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RESUMO

Essa dissertação estuda o processo de formação e crescimento urbano da cidade de 

Areia, no interior da Paraíba, entre os séculos XVIII e XX, sob a perspectiva dos teóricos da 

Morfologia Urbana e dos historiadores da cidade brasileira colonial. A hipótese formulada é a 

de que o paradigma de implantação e desenvolvimento de Areia, uma cidade periférica, 

pequena e pouco mencionada nos estudos do urbanismo colonial, encontra correspondentes 

em outras cidades surgidas no Brasil-Colônia, como Ouro Preto (MG), Tiradentes (MG), 

Alcântara (MA) e Vassouras (RJ). As semelhanças encontradas entre Areia e outras cidades se 

processam na forma e no sítio de implantação, na origem a partir do caminho ou da união de 

pólos dispersos, ou ainda, na exclusão econômica da rede interurbana regional. Essas 

analogias ratificam a importância da inserção de Areia nos estudos urbanos brasileiros e 

evidenciam suas particularidades e seus pontos de contato com os casos comumente 

examinados pelos historiadores da cidade brasileira. A forma do ambiente construído e o 

processo de crescimento de Areia são estudados com o aporte das ferramentas de análise da 

Morfologia Urbana, tendo como finalidade definir o paradigma de formação e 

desenvolvimento urbano desta cidade frente ao contexto nacional. 

Palavras-chave: morfologia urbana, desenvolvimento urbano, história urbana 



ABSTRACT

This dissertation studies the process of formation and urban growth of Areia, a small 

city in the State of Paraíba, Brazil, between the 18th and 20th centuries, from the point of 

view of the Urban Morphology and of Brazilian urban historical studies. We argue that the 

form and pattern of development of Areia, little mentioned in the urban colonial studies, 

corresponds to those of other cities of Colonial Brazil, such as Ouro Preto (MG), Tiradentes 

(MG), Alcântara (MA) and Vassouras (RJ). The similarities between Areia and other cities can 

be found in their setting and urban form, particularly in their origins as stops along 

penetration routes, as a result of the merging of different and tiny settlements, or even in the 

process of economic decline caused by their exclusion from the railway networks. Such 

analogies show many points of contact of Areia with Brazilian colonial cities, despite of the 

fact that its major period of growth occurred during the 19th century, and ratify the need to 

include Areia in the map of urban Brazilian urban historical studies. The shape of the built 

environment and the process of growth of Areia are studied with the contribution of the urban 

morphology tools, with the purpose of identifying its particularities and similarities in the 

Brazilian context. 

Key-words: urban morphology, urban development, urban history 
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação estuda o processo de gênese e desenvolvimento urbano da 

cidade de AAreia, no Brejo da Paraíba, com foco na forma urbana e no ambiente construído. A 

finalidade é identificar, no contexto de ocupação do sítio nos séculos XVIII, XIX e XX, o 

papel dos elementos urbanos, da geografia e dos acontecimentos históricos mais significativos 

para a forma, o crescimento urbano e o traçado de Areia. Como resultado, pretende-se 

precisar o lugar de Areia frente à historiografia da cidade brasileira e demonstrar como a sua 

forma atual foi resultante de sucessivos processos de acumulação de tecidos e elementos 

urbanos e encontra correspondência em formas e processos urbanos análogos no Brasil. 

As especificidades da implantação, do traçado urbano e da arquitetura de Areia 

motivam a presente análise, já que devido à decadência econômica, seu desenvolvimento 

urbano foi estancado, permitindo que fosse conservada sua fisionomia urbana oitocentista. O 

processo de crescimento e urbanização de Areia, em grande parte efetuado entre o final do 

século XVIII e meados do século XIX, conservou as práticas urbanísticas do período colonial. 

Areia não sofreu reflexos da política de criação de núcleos urbanos planejados, em voga no 

Brasil no século XVIII, por se tratar de uma região em que não havia um interesse estratégico 

tão presente naquele período em relação a outras partes da Colônia.  

No tocante à sua forma, note-se a semelhança com outras cidades implantadas no 

Brasil, como os arraiais de Minas Gerais, surgidos da exploração do ouro, e as cidades 

nascidas dos caminhos e estradas de penetração no interior do território brasileiro. Esses 

aspectos reforçam a necessidade de inserir Areia no universo de estudos urbanos coloniais, já 

que a cidade praticamente não é mencionada nos estudos historiográficos nacionais, não 

obstante as particularidades de sua forma e de seu processo de crescimento urbano. No 

contexto regional, também há carência de estudos sobre as cidades do interior paraibano, 

principalmente nos primeiros séculos de ocupação e a maior parte dos trabalhos aborda o 

desenvolvimento da capital e a política paraibana, concentrando-se no século XX. Na 

bibliografia sobre Areia não existem referências sobre o processo de crescimento e a 

configuração do traçado urbano, tampouco acerca da relação entre a história da cidade e a 

configuração de sua morfologia.  
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A abordagem procura, portanto, contribuir para os estudos sobre a morfologia e a 

história das cidades da Paraíba, desvendando a forma do ambiente construído em Areia num 

intervalo temporal pouco explorado por pesquisadores. 

A ccidade de Areia, no Brejo da Paraíba, está implantada sobre o relevo escarpado da 

serra da Borborema. A ocupação do sítio se deu no século XVIII em virtude das inserções de 

colonizadores e comerciantes no interior da Capitania da Paraíba. A região se situava em rota 

de passagem entre Litoral e Sertão e nela se iniciou um arraial para albergar viajantes. Areia 

alcançou, em 1818, a alcunha de Vila Real, e anos depois, em 1846, foi nomeada cidade. Sua 

economia esteve pautada, sobretudo, em culturas de subsistência, algodão, café e agave, mas o 

pilar de seu desenvolvimento foi o cultivo de cana-de-açúcar da zona rural. Com a decadência 

dos engenhos, que remonta ao final do século XIX, surgiram usinas de açúcar, enquanto os 

engenhos dedicaram-se à produção de aguardente e rapadura. No entanto, em virtude de 

questões da política paraibana no final do século XIX, o traçado de ferrovias não contemplou 

a cidade de Areia, que ficou muito prejudicada a partir de então, definhando frente a outros 

centros urbanos privilegiados e inseridos nas rotas de comunicação e escoamento de 

mercadorias.

Enquanto o núcleo inicial de Areia está predominantemente sobre o planalto, suas 

expansões recentes descem a serra, acompanhando o desenho das curvas topográficas. Os 

edifícios do centro se posicionam nas altitudes maiores, dependurando-se no topo da 

montanha e com seus quintais voltados para os despenhadeiros do entorno, onde predomina 

a vegetação remanescente. As vias e praças do centro são estruturadas a partir das duas 

principais igrejas da cidade (Matriz de N. S. da Conceição e Igreja de N. S. do Rosário), que 

funcionam como marcos da estrutura urbana, delineando as linhas de crescimento. O casario 

do centro, que ainda ostenta vários edifícios térreos e assobradados do século XIX, configura 

um espaço de expressividade urbana, com grande vitalidade comercial até os dias atuais.  

Os obstáculos do relevo e algumas estruturas urbanas, como o Cemitério e o Colégio 

Santa Rita, que por decênios representaram empecilhos à expansão da cidade nas áreas de 

encosta, foram superados e Areia se expandiu visivelmente a partir de meados do século XX 

nas direções Norte, Sul, Sudeste e Leste. Devido à relevância do conjunto arquitetônico de 

seu centro histórico, à forma de implantação no sítio e à paisagem natural circundante, foi 

reconhecida como patrimônio estadual em 1979 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e, no ano de 2006 teve seu centro histórico tombado 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  
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Com a finalidade de analisar o processo de formação do núcleo urbano areiense, foi 

necessário estudar a ocupação do sítio entre os séculos XVIII e XX. No intervalo temporal 

considerado, foi possível divisar quatro momentos importantes do processo de crescimento de 

Areia: 1. os primórdios da ocupação do sítio, no século XVIII; 2. a intensificação da ocupação 

do Sertão de Bruxaxá e consolidação do traçado, que se processaram na primeira metade do 

século XIX; 3. o auge do desenvolvimento econômico e urbano, na segunda metade dos 

oitocentos; 4. e, a partir de princípios do século XX, a decadência econômica, após ter ficado 

à margem dos trajetos ferroviários implantados no Estado da Paraíba. 

A hhipótese dessa dissertação é que a cidade de Areia, cuja morfologia se consolidou no 

século XIX, segue um paradigma de implantação peculiar de cidades criadas por portugueses 

no Brasil anteriormente à política de implantação de núcleos planejados (século XVIII). Esse 

paradigma de implantação se identifica com processos de formação de cidades em terrenos 

escarpados, como as urbes criadas em virtude da exploração de ouro em Minas Gerais, e ao 

mesmo tempo se justapõe às dinâmicas urbanas de cidades nascidas dos pousos de viajantes 

nas estradas de penetração no interior do território, como, por exemplo, Vassouras, no Rio de 

Janeiro.

A crise econômica que vitimou Areia no final do século XIX também se fez presente 

em outras cidades brasileiras que, por motivos econômicos e políticos, tiveram seu 

desenvolvimento estancado, acarretando o arruinamento e abandono dos edifícios e espaços 

da cidade ou o comprometimento do crescimento urbano nas décadas subseqüentes. Areia 

assemelha-se, portanto, a outras cidades brasileiras ‘mortas’ pela exclusão, como Alcântara, 

no Maranhão, e Tiradentes, em Minas Gerais, que ficaram à margem da rede regional de 

cidades e do mercado consumidor de produtos. 

O oobjetivo da pesquisa é analisar o processo de crescimento urbano de Areia entre os 

séculos XVIII e XX, buscando identificar a influência do relevo local para a implantação e os 

demais condicionantes fundamentais para a estruturação do espaço construído.  

Para que seja possível alcançar o objetivo, pretende-se reconstituir o processo de 

gênese e desenvolvimento urbano de Areia durante os séculos XVIII, XIX e XX à luz dos 

condicionantes geográficos e econômicos, tornando possível demonstrar o processo de 

formação urbana, a partir da elaboração de mapas tendo como aporte a literatura de 

referência e a cartografia disponível. A análise que norteia a pesquisa utiliza a Morfologia 

Urbana como ferramenta, permitindo a definição de um panorama da forma urbana em 

Areia e do seu processo de crescimento, possibilitando comparações do caso estudado com 

outras estruturas urbanas consolidadas no Brasil durante o período colonial.
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A MMetodologia utilizada contemplou três etapas: 1. a pesquisa documental e análise 

bibliográfica, que se concentrou na leitura das fontes primárias e do referencial teórico-

conceitual; 2. a pesquisa de campo, que permitiu o recolhimento de dados, fotografias e 

informações sobre a história e a morfologia de Areia; 3. e a etapa de gabinete, caracterizada 

pela interpretação dos dados recolhidos, pela análise morfológica e pela comparação do caso 

de Areia com o de outras cidades brasileiras implantadas na Colônia. 

