suape se estabelece na região sul de 

Pernambuco como o principal centro de investimento e dinamização econômica.  

                                                             
5
 Com a extinção do Instituto do açúcar e do álcool (IAA), iniciou-se um processo de 

desregulamentação do setor sucroalcooleiro.  

6
 O território estratégico de Suape foi criado visando a elaboração de um referencial de ação que 

oriente as iniciativas dos diferentes atores no uso e ocupação do espaço dos municípios que 
pertencem ao território para se alcançar um desenvolvimento sustentável. 

7 O porto de Suape localiza-se no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. 
Atualmente é o principal foco de investimento, dinamismo e crescimento de Pernambuco. 
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O conceito de desenvolvimento local permite compreender que o modelo de 

desenvolvido eficaz é aquele capaz de assegurar os valores, potencialidades e identidade 

comunitária. Nessa perspectiva, ao se falar em desenvolvimento local, não se leva em 

consideração apenas a questão econômica, mas também o social, cultural, equilíbrio 

ambiental, saúde, lazer, ou seja, um pleno desenvolvimento. A socióloga Tânia Zapata 

afirma acerca do conceito de desenvolvimento local: 

O conceito de desenvolvimento local se apoia na ideia de que as 
localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, 

institucionais, ambientais e culturais, além de economias de escalas não 

exploradas, que constituem seu potencial de desenvolvimento. [...]. As 
estratégias e as iniciativas de desenvolvimento local propõem-se a 

estimular a diversificação da base econômica local [...]. (ZAPATA, 

2006). 

 

Nessa perspectiva, a pesquisa compreende que o conceito de desenvolvimento local é 

uma estratégia de desenvolvimento de territórios de característica harmônica e igualitária, 

que visa minimizar as exclusões e distorções sociais vigentes nas sociedades de mercado 

global. Conforme esclareceu o pesquisador Angelo Brás Fernandes Callou (2006), “é 

preciso que cada território descubra as suas potencialidades econômicas para, de per si, 

desenvolver-se. Condição que exige um esforço coletivo dos diversos atores sociais 

presentes nesses territórios”. Esses diversos Atores sociais devem incluir tanto a sociedade 

civil como o poder público na articulação para por em prática as ações de desenvolvimento 

territorial. Como afirma Callou (2006), “Evidentemente que o Estado, diante das frágeis 

condições de organização social, particularmente nos contextos populares rurais, não se 

afastará de imediato desses processos”. Porém, as dinâmicas de desenvolvimento que 

atuam na região analisada, ao invés de possibilitar uma maior visibilidade de seu meio 

rural com políticas que visem gestar a área a partir de suas especificidades, reforçam o 

olhar de estigmatização dos habitantes da cidade sobre eles, vendo-os como empecilhos ou 

atraso na integração urbana do município. Paralelo a isto, através da pesquisa de campo, 

constatou-se que os atores sociais do meio rural Jaboatão têm reivindicado seu 

pertencimento ao lugar em que vivem, e através da associação de moradores, sindicato 

rural e outros organismos eles demonstram que possuem uma voz, que possuem um modo 

de viver e que o meio rural é dinâmico e vivo. Concordando com Wanderley (2009) 

quando ela afirma que as sociedades rurais tradicionais sofreram um processo de 

transformação, no que diz respeito à estrutura e à vida social local, postulamos que essas 
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mudanças não implicam em uma perca do ethos rural, mas sim numa metamorfose que 

permite as populações rurais integrarem-se às sociedades globais sem perderem as suas 

especificidades. 

Qual é o modelo de desenvolvimento almejado nas áreas rurais do país? Um modelo 

que propicie autonomia e respeito, ou dinâmicas que contribuam para o aumento da 

dependência e da sujeição em relação à cidade? Um modelo que possibilite a liberdade de 

escolha do indivíduo ou sua sujeição – digo negação da sua identidade, perca do 

sentimento de pertencimento - à lógica vigente? Acreditamos que estas questões devem 

fazer parte da pauta das políticas cujo objetivo é realizar o desenvolvimento dos 

municípios do Brasil em geral, e do Nordeste em particular. O modelo de desenvolvimento 

instituído no município analisado é um modelo que desconsidera a questão territorial dos 

processos econômicos e que exclui seus moradores rurais. O desenvolvimento dos espaços 

rurais depende da sua capacidade de dinamismo e integração com os espaços urbanos, 

porém uma integração num sentido de complemento e diálogo, não no sentido de perca de 

suas tradições. A pesquisa aponta que o desenvolvimento local entra em cena na dinâmica 

rural para suprir as discrepâncias do modelo de desenvolvimento que concebe só o fator 

econômico como hegemônico, além de tentar minimizar a exclusão que o meio rural é 

submetido, potencializando seus agentes locais e fomentando ações que proporcionam o 

equilíbrio com a natureza.  