A aanálise bibliográfica se concentrou no referencial teórico-conceitual acerca do 

objeto, que provém de dois campos distintos: a historiografia sobre a forma e desenho da 

cidade colonial brasileira e os estudos da Morfologia Urbana. A história com ênfase na 

Paraíba e, particularmente, na região do Brejo, foi utilizada como aporte para a compreensão 

do processo de crescimento e de configuração do espaço urbano, contemplando a apreciação 

de fontes primárias e secundárias. 

A fim de traçar um panorama geral da apropriação do território brasileiro entre os 

séculos XVI e XIX e das características, razões de implantação e funções principais dos 

núcleos urbanos do Brasil, foram consultados autores que tratam da história das cidades nas 

Américas portuguesa e espanhola. No tocante à colonização na América Latina, foram 

consultados Angel Rama (1985 [1ª.ed. 1984]), José Luis Romero (2004 [1ª.ed.1976]), Ramón 

Gutiérrez (2000) e Robert Smith (1958). No contexto brasileiro, as principais referências 

consultadas foram Aroldo de Azevedo (1956), Maria Helena Flexor (1989), Murillo Marx 

(1980; 1981; 2003 [1ª.ed. 1989]), Paulo Santos (1968), Pierre Deffontainnes (1994 [1ª.ed. 

1934]), Nestor Goulart Reis Filho (1994; 1995; 2001 [1ª.ed.1968]), Robert Smith (1958), 

Roberta Marx Delson (1997) e Sérgio Buarque de Holanda (1979 [1ª.ed. 1936]). 

A leitura dos títulos sobre núcleos coloniais implantados em todo o Brasil permitiu a 

escolha de cidades que configuram paradigmas de implantação e crescimento urbano 

semelhantes aos de Areia, como Alcântara, Ouro Preto, Tiradentes e Vassouras. Esses 

exemplares, quando observados frente ao caso de Areia, ampliaram sua importância no 

panorama nacional e reforçaram a necessidade de sua inserção no universo de estudos 

urbanos brasileiros.

A dissertação tomou como referência autores campo da Morfologia Urbana que 

trataram da permanência do plano, dos elementos da paisagem urbana e de seu papel para a 

legibilidade e imaginabilidade da cidade, do estudo da forma da cidade estritamente 

vinculado à história urbana, da importância do suporte geográfico para a definição da forma 

de uma cidade, das diferentes escalas de percepção da morfologia urbana e, sobretudo, dos 

elementos urbanos e mecanismos motivadores ou inibidores do crescimento. Os principais 



15

autores consultados foram Aldo Rossi (2001[1ª.ed. 1966]), Garcia Lamas (2002), Kevin Lynch 

(2006 [1ª.ed. 1999]; 2007 [1ª.ed. 1989]), Lewis Mumford (2004 [1ª.ed. 1982]), Phillipe 

Panerai (2006 [1ª.ed. 1999), Gianfranco Caniggia & Gian Luigi Maffei (1984; 1995) e Spiro 

Kostof (1992). 

Na aanálise documental, o estudo das fontes bibliográficas, cartográficas e fotográficas 

sobre a Paraíba, e particularmente acerca da região do Brejo e da cidade de Areia, foi 

realizado a fim de que as informações disponíveis subsidiassem a reconstituição da história 

urbana de Areia durante os séculos XVIII, XIX e XX. Foram reunidas informações de fontes 

primárias (Relatórios de Presidentes da Província da Paraíba), da bibliografia de referência 

sobre a história estadual e municipal (fontes secundárias), da cartografia da Paraíba e da 

cidade de Areia e, por fim, de fotografias da cidade nos séculos XIX e XX. 

Os dados recolhidos nas fontes escritas, amparados pela interpretação da cartografia e 

do acervo fotográfico, auxiliaram a compreensão e o provável desvendamento do processo de 

crescimento de Areia. O entendimento de seus eixos de expansão, configuração de ruas, 

largos e praças, transformação dos caminhos de passagem em arruamentos, consolidação da 

ocupação urbana, expansão do casario edificado e gradual povoação do arraial, tornou 

possível a concepção de um panorama urbanístico de Areia nos séculos XVIII, XIX e XX.

Na ppesquisa de campo foram selecionadas as informações que poderiam auxiliar a 

reconstituição do processo de configuração e crescimento da cidade de Areia durante os 

séculos XIX e XX e foram consultados dados sobre o conjunto edificado, para melhor 

entendimento da morfologia dos edifícios na construção do urbano. Foi realizado um 

diagnóstico da situação atual do ambiente urbano, contemplando uso, natureza da ocupação, 

tipologia dos espaços públicos e edifícios, estado de conservação etc..

Na eetapa de gabinete, foram recolhidas as fotografias sobre a feição das ruas no século 

XIX e início do século XX para a análise comparativa do traçado e da morfologia dos 

logradouros e edifícios no século XIX e no presente. A apreciação da arquitetura, com 

possibilidade de análise das plantas das edificações, das fachadas e do formato dos lotes na 

constituição das quadras da cidade também foi fundamental para auxiliar a análise 

morfológica. A cartografia foi o principal instrumento, a partir do qual os estudos 

morfológicos e a reconstituição histórico-espacial puderam ser explicitados em mapas, 

esquemas de vias, quadras e ruas, com identificação de linhas de expansão, linhas de 

crescimento, barreiras, marcos urbanos e pólos. 

A dissertação está estrutura em 4 capítulos. 
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No CCapítulo 1 – O Brejo da Paraíba e a Cidade de Areia, foi feita uma incursão no 

processo de ocupação do interior da Capitania da Paraíba, ressaltando o desbravamento da 

região do Brejo e, especialmente, a formação do arraial do Sertão de Bruxaxá, futura cidade 

de Areia. Procurou-se narrar todo o processo de configuração urbana, desde as primeiras 

construções até o adensamento do centro tradicional e a expansão posterior, em direção às 

áreas periféricas. Intentou-se identificar, durante toda a narrativa, os elementos importantes 

para a estruturação do espaço e as razões pelas quais a cidade adquiriu a forma que assume 

atualmente, num processo sempre perpassado pelas atividades agrícolas, que foram elementos 

propulsores do desenvolvimento de Areia no século XIX. 

No CCapítulo 2 – Areia e a Historiografia urbana brasileira, foram analisadas diferentes 

abordagens sobre a formação e caracterização da rede urbana do Brasil durante o período 

colonial. Buscou-se desvendar, através da narrativa dos historiadores da cidade, a apropriação 

do território da Colônia portuguesa entre os séculos XVI e XIX, referenciando como se deu 

essa ocupação na Paraíba e qual a posição de Areia frente aos centros urbanos implantados 

por todo o Brasil. Foram analisadas as motivações para a fundação de cidades, as funções que 

os núcleos urbanos exerceram no Brasil-Colônia e as classificações das cidades propostas pelos 

autores, situando Areia no universo estudado. 

No CCapítulo 3 – A Morfologia Urbana como ferramenta de análise, apresentou-se o 

ferramental analítico adotado como método para o estudo do processo de configuração do 

espaço urbano em Areia e de sua forma atual, baseado em autores como Lynch, Panerai, 

Rossi, Mumford e Kostof. Estabeleceram-se algumas premissas básicas, referenciadas pelos 

autores da Morfologia Urbana e observadas no estudo do caso de Areia, que nortearam a 

apreciação da forma, dos elementos, dos mecanismos de crescimento, dos espaços urbanos e, 

por fim, dos edifícios da cidade.

No CCapítulo 4 – A Morfologia de Areia, a cidade foi analisada a partir das ferramentas 

apresentadas no capítulo anterior. Divisaram-se, no processo de crescimento de Areia, quatro 

etapas diferenciadas, que expressam o ciclo de crescimento proposto por Mumford. O tecido, 

os espaços públicos, as vias e parcelas do território foram analisados, a fim de que se pudesse 

caracterizar a forma de Areia no centro tradicional e nas áreas de expansão. A semelhança de 

sua forma e de sua dinâmica urbana com outros casos de cidades implantadas no Brasil foi 

apontada em breves analogias para a comprovação das hipóteses. Identificaram-se, na cidade, 

marcos urbanos, pólos de atração, barreiras ao crescimento, novas e antigas centralidades e 

outros elementos urbanos que, aliados ao sítio de implantação de Areia, determinaram os 

eixos e direções de seu crescimento.



17

Por fim, lote urbano e arquitetura foram contemplados, permitindo a identificação, no 

conjunto edificado areiense, de notáveis semelhanças com o parcelamento, a implantação e a 

arquitetura coloniais. Em última análise, caracterizou-se, resgatando as premissas 

estabelecidas no capítulo anterior, o paradigma de crescimento de Areia, influenciado pela 

circunstância histórica (o caminho), pelo terreno de implantação (de relevo escarpado), pelos 

marcos urbanos que se destacaram na paisagem (igrejas), pelos pólos de atração (praças, 

edifícios, novas centralidades) e por ocupações pouco coerentes com a forma inicial, 

características do século XX.   

Nas CConsiderações Finais, retomou-se o processo de constituição de Areia, e foi 

apresentada a importância de inseri-la no universo de estudos urbanos brasileiros, uma vez 

demonstrados os pontos de contato com outros casos de cidades implantadas no Brasil em 

condições geográficas semelhantes. 



1 O BREJO DA PARAÍBA E A CIDADE DE AREIA

1.1 O Brejo da Paraíba

O Brejo ocupa uma pequena região do interior da Paraíba, além da encosta oriental 

do Planalto da Borborema, com condições de solo, hidrografia e clima propícias à lavoura da 

cana-de-açúcar e outras culturas de subsistência (ANDRADE, 1997, p.16) (figura 1.1). A 

região é uma mancha úmida em meio ao semi-árido que se destaca pela existência de vales e 

encostas (ANDRADE, 1997; ALMEIDA, 1994, p.11 apud FIÚZA et al., 1998, p.39). 

Compreende os municípios de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, 

Matinhas, Pilões e Serraria (figura 1.2). 

Figura 1.1. Mesorregiões  da Paraíba e Microrregião do Brejo paraibano.

Fonte: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba. 
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Figura 1.2. Municípios da Microrregião do Brejo paraibano.

Fonte: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba. 

O interior da Paraíba começou a ser explorado pelos colonizadores no século XVII 

(ALMEIDA, 1997), mas sua ocupação só foi consolidada nos séculos seguintes (CÂMARA, 

1997, pp.61-63). Sua importância reside, sobretudo, em ter-se convertido, a partir do século 

XVII, devido às suas propícias condições de clima e solo, num celeiro de abastecimento do 

mercado consumidor da Paraíba e das Capitanias vizinhas. E como se não bastasse sua 

evidente relevância econômica, o Brejo foi, por dois séculos, rota de passagem entre Sertão e 

Litoral, tendo possibilitado o florescimento de núcleos urbanos importantes. Sua relevância 

foi, no entanto, pouco a pouco diminuída, tendo sido sobrepujado no limiar do século XX por 

outros pólos econômicos em ascensão no Sertão e Agreste paraibanos. 

A ocupação da Paraíba se iniciou no século XVI pelo Litoral, com a fundação de 

Filipéia de Nossa Senhora das Neves1 (atual João Pessoa), em 1585, e com a instalação de 

engenhos de açúcar e fortificações para proteção da Capitania, no estuário dos rios Paraíba e 

Sanhauá. A conquista do interior foi muito lenta, tendo inicialmente apenas alguns poucos 

caminhos de penetração2 (MOREIRA et al., 2003, p.3) e sendo interrompida no período da 

1 Note-se, sobre a nomenclatura de João Pessoa, capital da Paraíba, que no decorrer do texto é possível encontrar quaisquer 
de suas denominações ao longo dos séculos: Filipéia de Nossa Senhora das Neves (desde sua fundação até a época da invasão 
holandesa), Frederica (ou Frederikstad, no período de dominação holandesa na Paraíba, 1634-1654), Cidade da Parahyba (de 
1654 a 1930) e João Pessoa (desde 1930 até o presente). 
2 “O processo de ocupação deu-se inicialmente através de três caminhos primitivos, todos oriundos da fronteira meridional:  
a) o primeiro, cuja abertura coincidiu com o início da colonização, estabelecia a ligação da nova cidade com os núcleos já 
consolidados da Capitania de Itamaracá. Partia de Olinda, passava por Igarassu e Goiana e adentrava o litoral sul da Paraíba 
até alcançar a cidade de Filipéia. Segundo a historiografia paraibana, essa teria sido durante muito tempo a única via de 
penetração em forma de estrada existente na Paraíba (UFPB, 1965);  
b) o segundo data da segunda metade do século XVII (em torno de 1670) e também partia de Pernambuco, alcançando o rio 
Paraíba a mais de 40 léguas da sua foz (UFPB, 1965). Esse caminho tinha origem em Recife e seguia em direção ao norte 
acompanhando o curso do rio Capibaribe; passava nas  proximidades da localidade onde instalou-se o município de Limoeiro 
ainda em Pernambuco, nos limites com o município paraibano de Itabaiana, atravessava as serras que fazem fronteira entre 
os dois estados passando provavelmente por Umbuzeiro de onde descia a serra e alcançava o médio Paraíba. Ele ainda 
acompanhava a margem esquerda do rio Paraíba até a altura do boqueirão da serra de Carnoió, onde localizava-se um 
aldeamento dos índios cariris que dera origem a uma missão comandada por um capuchinho chamado de Martin Nantes 
(UFPB, 1965);  
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invasão holandesa (1634-1654), antes mesmo de os exploradores alcançarem a serra da 

Cupaoba3 rumo à região do Brejo. Até a segunda década do século XIX, a  ocupação e 

criação de vilas e cidades foram escassas (figura 1.3), sendo a região central do Estado 

praticamente inabitada. Segundo Moreira et al. (2003, p.5), entre 1585 e 1822, apenas cinco 

municípios foram criados: Pombal, Piancó, Areia, Mamanguape e João Pessoa.

Figura 1.3. Divis ão adminis trativa da Paraíba (até 1822).

Fonte: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba. 

Somente no início do século XVII, desencadeou-se na Paraíba um processo de 

articulação intra-territorial (MOREIRA et al., 2003, p.4) e intensificação do povoamento do 

Sertão e do Agreste paraibanos, até a região onde hoje se localiza Campina Grande (na figura 

1.3, a Vila Nova da Rainha). A definitiva colonização do interior da Paraíba, que se seguiu do 

último quartel do século XVII aos primeiros anos do século XVIII, foi supervisionada pelo 

Governo da Capitania e se processou de duas maneiras – do Sertão rumo ao interior Centro-

Oeste do Estado e do Litoral em direção à caatinga e ao Brejo4.

c) o terceiro corresponde ao caminho da ribeira do Piancó e teria origem na Bahia, através  de uma bandeira comandada por 
Domingos Jorge, que subiu o rio São Francisco, adentrou no vale do Pageú em Pernambuco e alcançou o rio Piancó na 
Paraíba (UFPB, 1965)”. (MOREIRA et al., 2003, pp.3-4) 
3 Por “serra da Cupaoba” apreendia-se, até o século XVIII, toda a frente oriental do Planalto da Borborema, que se estendia 
desde a Serra da Raiz até o território de Areia (ALMEIDA, 1980, p.2). 
4 “Ao mesmo tempo que se povoa[va] o Sertão da Paraíba, prosseguiam as conquistas do Litoral para o interior, através da 
caatinga e do Brejo [...]. Deste modo, os dois núcleos coloniais da Paraíba, o do Litoral e o do Sertão, cresciam e 
caminhavam um para o outro [...]. A junção deve ter ocorrido por volta de 1695 [...], [quando] o Brejo já estava mais ou 
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A figura 1.4 demonstra a ocupação da Capitania da Paraíba durante os três primeiros 

séculos de colonização. Note-se que no século XVI os colonizadores poucas expedições 

realizaram para a conquista do interior, conservando-se nas proximidades do Litoral. Nos 

séculos seguintes, esta penetração se intensificou, sempre seguindo pela borda dos rios e 

buscando o relevo mais favorável e as condições propícias ao sucesso das expedições.  

Figura 1.4. Ocupação territorial da Paraíba (s éculos  XVI, XVII e XVIII).

Fontes: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000 e FIÚZA et al., 1998. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba, com adição das 
informações do mapa de FIÚZA et al. (1998). 

A figura 1.5 demonstra a distribuição da população indígena no século XVI, princípio 

da ocupação da Capitania. Por viverem no interior da Capitania, os índios Bruxaxá, da 

família lingüística Cariri, tiveram pouco contato com os europeus durante o primeiro século 

de exploração. Não há evidências da existência de aldeamentos indígenas, embora haja 

indícios arqueológicos de sua passagem e fixação temporária pelo Brejo. O avanço da 

colonização portuguesa pelo interior ao longo dos séculos XVII e XVIII, sobretudo rumo ao 

Brejo, alcançou o território Cariri nas primeiras décadas dos setecentos (FIÚZA et al., 1998, 

pp.29-30). 

menos povoado, servido de uma estrada vicinal que atravessava o Sertão de Bruxaxá, na direção do interior. [...] Pode-se 
dizer da Paraíba que o povoamento do seu território tanto se processou do Litoral para o centro como do centro para o 
Litoral”. (ALMEIDA, 1980, pp.4-5) 
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Figura 1.5. Dis tribuição da população indígena no princípio da ocupação (século XVI).

Fontes: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000 e FIÚZA et al., 1998. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba, com adição das 
informações do mapa de FIÚZA et al. (1998). 

A penetração rumo ao interior da Capitania acontecia por duas rotas criadas no século 

XVII: 

[...] a do Sertão do Paó, que seguia o Mamanguape e galgava a Borborema pela 
‘serra’ da Beatriz, passando em Alagoa Nov a e demandando a  Vila Nov a da 
Rainha, atual Campina Grande, e os Sertões dos Cariris e das Espinharas; ainda 
aprov eitando o boqueirão do Mamanguape, onde está Alagoa Grande, a do Sertão 
do Bruxaxá, subindo pelas ‘serras’ da Onça e do Estreito, atingindo o espigão 
alongado onde está a cidade de Areia, passando nas Alagoas, atual Remígio, e 
demandando os Sertões do Curimataú e do Seridó, principalmente [...].  
Para o Litoral, todas elas se comunicav am principalmente com Mamanguape, 
seguindo o sopé da Cupaoba até Independência, hoje Guarabira, e daí tomando a  
direção Leste. (ALMEIDA, 1994, pp.19-20 apud FIÚZA et al., 1998, p.42; sem 
grifos no original) 

A ocupação de Areia só foi possível por uma dessas estradas de acesso, que serviu de 

caminho para um número cada vez maior de tropeiros. Segundo Almeida (1980, p.5), 

[...] quando se deu a ligação do Sertão com a capital [último quartel do século 
XVII], o Brejo já estav a mais ou menos pov oado, serv ido de uma estrada v icinal que 
atrav essav a o Sertão de Bruxaxá, na direção do interior. Essa nov a v ia de 
comunicação, ao atingir o Agreste, bifurcav a-se em dois ramos, um para Cuité, 
outro para Campina Grande, v ia Pocinhos, adotando, possiv elmente os rumos dos 
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antigos caminhos dos índios. [...] Com o correr do tempo, a estrada de Bruxaxá
passou a ser a preferida pelo sertanejo para intercâmbio dos produtos de consumo. 

Sendo o Brejo paraibano um dos caminhos de passagem rumo ao Sertão, seu 

povoamento se intensificou após 1700, com a instalação de fazendas pecuárias, engenhos de 

açúcar e pequenos povoados nas regiões próximas à bacia do rio Mamanguape5 (ANDRADE, 

1997, pp.13-15, 27, 33; MARIZ, 1985, p.55). 

A subsistência dos primeiros colonizadores esteve, até o século XIX, vinculada ao 

abastecimento de gêneros alimentícios, convertendo-se o Brejo no “centro abastecedor das 

regiões circunvizinhas”, que se notabilizaram pela pecuária extensiva (Sertão) e pelas culturas 

agrícolas para exportação (Litoral) (ANDRADE, 1997, p.34). As principais fontes de renda no 

Brejo entre os séculos XVII e XIX foram o algodão e o açúcar6 (ANDRADE, 1997, p.21).  

Além destes, havia também demanda interna de café, fumo, aguardente e cereais. Os 

sertanejos, por sua vez, comercializavam couro e carne. No final do século XIX, havia na 

Província cerca de 350 engenhos produzindo açúcar, rapadura e aguardente. 

Não obstante os problemas decorrentes da escassez de estradas, a intensificação do 

comércio entre as povoações pelas rotas de penetração existentes na Capitania permitiu a 

expansão para o interior e a gradual fixação dos mascates em pequenos lugarejos. 

Com o tempo os boiadeiros e tropeiros procuraram encurtar as distâncias, 
aprov eitando os desv ios menos sinuosos e acidentados. O pov oado de Campina por 
se achar à margem do Brejo e reunir uma abundantíssima feira de cereais, tornou-se 
pouso obrigatório de almocrev es, cav alerianos e tangeniros que desciam do Seridó,  
do Curimataú e do Sertão para Goiana e Olinda. (CÂMARA, 1997, p.18) 

Segundo Almeida (1997, p.169), “o progresso entrou na Paraíba pela linha de ferro”, 

embora beneficiando uma pequena porção do território. A construção de ferrovias, iniciada 

em 1880 pela Companhia de Ferro Conde d’Eu7, foi intensificada após 1901, possibilitando a 

ligação entre as principais cidades paraibanas e permitindo a comunicação da Província com 

Rio Grande do Norte e Pernambuco. No entanto, a dificuldade de grande parte dos 

produtores do Brejo e Sertão estava na saída da produção, tendo em vista a insuficiência de 

estradas de ferro e a tardia inauguração de rodovias no Estado (a partir de 1915) (CÂMARA, 

5 “Num primeiro momento, essa ocupação aconteceu com base no cultivo de lavouras de subsistência para o abastecimento 
do mercado interno e também com a plantação de cana-de-açúcar. Esta última era uma atividade produtiva muito 
importante para os donos de terra no Brejo, uma vez que garantia a sua articulação com as outras regiões. Outra atividade 
econômica extremamente importante para compreendermos tal ocupação foi a pecuária, pois na medida em que o Sertão foi 
sendo ocupado, [...] o Brejo, por sua localização geográfica, passou a ser um dos caminhos obrigatórios que levavam do 
Sertão ao Litoral e v ice-versa. No início era apenas o local de descanso dos vaqueiros que levavam o gado para o interior, ou 
que voltavam com o rebanho para ser abatido e distribuído nos mercados do Litoral. Em função dessas áreas de pouso, foram 
surgindo, pouco a pouco, tal como ocorreu no Agreste, os primeiros núcleos de povoamento”. (FIÚZA et al., 1998, p.42) 
6 “As bases geográficas possibilitaram essa dualidade econômica, dominando a cana nas áreas úmidas da várzea quaternária e  
o algodão nos interflúvios arenosos e nas vertentes cristalinas” (ANDRADE, 1997, p.21). 
7 A Companhia Estrada de Ferro Conde d’Eu passou a se chamar Great Western of Brazil quando arrendada aos ingleses 
pelo governo federal, em 31 de julho de 1901 (ALMEIDA, 1997, pp.170-171). 
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1997, p.83). Até o final do século XIX, “ou se fazia transporte por trem ou a cavalo. As 

cidades que ficavam além de Campina Grande [...] continuavam a sustentar o seu comércio 

por meio de comboios de animais de carga” (ALMEIDA, 1997, p.19).  