  

2. O BAIRRO RURAL DE MURIBECA DOS GUARARAPES NO CONTEXTO 

DO MUNICÍPIO 

O município de Jaboatão dos Guararapes está situado na Região metropolitana do 

Recife e está dividido em três distritos: Muribeca dos Guararapes (onde se encontra o 

bairro de Muribeca dos Guararapes, o parque industrial e a área comercial de Prazeres), 

Jaboatão Velho (local onde surgiu o município) e Cavaleiro (onde se encontram vários 

bairros e o parque industrial do Curado) (MARCENA, 2002). A área rural está localizada 

majoritariamente entre o distrito de Muribeca dos Guararapes e o distrito de Jaboatão 

Velho. Embora possua uma alta taxa de urbanização a população rural de Jaboatão é 

expressiva. Ver sua população na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Evolução da população rural e urbana do município 
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Rural/Urbana Ano População 

População residente urbana 2000 568.474 

População residente rural  2000 13.082 

População residente total   2000 581.556 

População residente urbana 2010 630.595 

População residente Rural 2010 14.025 

População residente Total 2010 644.620 

Fontes: Agência Estadual de Planejamento e pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem. Censo 

Demográfico 2010, Resultados Preliminares. 

 

      De acordo com o censo do IBGE de 1991 a população rural de Jaboatão era de 

67.640 habitantes, e no censo de 2000 sofreu uma redução para 13.082. As projeções para 

2010 estimaram um tímido aumento nessa população, com um total de 14.025. O sindicato 

dos trabalhadores rurais de Jaboatão atrela à diminuição da população rural da região, a 

crise do setor sucroalcooleiro que se desencadeou em Pernambuco na década de 1990. 

Segundo Manuel Corrêa de Andrade (2001), até meados do século XX Pernambuco foi o 

principal produtor nacional de açúcar, porém desde a última década do século XX a 

economia canavieira pernambucana vem passando por um retrocesso. De acordo com 

Manuel Correa: 

Atualmente a economia canavieira em Pernambuco encontra-se em 

retrocesso. Numerosas usinas encerraram suas atividades industriais, com 
forte repercussão na atividade agrícola, por desemprego no meio rural e 

avanço dos movimentos sociais de trabalhadores rurais (MST e FETAPE, 

sobretudo), aliados às ações promovidas pelos trabalhadores rurais junto 
à Justiça do Trabalho e ao pagamento das indenizações por tempo de 

serviço com terras. Assim, pela lentidão da ação do INCRA frente às 

invasões, o processo de esfacelamento das propriedades rurais avança 

com firmeza. (ANDRADE, 2001). 
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Mesmo com uma melhora no setor da cana-de-açúcar do Estado de Pernambuco, em 

Jaboatão dos Guararapes a baixa produtividade dessa cultura persiste, e no ano de 2010 

todas as usinas que operavam no município foram fechadas.  

A tabela 3 demonstra a quantidade de estabelecimentos por condição do produtor em 

relação às terras e revela distorções no município relacionadas à concentração fundiária. 

Tabela 3 - Estabelecimentos por condição do produtor em relação às terras 

Estabelecimentos por 

condição do produtor em 

relação às terras 

Ano Município 

Estabelecimentos 2006 699 

Proprietário 2006 247 

Assentado sem titulação 

definitiva 

2006 24 

Arrendatário 2006 09 

Parceiro 2006 08 

Ocupante 2006 371 

Produtor sem-área 2006 40 

Fonte: Agência Estadual de Planejamento e pesquisas de Pernambuco - Condepe/Fidem.  

Ano: 2006. 

Os dados da tabela acima inferem muitas questões, dentre elas constata-se que a 

quantidade de ocupantes que não possuem a regularização de suas terras é alta, o número é 

de 371 estabelecimentos nessa situação. Esse dado demonstra a precariedade da área rural 

de Jaboatão dos Guararapes. 