Algumas pequenas urbes interioranas, economicamente vinculadas à produção 

açucareira e algodoeira, foram gradativamente declinando a partir do final do século XIX, 

em decorrência de questões políticas relacionadas à demarcação dos traçados ferroviários e do 

novo desenho de estradas de rodagem que não as incluiu8 (figura 1.6). Esta redefinição de 

traçados impulsionou o crescimento econômico e demográfico dos núcleos urbanos do Sertão 

e Agreste paraibanos (CÂMARA, 1997, pp. 87-88) e reforçou o papel econômico e político 

capital9 (MARIZ, 1939 apud ANDRADE, 1997, pp.31-32; CÂMARA, 1997, pp.81-82).  

O nosso Estado [...] dev era [...] possuir uma rede ferrov iária em sentido 
longitudinal, [...] mas a Paraíba foi cortada transv ersalmente, acarretando o 
estacionamento de Areia, a brusca decadência comercial de Mamanguape e a  
ascensão rápida e não menos rápida paralisação mercantil de Mulungú, Alagoa 
Grande e Itabaiana. (CÂMARA, 1997, pp.72-73; sem grifo no original) 

Os principais ramais ferroviários e rodoviários possibilitaram o expressivo crescimento 

de algumas cidades, deixando outras à margem das rotas de comunicação10. Em 1907, a 

inauguração de um ramal ligando Itabaiana a Campina Grande provocou o desenvolvimento 

econômico desta última, firmando-a como principal centro comercial do interior (ALMEIDA, 

1997, p.170). A cidade passou a alavancar as atividades econômicas do Agreste, polarizando 

itinerários de comércio que excluíam alguns dos antigos pólos de atração e parada dos 

mercadores (CÂMARA, 1997, pp.18;72-73; ALMEIDA, 1997, pp.170-171). Soma-se a isso a 

dificuldade de acesso aos demais municípios aonde a estrada de ferro não chegara, frente à 

facilidade de ingresso a Campina. 

A acessibilidade das estradas reais explica tudo. Os caminhos que partem de Alagoa 
Grande para o poente são íngremes, tortuosos, estreitos e escorregadios em todo o 
Brejo e Agreste. Inconv enientes às tropas de burros de carga. Ao passo que os que 
atingem Campina são precisamente difer entes – largos, quase retos, planos etc.. Daí 
a preferência por esta cidade e por Itabaiana, serv ida também por estradas da 
mesma natureza. (CÂMARA, 1997, p.77) 

8 “A mais antiga e a principal [estrada] era a que, partindo da Capital atingia Taipú, Pilar, fazenda da Tabaiana, Serra do 
Bacamarte, Campina, Vale do Quixodí, Lagoa dos Unebatucús, Serra dos Anis, Espinharas, povoado de Piranhas (Pombal), 
vale do Rio do Peixe e Ceará. Era a estrada do Sertão propriamente dita. Depois a do Seridó que partia de Campina e  
alcançava o interior do Rio Grande. Em seguida a do Piancó que partia da margem do [rio] Piranhas na direção da Baixa 
Verde. A do Pajeú que também partia da Campina e  ia ao interior de Pernambuco. A de Mamanguape que acompanhava a 
margem do rio deste nome e partia da Bahia da Traição, passava pelo povoado de Monte-Mor e atingia a serra do Bruxaxá 
(Areia) e  o Vale do Curimataú”. (CÂMARA, 1997, p.18; sem grifo no original)  
9 “Foi nesta época [final do século XIX] que apareceram as primeiras fe rrovias na Paraíba. A 7 de setembro de 1883 
inaugura-se o trecho entre a capital e Mulungú, passando por Santa Rita e Cruz do Espírito Santo. A 28 de dezembro do 
mesmo ano o de Entroncamento a Pilar. A 5 de julho do ano seguinte o de Mulungú à Independência (Guarabira) e a 25 de 
março de 1889 o de Cabedelo à capital [...]”. (CÂMARA, 1997, p.53) 
10 “A estrada de ferro onde fazia ponta de linha dava vida ao lugar. Se passava adiante, levava consigo o progresso. [...] Os 
lugares que ficaram marginalizados, ao longo da estrada, sem vias de acesso, como Mamanguape e Areia, caíram 
estagnados”. (ALMEIDA, 1997, p.170; sem grifo no original)  
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Figura 1.6. Traçado das  es tradas rodoviárias e ferroviárias da Paraíba (1920).

Fontes: GOVERNO DA PARAÍBA, 2000; FIÚZA et al., 1998; GUEDES, 2006. Intervenção sobre base cartográfica da Paraíba, com 
adição das informações dos mapas de FIÚZA et al. (1998) e GUEDES (2006). 

Outro fator decisivo para a decadência do Brejo foi a convicção, difundida a partir do 

final do século XIX, de que a renda da Província deveria ser investida apenas no 

embelezamento e progresso da capital (CÂMARA, 1997, p.82). 

As rodovias, somente iniciadas na década de 1910, igualmente privilegiaram Campina 

Grande e a cidade da Parahyba e atingiram os principais centros produtores do Sertão (Patos, 

Pombal, Sousa e Cajazeiras), sem contemplar alguns dos principais núcleos urbanos do Brejo. 

Daí em diante, as cidades do Brejo paraibano sofreram ainda mais fortemente as 

conseqüências da exclusão das novas redes de comunicação do Estado, crescendo em ritmo 

pouco acelerado frente ao contexto estadual11. As décadas de 1920 e 1930 foram prejudiciais 

para a economia da região, uma vez que o colapso do café e a desvalorização da rapadura no 

mercado prejudicaram os agricultores locais. O comércio local se esvaziou e os produtos 

11 Com o advento da República, os governos locais das Províncias, a partir de então Estados federados, modificaram 
sensivelmente a divisão administrativa. A Paraíba, que em 1900 possuía 10 cidades e 25 vilas (CÂMARA, 1997, p.70), em 
1930 passou a contar com 17 cidades e 22 vilas (CÂMARA, 1997, p. 92). No Brejo, a situação não se alterou 
significativamente, apesar da criação do município de Alagoa Grande e das vilas de Alagoa Nova e Esperança, além do 
distrito de Lagoa do Remígio, subordinado à sede municipal de Areia. Essa estagnação no crescimento urbano era já um 
reflexo do ocaso econômico que enfrentava a região brejeira. 
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agrícolas não conseguiram competir no mercado estadual com a mesma rapidez que a 

produção de outros mercados, servidos de estradas. Usinas de açúcar, rapadura e aguardente 

se proliferaram pela região (figura 1.7), mas não subsistiram por muito tempo, tendo em vista 

a concorrência de usinas maiores do baixo rio Paraíba.  

Figura 1.7. Bacia do Rio Mamanguape e usinas  do Brejo paraibano (1950). 

Fonte: ANDRADE, 1997. O mapa foi elaborado sobre original de ANDRADE. 

Atualmente, a região busca novas alternativas econômicas. O turismo é uma delas, 

tendo algumas cidades se encaixado no Circuito do Frio, e outras, explorado as 

potencialidades do eco-turismo e do turismo rural. Economicamente, as tentativas residem na 

pecuária e culturas de subsistência e nas cidades, subsiste o comércio voltado para o mercado 

interno e predominam os serviços. O cultivo do algodão e da cana-de-açúcar, antes muito 

promissores, são agora empreendidos em pequena escala. A maior parte das cidades sobrevive 

do abastecimento local, não se destacando na exportação de produtos agrícolas ou 

manufaturados. 
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1.2 A cidade de Areia

Areia está implantada na Microrregião do Brejo da Paraíba, num planalto além da 

encosta oriental da serra da Borborema sobre relevo singular, caracterizado por vales, 

encostas abruptas e morros escarpados, a cerca de 600m de altitude. Localiza-se a 122,5km da 

capital João Pessoa e a 53km de Campina Grande, sede municipal com a qual estabelece 

estreita comunicação. Limita-se geograficamente com os municípios de Alagoa Grande, 

Alagoa Nova, Alagoinha, Pilões, Remígio, Serraria e Arara12, ocupa uma área de 269km2

(IBGE, 2007) e é abastecida pelos rios da bacia do Mamanguape (FIÚZA et al., 1998, p.17), 

sendo os mais importantes o rio Bananeiras e os riachos Mandaú, Pitombeira, Pedregulho, 

Marzagão e Fechado (IBGE, 1960, p.195). A cidade possui clima “uniforme, ameno [...], 

tornando-se bastante úmido por ocasião do inverno” (IBGE, 1960, p.194), com temperatura 

variável entre 15ºC e 30ºC. 

A implantação de Areia acompanha as curvas do relevo íngreme e os edifícios se 

posicionam no alto da serra e contornam a região repleta de acidentes geográficos (figura 1.8). 

Nos vales e várzeas dos rios, o solo e o clima foram, desde o princípio da ocupação, favoráveis 

à cultura da cana-de-açúcar, como também, gradativamente, às lavouras que se 

desenvolveram durante todo o século XIX e início do século XX, como algodão, cereais, café 

e agave (ALMEIDA, 1980, p.32). 

Ao redor do núcleo urbano, estende-se a vegetação remanescente, embora grande 

parte da floresta do seu entorno tenha sido derrubada, principalmente durante os séculos 

XVIII e XIX, para o plantio de agave e cana-de-açúcar13. A figura 1.9 demonstra a atual 

configuração de Areia e servirá de referência para as análises do ambiente urbano. 

12 Areia já foi o maior município da região do Brejo, abrangendo os atuais territórios de Bananeiras, Guarabira, Cuité, 
Alagoa Grande, Pilões, Serraria e Pedra Lavrada. Com o tempo, seus distritos foram-se desmembrando. Em 1834, 
Bananeiras separou-se de Areia, levando consigo os territórios de Guarabira, Cuité e Pedra Lavrada. Em 1864, foi Alagoa 
Grande quem se desmembrou da sede e, por fim, Pilões se desligou em 1883, levando consigo Serraria (ALMEIDA, 1980, 
p.34). 
13 As principais espécies vegetais da região encontradas e devastadas pelos colonizadores eram: pirauá, massaranduba, 
camucá, pitombeira, guararema, paó-sangue, jurema, gameleira, cumarú, jaracatiá, macahyba e pindoba (JOFFILY, 1892, 
p.49). 
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Figura 1.8. Vis ta geral da cidade de Areia. 

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, 2007, p.12.  
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Figura 1.9. Planta baixa de Areia (2005).

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 



30 

1.2.1 A ocupação e o povoado

A cidade de Areia, cujo sítio de implantação era conhecido em seus primórdios como 

Sertão de Bruxaxá14, foi ocupada a partir do século XVII pelos colonizadores, em decorrência 

do intercâmbio comercial entre interior e Litoral, servindo de pousada para aqueles que 

atravessavam a Capitania a fim de expandir as atividades econômicas e aguçando a 

curiosidade dos exploradores pela exuberância da natureza e fertilidade do solo (ALMEIDA, 

1980, p.5; MEDEIROS, 1950 apud ANDRADE, 1997, pp.27-28; MARIZ, 1945).  

Sobre o início da ocupação do sítio, as fontes apontam para algo entre o fim do século 

XVII e o princípio do século XVIII, ao redor do ano 1700. Alguns autores defendem a versão 

histórica de que a ocupação do sítio se deu por um certo português de nome Pedro, que 

recebeu dos índios a alcunha de Bruxaxá (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005; 

OLIVEIRA SOBRINHO, 1958). No entanto, não existem registros históricos suficientes para 

precisar quem foram os primeiros colonizadores. Como ressalta Almeida15 (1980), “não houve 

a figura de um chefe de clã, herói colonizador, e sim diversos moradores, que ao mesmo 

tempo se situaram no Brejo, procedentes principalmente de Mamanguape e de Goiana” (p.5). 

Alguns autores defendem que a primeira expedição à região foi realizada pelo 

Capitão-Mor da Paraíba, Elias Herckman, e teria como motivação a descoberta de minas e 

especiarias (MACHADO, 1977, pp.199-200; CARVALHO, s/d, p.74; ALMEIDA, J. A., 

1980). Outras informações apontam para uma primeira tentativa de entrada até a zona do 

Brejo antes do período de dominação holandesa na Paraíba (1634-1654), por desbravadores 

vindos de Mamanguape.  

[Os exploradores] [...] seguiram a montante do [rio] Mamanguape e, adiante, já  
depois da Lagoa do Paó [onde se situa atualmente Alagoa Grande], subiram por um 
de seus afluentes, o Mandaú, ao sopé da esplanada, onde mais tarde surgiu o núcleo 
inicial que deu origem à cidade de Areia. 
[...] Os expedicionários eram capitaneados por um certo Manoel Rodrigues que 
empreendera em 1625, pela primeira v ez, essa escalada à Borborema. [...] Os 
desbrav adores, impressionados com a exuberância da natureza, a amenidade do 
clima, fertilidade do solo, cortado de regatos por todos os lados, v oltaram a 
Mamanguape com o propósito de atrair algumas famílias de Pernambuco para a 
exploração da promissora região do Brejo [...]. (ALMEIDA, 1980, p.2) 

14 Sobre o significado da palavra, note-se o comentário de Fiúza et al. (1998): “Em meados do século XVII a área era 
conhecida como o ‘Sertão dos Bruxaxás’ [...] que, na l íngua dos índios cariris,  significava ‘Terra onde canta a cigarra’” (p.45). 
Areia, mesmo localizando-se no Brejo, era conhecida como Sertão devido ao fato de na direção do poente modificar-se sua 
geografia pela de terra seca, impermeável, de clima semi-árido e solo coberto de cascalho. 
15 Este autor refuta hipóteses de Joffily (1892) e José Américo de Almeida (1980, p.523) de que o povoamento teria se dado 
por empregados dos fazendeiros do Sertão, que ali se detiveram a fim de empreender lavouras de subsistência. 
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O princípio da ocupação do sítio, as primeiras culturas instaladas e o caráter das 

construções iniciais são aludidos na maior parte dos autores consultados.  

Na Paraíba, muitos núcleos de pov oamento se formaram a partir dos currais que 
eram instalados para pouso dos tropeiros e mascates que se dirigiam do Litoral para 
o Sertão ou v ice-v ersa. 
No caso do Brejo, a ocupação branca ocorreu muito lentamente, tendo se estendido 
por mais de duzentos anos, até ganhar um impulso definitiv o no final do século 
XVIII, dev ido à expansão da cultura algodoeira no Nordeste. (FIÚZA et al., 1998, 
p.39) 

O Sertão de Bruxaxá era lugar de passagem, rota de penetração para o interior da 

Capitania e devido às condições de solo e clima, propícias às culturas de subsistência, 

converteu-se de caminho a arraial para os recém-chegados exploradores, “que ali 

estabeleceram pontos de apoio importantes para a conquista e a ocupação definitiva dos 

Sertões” (FIÚZA et al., 1998, p.43). 

[...] Esse núcleo de pov oamento, bem como outros que v ão [sic] sendo criados, 
desenv olv eram-se lentamente, sempre exercendo a sua função de pouso para os 
v iajantes. Em seu redor, foram se instalando os roçados, com o plant io de culturas 
de subsistência e algumas experiências com a cana-de-açúcar. (FIÚZA et al., 1998, 
pp.45-46) 

O núcleo inicial seria a princípio apenas um curral para recolhimento do gado vindo 

do Sertão, com destino aos mercados do Litoral. Ao redor deste curral se estabeleceria o 

arraial (figura 1.10), enquanto “tudo ao redor eram lugares ermos, onde a civilização rompia 

as selvas na conquista do Brasil” (ALMEIDA, 1980, p.5).  

Fiúza et al. (1998) reforçam este argumento, descrevendo a terra dos Bruxaxá como 

um lugar favorável à instalação de um povoado e ao desenvolvimento de atividades de 

subsistência (que de fato se consolidaram no século seguinte). Almeida (1980) faz um 

importante registro das primeiras Cartas de requerimento de sesmarias nas terras do Sertão 

dos Bruxaxá, flagrando as primeiras intenções concretas de povoar a terra, a partir de 167216.

Contudo, não havendo registro de que essas terras tenham sido demarcadas, sua ocupação 

deve ter ocorrido por posseiros sem títulos de propriedade, que aos poucos se tornaram donos 

dos terrenos devolutos. 

[...] outros posseiros da época, muitos deles v ezeiros em requerer datas de terra, de 
três léguas de extensão por uma de largo, com objet iv o de rev endê-las depois, sem 
qualquer dispêndio na conservação de suas posses, [solicitaram a concessão de] 
sesmarias de favor [...] que com o tempo [...] foram subdiv ididas em centenas de 
propriedades, a curta distância umas das outras. (ALMEIDA, 1980, pp.7-8) 

16 As primeiras sesmarias registradas datam do final do século XVII e início do século XVIII. A primeira sesmaria, de 1672, 
foi requerida por João Morais de Valcácer, que reivindicava uma área na região do Jardim, às margens do Riachão. A 
segunda sesmaria, solicitada pelo padre Luís Quaresma Dourado, referia a uma região próxima ao riacho Mandaú, já 
denunciando a existência de outros posseiros na área. A terceira sesmaria foi requerida pelo mestre de campo Mathias Soares  
Taveira, em 1725. O requerente solicitava terras no olho d’água da Jussara, pouco além da ladeira do “Esfola Bode”, bem 
próximo à zona urbana futura (ALMEIDA, 1980. pp.6-7; IBGE, In: FERREIRA, J. P. (org.), 1960. p.192). 
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Figura 1.10. Ocupação inicial de Areia (1701).

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005.  

Nas Cartas de solicitação de sesmarias também é possível identificar a mudança da 

nomenclatura da região, que passa de Sertão de/dos Bruxaxá (última ocorrência do nome 

sendo registrada em 1760) a Brejo de Areia 17, ou simplesmente Areia18 (a partir de 1770) 

(ALMEIDA, 1980, p.7).  

17 A denominação ‘Areia’ se refe re ao riacho Mandaú, afluente do rio Mamanguape. Na propriedade Saboeiro, a estrada que 
levava de Areia e  Alagoa Grande cortava o rio justamente num local com pequenos barrancos de Areia. O rio, então, passou 
a ser chamado de “riacho de Areia”, nomenclatura que se estenderia a toda a região do Sertão dos Bruxaxá. Já a palavra 
‘Brejo’ alude aos alagadiços e rios existentes em grande quantidade na encosta oriental da Borborema (ALMEIDA, 1980, 
p.7).  
18 A nomenclatura é registrada em Carta de sesmaria de Bento Casado de Oliveira, de 1770, e em 1778, em requerimento de 
Luís Barbosa da Silva. 
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Na povoação inicial, segundo descrição de Almeida (1980, p.5), 

As primeiras casas seriam, a rigor, mocambos de sapé ou palha de pindoba, como de 
resto as construções de seu tempo [...]. Não hav ia ainda oleiros nem pedreiros para 
obras de melhor acabamento, dadas as condições de v ida em estado ainda primário. 
As habitações iam acompanhando o relev o do terreno, umas trepadas em 
ribanceiras, outras de ladeira abaixo, com v ários degraus de descida, a partir da 
soleira de entrada. Só muito depois, à medida  que a riqueza começou a entrar em 
circulação, foi que aquelas toscas construções cederam lugar a casas de taipa real ou 
mesmo de alv enaria, com as clássicas urupemas nas janelas. 

A tipologia das edificações ainda hoje reflete a dificuldade de adaptação ao terreno 

íngreme, utilizando artifícios, como a criação de porões e de desvãos de ventilação dos pisos 

(estes últimos, sem acesso e condições de uso). 

Nas regiões em volta do arraial embrionário, à margem dos rios, fundavam-se sítios. 

As palhoças e casas de farinha, construídas precariamente, mais tarde seriam substituídas 

pelas casas-grandes dos engenhos de açúcar e rapadura. A lavoura foi a base de toda a 

produção local até fins do século XVIII. A cultura principal era o algodão; em 

complementaridade, empreendia-se a cultura de mandioca, fumo, feijão e milho. A cana-de-

açúcar somente viria a ser produzida largamente a partir da primeira metade do século XIX, 

embora já houvesse experiências de plantio na região desde o século XVIII. 

Na década de 1760 o Brejo já era uma região mais ou menos povoada e Areia, com 

engenhos em funcionamento, se destacava na produção agrícola. 

Na segunda metade do século XVIII, vários pov oados, ligados entre si por estradas, 
já hav iam se instalado no Brejo. Existiam também alguns engenhos rudimentares 
feitos de madeira e montados em palhoças sobre armações de almanjarras. (FIÚZA 
et al., 1998, p.46) 

A primeira rua da cidade, a Rua do Grude, surgiu num momento de desenvolvimento 

e modificação urbana e atualmente recebe o nome de Rua da Gameleira (CAJU & 

CAVALCANTI FILHO, 2005, p.17) (figura 1.10). 