Sendo o detentor de rico patrimônio cultural, vegetação e mananciais, Muribeca dos 

Guararapes é um bairro que pode ser dividido como possuidor de uma área rural e urbana. 

Na área urbana se concentram os serviços oferecidos à comunidade, como posto de saúde, 

mercados, escolas, padarias e pequenas lojas comerciais. O entorno rural de Muribeca dos 

Guararapes é formado por uma imensa diversidade de engenhos e sítios no qual se 

destacam os engenhos São Bartolomeu, Penanduba, Muribequinha, Recreio, Capelinha, 



13 

 

Megaype de Cima e de Baixo, Caiongo, São Joaquim entre outros. O bairro ainda mantém 

grande parte de seu traçado histórico, o que o torna um patrimônio do povo pernambucano.  

 Como um bairro com tanta importância histórica pode ter seu patrimônio humano 

tão esquecido pela dinâmica de desenvolvimento presente no município? O bairro de 

Muribeca dos Guararapes é herdeiro dos costumes da época apogeu dos grandes engenhos, 

se tornando um povo moldado pela cultura da cana-de-açúcar e que tem forte apego as suas 

tradições e ao seu estabelecimento no lugar historicamente. 

O povoado de Muribeca dos Guararapes foi estabelecido historicamente na região a 

partir da expansão da plantação de cana-de-açúcar do Recife. Seus habitantes são, em 

grande parte, descendentes dos escravos, senhores de engenhos e aventureiros. Tanto no 

período de sua fundação no século XVI, bem como nos séculos XVII e XVIII foi uma 

região muito desenvolvida, sendo registrada como município, comarca e vila. Após um 

período de decadência com a desvalorização de sua principal fonte econômica, a cana-de-

açúcar, voltou a tornar-se distrito de Jaboatão dos Guararapes. 

Na tabela “divisão administrativa” percebe-se às mudanças que dão visibilidade à 

importância administrativa que a localidade exercia sobre o município de Jaboatão dos 

Guararapes, entre os anos de 1911 e 1943: 

Tabela 4: Divisão administrativa de Muribeca  

1911 Na “Divisão Administrativa” do Estado, o 2º Distrito já figurava como 

nome de Muribeca. 

1933 Na “Divisão Administrativa” constante do “Boletim do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio”, o 2° Distrito figurava com o nome de 

N. S. DOS PRAZERES. 

09.12.1938 No Decreto-Lei estadual n°235, referente à “Divisão Administrativa”, a 

denominação de MURIBECA ao 2° Distrito. 

31.12.1943 Pelo Decreto-Lei estadual nº952, é novamente alterado o nome, 

passando de Muribeca para MURIBECA DOS GUARARAEPES. 

Denominação que se conserva até o presente. Esta mudança de nome 

sugeriu-a o historiador Mário Melo, porque existia em Sergipe uma 

cidade chamada Muribeca. 

20.08.1962 A lei nº907 transferiu a sede do Distrito de Muribeca dos Guararapes 
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para o povoado de prazeres. 

Fonte: Muribeca dos meus avós. Van-holven Ferreira veloso. 1991. 

 

A tabela mostra como o bairro passou por grandes transformações ao longo de 

décadas. A queda da influência do bairro na região veio junto com o declínio, no século 

XX, da época do apogeu da cana-de-açúcar ocasionando na desativação de muitos 

engenhos. 

A configuração atual do bairro é dividida entre seu entorno mais urbano, onde estão 

localizados os serviços disponíveis para sua população, como postos de saúde, escolas, 

mercados e outros pequenos comércios; e sua parte rural, onde se localizam os engenhos e 

sítios. Como lazer natural os moradores utilizam-se das bicas, riachos, cachoeiras, áreas 

baldias que servem como um campo de futebol para os meninos e as festas que 

esporadicamente ocorrem e se tornam a maior atração da comunidade. Mesmo estando 

situado em uma área rural do município de Jaboatão dos Guararapes o bairro não possui 

políticas públicas ou iniciativas privadas que visem sanar as desigualdades campo/cidade. 