Muito cedo o pov oado começou a crescer, a mudar de fisionomia, a espalhar-se 
pelos terrenos escassos da lombada da serra. E a despeito do progresso que o tempo 
operava, aquela ruazinha de aspecto maltrapilho, que deu lugar ao nascimento da 
localidade, continuou pelo espaço de dois séculos a exibir-se na indigência de seu 
traje, um agrupamento de casas de palha, bem à entrada da cidade, do lado oriental. 
Mais ainda se humilhav a com o apelido que lhe botaram de Rua do Grude, por 
causa das constantes brigas que ali se desenrolaram. (ALMEIDA, 1980, p.6) 

As atividades comerciais foram de fundamental importância para o lugar se converter 

num pólo de atração de novos investimentos. Os autores concordam que em fins do século 

XVIII Areia era um povoado motivado pela economia e pelas rotas de passagem, mas seu 

significado estava intrinsecamente relacionado à urbanidade, ao seu potencial de crescimento 

e consolidação enquanto assentamento urbano, provocando a fixação dos comerciantes. 
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Por fim, ressalta Almeida (1980) que no final do século XVIII o comércio e a  

agricultura cresciam promissoramente e aumentava o número de habitantes no então arraial, 

vindos em sua maior parte da capital da Paraíba e de Pernambuco.  

[No final do século XVIII] As v ias de comunicação melhoravam, facilitando o 
escoamento dos produtos, crescia a população, o comércio tomav a impulso, o 
pov oado mudav a de aspecto, dava mostras de crescimento, já possuía sua igreja19

[sua data de construção é desconhecida], só faltav a o pároco. (ALMEIDA, 1980, 
p.8) 

Mariz (1945), enfatizando o caráter tardio e cadenciado da povoação da região de 

Bruxaxá, afirma que somente no início do século XIX foi constituído um povoado de caráter 

perene, “quando os seus desbravadores constituíram um núcleo na estreita chapada, onde 

reunissem para vender, para rezar e para brigar, quiseram logo uma feira, um padre e um 

juiz, arranjados entre 1813 e 1815” (MARIZ, 1985, p.53).  

1.2.2 Os pilares do crescimento de Areia

Em todas as versões consultadas está presente o elemento rural, e durante todo o 

processo de desenvolvimento de Areia, percebe-se a força e a forte imposição das culturas 

agrícolas e seus reflexos no desenvolvimento e na riqueza da cidade. A agricultura e a 

incipiente indústria açucareira foram os elementos propulsores do desenvolvimento areiense. 

A economia da região de Bruxaxá sempre esteve pautada nas culturas agrárias, 

embora no século XIX seu comércio tenha alcançado nítido crescimento. O desenvolvimento 

e o aperfeiçoamento da lavoura e do processo de beneficiamento dos produtos tiveram sérios 

rebatimentos no desenvolvimento urbano.  

Embora a cana-de-açúcar tenha sido a razão da exploração inicial da Paraíba, foi a  

atividade algodoeira, em expansão desde o final do século XVIII, que despontou como 

principal atividade econômica de Areia, tornando-a um expressivo foco de desenvolvimento 

(ANDRADE, 1997, pp.28-29; MARIZ, 1978, p.26). As demandas das nascentes fábricas 

inglesas, incapacitadas de serem atendidas devido à independência dos Estados Unidos, 

tornaram o Brasil o grande exportador do produto. Na década de 1820 era o algodão o 

19 A primitiva capela foi e rigida no local onde hoje se encontra edificada a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. As 
fontes consultadas concordam que não há vestígios remanescentes da antiga edificação, aceitando a versão canônica de que a 
igreja atual é uma edificação diversa da citada construção original,  cuja data exata de construção é desconhecida (acredita-se 
que seja do final do século XVIII). 
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produto de maior lucro no mercado externo e no Brejo de Areia se realizavam a produção e o 

beneficiamento do produto, devido à existência de diversas bolandeiras de descaroçamento. 

A situação priv ilegiada [da produção e beneficiamento do algodão] proporciona[v a] 
à Vila Real do Brejo de Areia estruturar-se como pólo econômico e político,  
estendendo sua área de influência além dos limites da Prov íncia da Paraíba. 
(ALMEIDA, 1980 apud CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p. 23) 

[...] nenhuma localidade da Paraíba estav a tão bem aparelhada como Areia para 
manter em alto  nív el o  comércio algodoeiro. [...] Dos municípios v izinhos chegav a 
também o produto para ser beneficiado na v ila e transportado depois para Goiana e 
Recif e, em cujas praças Areia se abastecia. (ALMEIDA, 1980, p.100) 

No início do século XIX, a lavoura da cana-de-açúcar tomou o lugar do algodão. 

Entretanto, percebendo os produtores que havia também mercado para a rapadura e para a 

cachaça, iniciaram sua fabricação, com grande aceitação no mercado consumidor20. O 

número de engenhos se proliferou rapidamente na região (Apêndice A e Anexos A e B). Em 

1888 montou-se o primeiro engenho a vapor do município21, embora a maioria das fábricas 

continuasse a ser movida por tração animal.  

No final do século XIX, não obstante o desenvolvimento produtivo, o aumento do 

número de propriedades22 (Quadro 1.1), o aperfeiçoamento do processo de fabricação de 

açúcar e rapadura e a modernização de algumas fábricas, o êxodo de trabalhadores rurais 

para a cidade, para o Sertão ou para o Norte do país e a queda da cotação da rapadura no 

mercado redundaram no agravamento da crise da lavoura da cana.  

Quadro 1.1.  Propriedades  rurais de Areia (século XIX). 

Período de
implantação*

Primeiro(s) proprietário(s)
Nome da propriedade

e localização**
Atividade(s) econômica(s)

1800-1820 Francisco Jorge Torres  Macaíba engenho de açúcar 
   

1800-1840 Francisco Jorge Torres  sítio do Bonito ...  
   

1810 José Antônio dos Santos Leal fazenda Jandaíra criação de gado 
   

ca. 1847 Manuel Gomes da Cunha Lima Jussara 
engenho de açúcar; 

fazenda de café (pós-1894) 
   

20 “Ainda na primeira metade do século XIX, no Brejo, vai se  buscar a produção de açúcar branqueado para concorrer com 
os engenhos do Litoral. No entanto, na segunda metade, na medida em que os mercados dos Sertões se ampliam, 
multiplicam-se os engenhos de açúcar e de rapadura, o que vem a consolidar as pequenas unidades de produção”. (FIÚZA et 
al., 1998, p.50) 
21 O engenho foi implantado pelo coronel Manuel Gomes da Cunha Lima, proprietário do engenho Jussara. 
22 No tocante aos engenhos de açúcar e rapadura, note-se a descrição de Almeida (1980, p.102) sobre a precária organização 
espacial da propriedade: “A curta distância uns dos outros, os engenhos de rapadura, movidos ao passo ronceiro das juntas de 
boi, fumegavam. [ ...] Sobranceiro ao engenho, a casa grande de morada, que de grande só tinha o nome [...]. Ao lado da 
morada, a c asa de fazer farinha, o curral da vaca de le ite, o chiqueiro dos porcos. Nada de pomar, nem de banheiro, nem de 
latrina [.. .]”. 
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Quadro 1.1 (continuação).  Propriedades  rurais de Areia (século XIX). 

Período de
implantação* Primeiro(s) proprietário(s)

Nome da propriedade
e localização**

Atividade(s) econômica(s)

ca. 1847 Manuel Gomes da Cunha Lima Mundo Novo 
engenho de açúcar; 

fazenda de café (pós-1894) 
   

ca. 1849 Francisco Jorge Torres  sítio do Pirunga fazenda de café (a partir da década 
de 1890) 

   

ca. 1849 Trajano Alípio de Holanda 
Chacon 

sítio Jaqueira (ao sopé da 
Ladeira da Rua do Sertão) ...  

   

ca. 1849 ...  sítio do Neco (atrás da Rua do 
Pirunga)  ...  

   

ca. 1849 Inácio Bento de Ávila 
Cavalcante  engenho do Quebra ...  

   

ca. 1856 Dona Chiquinha engenho da Várzea  engenho de açúcar 
   

ca. 1874 ...  Mineiro engenho de açúcar 
   

ca. 1874 ...  engenho Mineiro ...  
   

ca. 1877 ...  Mata Limpa ...  
   

1890 Antonio Pereira dos Anjos Gruta Funda fazenda de café  
   

ca. 1890 Torquato Freitas Bujari 
fazenda de café; 
 plantio de agave 

   

ca. 1895 Antônio da Silva Ipueira fazenda de café  
   

ca. 1895 Bento Jardelino Olho D’Água Seco fazenda de café  
   

ca. 1895 Bertoldo Guedes Marzagão  fazenda de café  
   

ca. 1895 Afonso Costa, Luís Baracho, 
Silvestre Freire  Mata Limpa fazenda de café  

Fontes:  ALMEIDA, 1980 e FIÚZA et al., 1998.  
Notas: * O período de implantação se refere à primeira menção encontrada na bibliografia sobre a propriedade. Não se exclui, portanto, 

a possibilidade de que a implantação seja anterior à data citada. 
** Nome da propriedade descrito confor me referido nas fontes consultadas. A localização precisa das propriedades é pouco citada
nas fontes consultadas. 

No limiar do século XX, a situação das propriedades rurais se agravou, em virtude da  

dificuldade de escoamento de mercadorias23. Em 1957, mesmo depois de um período de 

23 “No final do século XIX [...] essa nova crise deveu-se, por um lado, aos avanços tecnológicos que haviam sido 
incorporados pelos produtores cubanos, o que os colocava em ampla vantagem diante das formas atrasadas que ainda eram 
usadas no Nordeste brasileiro; e, por outro lado, à produção do açúcar de beterraba na Europa. Esses dois fatores levaram a 
empresa açucareira nacional a perder seus mercados consumidores internacionais, abrindo, portanto, um novo período de 
grave crise  no setor. 
[...] Dessa forma, o plantio da cana, tal qual acontecia com as lavouras de subsistência, voltou-se para o mercado interno, 
alimentando os engenhos que passaram a produzir muito menos açúcar e muito mais rapadura e aguardente. [...] porque a 
fabricação desses produtos era bem menos exigente que a de açúcar, tanto no que diz respeito à qualidade da matéria-prima 
[...] quanto à tecnologia [...].  Além disso, havia um amplo mercado a ser atendido por esses produtores, especialmente no 
Sertão da Paraíba e no Rio Grande do Norte”. (FIÚZA et al., 1998, p.90) 
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grave crise, a cidade ainda contava com uma usina de açúcar (a Usina Santa Maria) e diversos 

engenhos, com produção de rapadura e aguardente (ALMEIDA, 1980, p.106).  

A cultura do café, uma alternativa aos demais produtos, em franca crise no mercado 

externo, foi intensificada concomitantemente ao final do apogeu da cana-de-açúcar em Areia, 

embora já fosse empreendida desde a primeira década do século XIX; no entanto, a lavoura 

só foi mesmo levada a cabo no final do mesmo século. A maior parte dos produtores não 

acreditava ser o cultivo do café confiável e mais compensador que o cultivo do açúcar 

(ALMEIDA, 1980, p.107)  e somente no final do século os produtores aderiram ao produto 

definitivamente, até sua crise, em 1920, devido a uma praga que destruiu as lavouras. 

Alternativas viáveis para evitar o colapso econômico – fumo de estufa, amoreira, 

bicho-da-seda – foram buscadas, mas sem sucesso. Regressou-se aos engenhos de rapadura, 

até que surgiu com grande força a partir de 1944, o agave, com exportação para o exterior até 

1952. O Quadro 1.2 retrata as principais atividades econômicas desenvolvidas em Areia e seu 

período de maior êxito, retratando as oscilações da agricultura local, desde o século XIX. 

Quadro 1.2.  Atividades econômicas (agricultura e pecuária) em Areia (séculos XIX e XX). 

Século(s) Atividade
Período de maior

produção Causas da decadência

XIX plantio de algodão 1820-1870 queda da cotação do algodão no mercado 
   

XIX plantio de cana-de-açúcar* 1830-1900 
praga em 1884 

brusca desvalorização da rapadura 
   

XIX-XX plantio de café 1890-1920 praga em 1921 consumiu em 5 anos seis 
milhões de pés de café 

   

XX plantio de agave 1944-1952 queda dos preços no mercado externo 
   

XX criação de gado 1940-1970 
impossibilidade de competir com regiões que 
têm na pecuária sua mais importante fonte de 

renda 

Fonte:  ALMEIDA, 1980; CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005; FIÚZA et al., 1998 e Relatórios dos Presidentes da Província da 
Paraíba, disponíveis na homepage <http://www.crl.edu/>.  

Nota: *A partir de 1850, os engenhos de Areia passaram a produzir também, além do açúcar, rapadura e álcool. 

Posto que mais uma cultura não subsistisse às oscilações do mercado, Areia voltou à 

economia dos seus engenhos de rapadura, agravada pelo problema dos altos salários dos 

trabalhadores e do grande contingente de emigrações para o Sudeste. A tentativa seguinte foi 

a introdução da pecuária extensiva, mas sem expressividade. Atualmente, sobrevivem as 

culturas de subsistência e a produção de cachaça e rapadura. Em última análise, observa-se 

que o quadro econômico de Areia ao longo dos séculos XIX e XX teve sempre a cana-de-

açúcar como uma alternativa econômica viável. 
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O freqüente abandono de uma solução por outra, nos ciclos econômicos, mostra a 
instabilidade da produção básica do município, em cuja ordem se sucedem algodão, 
cana, café, agav e, e por fim a pecuária. A cana-de-açúcar tem sido, em todos os 
tempos, a cultura intermitente, que nunca foi totalmente abandonada, nem deu aos 
homens os meios de t irar o pé da lama. Vem, assim, Areia, desde muitos anos, 
sofrendo colapsos mortais, caracterizados pela instabilidade econômica das crises 
cíclicas. Viv e ainda hoje [1957] uma economia consumptiv a, como nos dias do 
passado em que produzia quase exclusiv amente para seu consumo. (ALMEIDA, 
1980, p.112)  

1.2.3 Freguesia, vila e cidade

Areia esteve subordinada, até tornar-se Vila Real, ao termo da Vila Real de Monte-

Mor da Preguiça (atual cidade de Mamanguape). Entre 1755 e 1799 a Capitania da Paraíba 

esteve anexada a Pernambuco e “a lentidão do progresso [...] se estendia a todas as 

localidades do interior, não se eximindo desse entorpecimento a própria capital, que 

definhava à mingua de recursos” (ALMEIDA, 1980, p. 9). Talvez por isso mesmo em 

nenhum relato estudado sejam encontradas referências significativas ao desenvolvimento da 

localidade até o final daquele século. 

Todavia, ainda no século XVIII, havia sido edificada uma pequena capela 24 no Sertão 

de Bruxaxá. Devido à localização dessa ermida – interrompendo o sentido da rua – e a um 

rebaixamento do relevo na porção direita do edifício, a rua principal da cidade alargou-se em 

forma de ‘V’, a partir da igreja, em diante (ALMEIDA, 1980, pp.8;10). Devido a esse 

alargamento, é provável que também se tenham desenvolvido, a partir de então, a Rua do 

Sertão25 (atuais Ruas Pedro Américo e Prof. Xavier Júnior) e a Rua Nova (atual Rua Vigário 

Odilon). 

Segundo Caju & Cavalcanti Filho (2005, p.9), a Rua do Sertão foi chamada por muito 

tempo de Rua Grande, em virtude de sua largura, justificada devido à existência de uma 

pequena lagoa. Na cartografia do século XIX, no entanto, ela aparece com a denominação de 

Rua Direita, por sua importância no traçado da cidade, seguindo uma denominação comum 

nos núcleos urbanos coloniais. No local em que se situava a lagoa hoje estão as Praças Pedro 

24 A capela foi edificada em terreno cedido por Bartolomeu da Costa Pereira, um dos primeiros ocupantes do Sertão de 
Bruxaxá (em data desconhecida).
25 No tocante à nomenclatura da Rua do Sertão, ponderamos que pode ter sua derivação do provável nome anterior ‘Estrada 
do Sertão’, que por sua vez, pode ser uma simplificação de sua possível nomenclatura inicial  – ‘Estrada que vai para o Sertão’ 
ou ‘Estrada que vem do Sertão’. A Rua do Sertão, bem como a Rua do Grude, eram as estradas iniciais de passagem nos 
sentidos do Sertão e do Litoral, respectivamente. 
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Américo e João Pessoa e, em lugar da antiga capela, ergue-se a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição (figura 1.11). 

Figura 1.11. Ocupação de Areia em 1801 – Primeira hipótese de crescimento Les te-Oes te.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Embora haja relatos que afirmem ser a cidade de Areia na primeira década do século 

XIX pouco edificada – apenas quatro ou cinco casas em 1807 (LIMA apud ALMEIDA, 

1980, p.10), há indícios de que sua povoação e urbanização somente se intensificavam, 

sobretudo depois da construção da capela. Almeida (1980) contesta autores que não 

reconhecem em Areia a feição e a legitimidade de povoado no limiar do século XIX. 

O pov oado já v inha de muitos anos, talv ez mais de cem anos, contando v eneráv eis 
patriarcas na entrada do século XIX. Demais, quatro ou cinco propínquos jamais 
formaram um pov oado. Encarada a questão por outro lado, atentas as condições do 
meio e da época, não se pode admitir que uma aldeia surgisse de um ano para outro, 
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ex-abrupto, com igreja, comércio e sólidas residências, como se mostrav a o v ilarejo 
naquele começo de século. (ALMEIDA, 1980, p.10) 

Os indícios históricos da expansão da cidade apontam para a versão defendida por 

Almeida (1980). Sendo o primeiro arruamento a Rua do Grude (cerca de 1700) e antes de 

1800, tendo sido construída a capela no local em que hoje se ergue a Igreja Matriz, é possível 

que na virada para o século XIX, a cidade já houvesse se espraiado pelo planalto de maneira 

tal que se pontuava de edificações. A construção da Igreja Matriz no extremo Leste da cidade 

pode se justificar por estar já este lado da cidade mais densamente povoado que o setor Oeste 

ou pode ter sido o fator catalisador dessa expansão Leste. A Rua Nova (atuais Ruas Dr. José 

Evaristo, Dr. Cunha Lima e Pres. Getúlio Vargas) pode configurar já nessa data o caminho 

mais provável através do qual a cidade se expandiu desde a Rua do Grude até a Capela de 

Nossa Senhora da Conceição, seguindo pela Rua Direita.  

Outra possibilidade, que parece menos provável, é a de que a cidade houvesse se 

desenvolvido pelas atuais Ruas Semeão Leal, Pres. Epitácio Pessoa, Praça Dr. Cunha Lima, 

Rua Coelho Lisboa, Praça 3 de Maio, Rua Pres. Getúlio Vargas e, por fim, Praças Pedro 

Américo e João Pessoa (figura 1.12).  

Esta última suposição não se sustenta devido ao relevo – mais desfavorável por esse 

caminho, enquanto o outro se encontra longitudinalmente no topo do terreno, sem muitas 

variações topográficas, em sentido Leste-Oeste – mas também porque todas as alusões das 

fontes consultadas apontam para um povoamento conseguinte pelas Ruas do Sertão e do 

Comércio, não mencionando nenhuma expansão no sentido Norte. Ainda há forte 

probabilidade de a estrada que levava ao Sertão já estar nitidamente delineada pelo relevo da 

serra, facilitando, por conseguinte, o povoamento. Caju & Cavalcanti Filho (2005) fazem 

especial menção à rua que liga os dois extremos da cidade, chamando-a de Rua principal.  

Da improbabilidade da segunda suposição advém outra – a de que somente com a 

construção da outra igreja – a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, nos meados do século 

XIX26, o trecho a partir da Rua Semeão Leal iniciaria seu efetivo desenvolvimento. Todavia, 

é possível que, embora não completamente consolidado, já houvesse em 1818 um princípio de 

ocupação na atual Rua Pres. Epitácio Pessoa e no trecho correspondente à Praça 3 de Maio 

(antiga Praça do Comércio), Rua Coelho Lisboa e Praça Dr. Cunha Lima. A ocupação 

preponderante devia acontecer ao longo do platô (na Rua Direita), e mais ainda a partir de 

1800, em razão da construção da capela.

26 Não se sabe a data exata de construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. No entanto, o mapa de 1847 já 
aponta para um edifício na sua atual localização e traz o nome da Rua que passa na sua lateral como Rua do Rosário, 
indicando sua existência já naquele ano. 
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Figura 1.12. Ocupação de Areia em 1801 – Segunda hipótese de crescimento Les te-Oes te.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Em 29 de junho de 1813 foi instituída no lugarejo, por provisão Régia, a Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição do Brejo de Areia27. Apenas dois anos depois de seu 

desmembramento da Vila Real de Monte-Mor (atual Mamanguape), a freguesia foi elevada a 

Vila Real do Brejo de Areia, por força de Alvará Régio. Note-se que a situação de Areia era, 

27 Não há registro do primeiro vigário, mas sabe-se que dois de seus sucessores mais influentes foram o padre Francisco de 
Holanda Chacon, que assumiu a paróquia em 1834 e a regeu por 52 anos e o vigário Odilon Benvindo de Almeida, que 
regeu a freguesia entre os anos de 1888 e 1912. No tocante à Igreja Martiz de Nossa Senhora da Conceição, sabe-se que em 
1808, antes da criação da freguesia, o vigário de Mamanguape empreendera uma obra de restauração da capela, cobrindo-a 
de telhas. Em 1835, a igreja Matriz passou por nova reforma, sob a coordenação do padre Holanda Chacon. Já no final do 
século XIX, o vigário Odilon Benvindo, sem, no entanto, melhorar-lhe “a pobreza de gosto artístico que vinha do passado” 
(ALMEIDA, 1980, p.11), realizou uma obra de restauração que praticamente refez todo o edifício. 
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no século XIX, de proeminência política, uma vez que não eram numerosos os distritos 

independentes e a criação da maior parte deles foi posterior à de Areia. 