A relação de estigmatização entre a cidade e o bairro rural acontece por uma 

percepção equivocada dos moradores e instituições urbanas de que a cidade é o lugar do 

“progresso”, do crescimento, de que ela oferece maiores oportunidades e de que ela é fonte 

de “riqueza” e lucro, e de que acima de tudo a vocação do município de Jaboatão dos 

Guararapes mudou, portanto ele precisa se inserir nesse novo cenário pernambucano 

estimulando prioritariamente as atividades urbanas economicamente rentáveis. Ao rural, 

porém, está atrelado o atraso, o antigo e o precário. De acordo com Nazareth (2009), as 

relações do meio rural com a vida urbana não devem jamais ser vista numa situação de 

oposição. Apesar de serem “mundos” diferentes, são também “mundos” que dialogam e 

que expressam as mudanças pelas quais a sociedade tem passado.  

Com relação à ocupação a maioria de seus moradores trabalha na sua própria 

plantação; na época do corte de cana se dispõem no trabalho fatigante dessa cultura; grande 

parte dos pequenos produtores enviam seus filhos para trabalhar em atividades urbanas 

como: atendentes de mercadinho, cobrador de ônibus, carregador braçal de cargas pesadas 

dos centros de logística que ficam no entorno do bairro rural e empregada doméstica. 
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Percebemos que as atividades fora do estabelecimento familiar são para a manutenção e 

reprodução da vida rural. Constatamos que os pequenos produtores rurais e seus filhos se 

dedicam a outros tipos de atividades que não são rurais, porque a renda obtida com a venda 

da produção familiar é muito pouco. Parte da produção por eles desenvolvida é 

comercializada nas feiras do município, e a outra é para consumo interno. A falta de 

investimento nos bairros rurais e a falta de linhas de crédito são os maiores obstáculo 

dessas populações.  

O trabalho objetiva demonstrar que a qualidade de vida e o futuro do modo de vida 

rural passa por um desenvolvimento que priorize as questões e potencialidades locais. Os 

processos atuantes na região devem valorizar as atividades desenvolvidas em seu contexto 

rural. Por contexto, refiro-me a um espaço físico diferenciado onde a ocupação do 

território tem como base dentre outros a posse e o uso da terra (WANDERLEY, 2001). 

      4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo é parte das reflexões que foram iniciadas na graduação e que por 

demandarem um maior escopo investigativo se tornaram objeto de pesquisa no curso de 

mestrado, ainda em andamento, no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Campina Grande, portanto as discussões aqui feitas fazem parte 

de um intenso processo de aprendizado que ainda está aberto, e é passível de mudanças. 

O que vem sendo constatado no bairro rural de Muribeca dos Guararapes foi que 

mesmo com todas as dificuldades encontradas no seu entorno rural, mesmo com o descaso, 

a população, como forma de solução aos problemas encontrados no bairro, têm buscado 

diversificar as suas atividades para a manutenção do modo de vida que herdaram dos seus 

antepassados. 

A pesquisa não teve por intenção propor soluções prontas para o problema da 

dinâmica de desenvolvimento do meio rural em Muribeca dos Guararapes, por se 

compreender que esta seria uma tarefa que dependeria de um maior aprofundamento 

investigativo, porém, o trabalho indicou alternativas viáveis para se minimizar as 

manifestações da pobreza. A princípio foram levantadas as possíveis hipóteses do que 

fomentava o problema na região, e os prováveis caminhos tidos como alternativas de 

solução. Muitas foram descartadas, outras acrescentadas e algumas mantidas. Com o 

decorrer da pesquisa constatou-se que não era apenas a privação financeira que persistia 
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em reproduzir a pobreza, mas também implicações sociais, econômicas, culturais e um 

modelo de desenvolvimento distorcido que priorizava as atividades urbanas em detrimento 

das rurais. Chegou-se a conclusão que um modelo de desenvolvimento eficaz é aquele que 

proporciona à população condições de escolha sobre o seu futuro com a criação de 

políticas públicas que fomentem uma real independência. Analisar a situação em que os 

produtores/moradores se encontram nessa conjuntura de mudanças que o meio rural do 

município vem passando é uma compreensão que deve ser levada adiante. A relação entre 

exclusão e formas de inclusões precárias está presente no cotidiano de muitas populações 

rurais e as políticas que visam amenizar esta situação ainda são as únicas alternativas 

viáveis para quem se encontra em uma posição frágil na sociedade. 
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