No texto de elevação da Vila, que data de 1815, a justificativa do Príncipe Regente 

residiu justamente em ter-se tornado a freguesia muito populosa e por estar distante da Vila 

de Monte-Mor28, devendo, então, desmembrar-se de sua sede (Alvará Régio, 18 de maio de 

1815 In: ALMEIDA, 1980, p.11). A instalação da Vila, porém, só se deu em 1818. Faziam 

parte, a partir de então, do território de Areia, nona vila da Paraíba29, as povoações de Alagoa 

Grande, Bananeiras, Guarabira, Pilões, Cuité e Pedra Lavrada. Ainda no decênio 1810-1819, 

o Capitão-mor Bartolomeu da Costa Pereira ordenou a construção da Casa de Câmara, 

Cadeia, pelourinho e as oficinas públicas, como determinado pelo Alvará Régio de 1815. 

Segundo Caju & Cavalcanti Filho (2005, p.22), a Casa de Câmara e Cadeia se localizava na 

antiga Rua do Sertão, próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. 

A antiga Rua do Sertão (atuais Ruas Pedro Américo e Prof. Xavier Júnior) foi desde o 

seu princípio um logradouro eminentemente residencial, com residências notáveis. Essas 

moradias, mesmo as construídas no limiar do século XX, conservaram a tradição da 

construção colonial, no alinhamento da rua e sem afastamentos laterais.  

Na rua em cujo centro fica o Beco do Jorge (figura 1.13), muitas residências térreas e 

um sobrado foram edificados nas primeiras décadas do XIX por um português de nome Jorge 

Torres. Esse sobrado, o primeiro da cidade, foi erigido em 1818, e atualmente se localiza na 

Praça Pedro Américo, nº.76 (figura 1.14) (ALMEIDA, 1980, p.14).  

28 Segue um excerto do Alvará Régio, onde o Príncipe Regente justifica a transformação do povoado em vila:  
“Eu Príncipe Regente, faço saber aos que este presente Alvará virem que tendo-me sido [...] conveniente o erigir em vila a 
Povoação do Brejo de Areia, situada no termo da Vila de Monte Mor, Comarca da Paraíba do Norte por ser muito populosa 
e estar vinte e duas léguas da sobredita vila pelo que se fazia difícil o recurso dos povos para a dita [...] .  
E gozará de todas as prerrogativas e privilégios de que gozam as minhas vilas dos meus Reinos e seus moradores farão 
aprontar Casa da Câmara, de Audiências e mais oficinas na forma praticada em outras vilas [ ...]” . (Alvará Régio, 18 de maio 
de 1815 In: ALMEIDA, 1980, p.11; sem grifo no original)  
29 Antecederam a Vila Real do Brejo de Areia as vilas de Jacoca, Monte-Mor de Preguiça, Alhandra, Pilar, Sousa, Pombal, 
Campina Grande e São João do Cariri.  
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Figura 1.13. Edificações  das  Praças  Pedro 
Américo e João Pessoa. 

Figura 1.14. Sobrado nº. 76 da Praça Pedro 
Américo (cons truído por Jorge Torres em 1818). 

Fonte: Acervo de Fabiane Barros Cabral, 2006.  Fonte: Acervo de Fabiane Barros Cabral, 2006.  

A figura 1.15 acrescenta, ao núcleo já existente em 1801, o sobrado de Jorge Torres, a 

provável rua que construiu, o Beco do Jorge e ainda a Rua do Sertão, com o respectivo local 

da Cadeia Pública.  

Políticos de influência 30 também edificaram sobrados, casas de moradia e de comércio. 

Muitos outros fundaram fazendas e engenhos em seus arredores e nos povoados vizinhos. No 

ano de 1815,  

[...] o pov oado apresentava um traçado irregular, onde as ruas de adaptav am às 
condições topográficas de terrenos escassos limitados por v ales, e se organizav a a 
partir das edificações religiosas e administrativas em cujo entorno de edificav a o 
casario. A v ila era, portanto, orientada segundo um eixo principal, disposto na 
direção Leste-Oeste e coincidente com o topo da serra, para o qual estavam voltados 
os lotes urbanos de típica morfologia colonial –  de pequena testada e grande 
profundidade (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.18). 

Almeida (1980, p.14) se refere, em 1821, à existência de uma praça pública, no local 

atual das Praças Pedro Américo e João Pessoa. Notadamente, o núcleo urbano havia se 

estendido longitudinalmente, na direção Leste-Oeste, extrapolando o arruamento inicial, 

embora não seja possível aferir a densidade dessa ocupação. Este indício de urbanização 

soma-se à constatação do Príncipe-Regente de largo povoamento no segundo decênio do 

século XIX.

30 As fontes consultadas citam com entusiasmo os principais nomes da política areiense na época. Segue-se uma breve relação 
de alguns dos mais significativos representantes de Areia do início do século XIX: Bartolomeu da Costa Pereira, Francisco 
Jorge Torres, José Antônio dos Santos Leal, Manuel José da Silva, Joaquim Gomes, Bento Correia Lima, Joaquim Nunes 
Freire, bem como as famílias  Miranda Henriques, Casado de Oliveira, Soares da Costa, entre outros. Para mais informações, 
cf. ALMEIDA, 1980, pp.6; 15-18. 
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Figura 1.15. Ocupação de Areia em 1818.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Novamente reforça-se a hipótese de que os logradouros correspondentes às atuais 

Ruas Dr. José Evaristo, Dr. Cunha Lima e Pres. Getúlio Vargas, que se prolongam até a atual 

Praça Pedro Américo, foram desenvolvidos desde a Rua do Grude (atual Rua da Gameleira), 

de maneira a alcançarem a Praça Pedro Américo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. 

A ligação entre esses dois extremos da cidade (Rua do Grude e Rua Direita) deveria 

acontecer, considerada a importância da capela para a localidade. Todas as manifestações 

cívicas, religiosas e sociais estavam relacionadas à igreja e, provavelmente, as ruas da cidade 

deviam, todas elas, convergir em sua direção. 
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Caju & Cavalcanti Filho (2005, p.20) reafirmam essa possibilidade quando identificam 

outro logradouro, a Rua do Comércio (atual Rua Pres. Getúlio Vargas), que emendava com a 

Rua Direita, em direção à Igreja, e mencionam também a Praça do Consumo (atual Praça 3 

de Maio). Segundo os autores, essa praça “de uso constante, se consolidou como ponto de 

permanência da comunidade, onde aconteciam as feiras e as atividades comerciais que 

marcavam a dinâmica do lugar” (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.20).  

Figura 1.16. Ocupação de Areia em 1821.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

A denominação praça também chamou atenção. A referência remete à idéia de espaço 

margeado por ruas e edificações. Desta maneira, é possível supor que, na atual Praça 3 de 
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Maio, já na década de 1820 (ou antes disso), houvesse edificações suficientes para a 

delimitação de um espaço livre público, onde se realizavam eventos sociais e comerciais.  

Configuravam-se, portanto, como pólos da Vila, o Largo da Igreja e a Praça do 

Comércio, exercendo a Rua do Comércio a função de ligação destes dois importantes nódulos 

urbanos (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.22) (figura 1.16). Areia “não era somente 

o maior empório comercial, como também um centro de cultura e civilização que rivalizava 

com a capital, e a maior força política31 de toda Província” (CÂMARA, 1997, p.38).  

No ano de 1822 edificou-se na Vila a primeira escola e em 1829, a primeira agência 

dos Correios. No ano de 1833, criou-se a comarca de Areia, a segunda da Província, que 

abrangia os termos de Campina Grande, São João do Cariri e Bananeiras (ALMEIDA, 1980, 

p.35) e em 1847 foi erigida na cidade a forca 32. Afirmava-se o poderio administrativo, jurídico 

e eclesiástico da localidade, que nos meados do século XIX já tinha representações 

institucionais consolidadas.  

Em 1846 foi a Vila elevada à cidade. Nos meados do século XIX, Areia havia já 

percorrido meio século de história como povoado, freguesia, vila e cidade (Quadro 1.3), a 

segunda da Paraíba, somente precedida da capital João Pessoa. Depois de Areia, Sousa (1854) 

e Mamanguape (1855) foram as Vilas alçadas a essa categoria. Em meados dos oitocentos, 

somente Areia dividia com a capital os maiores rendimentos (CÂMARA, 1997, p.39). 

Quadro 1.3. Evolução adminis trativa e ecles iás tica de Areia (s éculos  XVIII e XIX). 

Século Documento Data provável Acontecimento Responsável/ Governante

XVIII … último quartel do século 
XVIII 

estabelecida a feitoria 
Pouso do Bruxaxá 

Pedro Bruxaxá

     

XIX Provisão Régia de 29 de 
junho de 1813 1813 

criada a freguesia de 
Nossa Senhora da 

Conceição do Brejo de 
Areia 

desconhecido (livro de 
tombo da paróquia 

desaparecido) 

     

XIX Alvará Régio de 18 de 
maio de 1815 

elevação 1815; instalação 
1818 (execução do Alvará)  

criada a Vila Real do 
Brejo de Areia 

Capitão-mor Bartolomeu 
da Costa Pereira 

     

XIX 
Lei Provincial  nº 2, de 18 

de maio de 1846 1846 criada a cidade de Are ia ...  

Fontes:  ALMEIDA, 1980, pp.10;11-12; CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.17;24; FIÚZA et al., 1998, p.48; IBGE, 1960, 
p.192;193 e OLIVEIRA SOBRINHO, 1958, pp.15-16. 

31 Areia teve significativa participação em movimentos políticos locais e regionais.  Entre os eventos mais importantes, situam-
se a Revolução Pernambucana (1817) (FIÚZA et al., 1998, p.59; IBGE, 1960, p.192), a Confederação do Equador (1824) 
(FIÚZA et al., 1998, p.63; IBGE, 1960, p.193), a Revolta Praieira (1849) (ALMEIDA, 1980, p.42; Ferreira, 1960, p.192-193), 
a Revolta dos Quebra-Quilos (1874) (ALMEIDA, 1980, p.92-93; FIÚZA et al., 1998, p.73) e a campanha abolicionista, 
sendo Areia a primeira cidade da Paraíba a abolir a escravidão, no dia 3 de maio de 1888 (ALMEIDA, 1997, pp.174-175).  
32 Segundo informações de Almeida (1980, p.76), “na Paraíba, o único lugar onde a forca se ergueu e funcionou foi em Areia 
[...]. Situava-se em local ermo, afastado das habitações e das vias públicas. A escolha recaiu sobre um capoeirão por trás da 
Rua do Grude (atual Rua da Gameleira), nas proximidades do matadouro da cidade”, diferenciando-se da localização 
habitual nas vilas e cidades luso-brasileiras em que foi instalada, comumente na praça central.  
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Na segunda metade do século XIX, em virtude de surtos de cólera (1856; 1862) e 

febre amarela (1894) e da imigração de pessoas para a cidade por causa da seca no Sertão, a 

população da cidade oscilou consideravelmente. A fim de enterrar os mortos da seca de 1845-

1846 foi providenciado um campo santo, posto que as imediações da igreja (onde se 

enterravam os mortos) não mais abrigariam o grande contingente de corpos. A localização, 

extramuros, na atual Rua Santa Rita, atualmente já se encontra inserida no traçado a cidade 

(figura 1.17). Logo que foi nomeada cidade, Areia já havia crescido e expandido seus limites e 

enquanto se ampliava o comércio, aumentava também o número de pessoas33 vindas a fim de 

estabelecer residência no centro urbano. O mapa de 1847, elaborado pelo Tenente Francisco 

Pereira da Silva34, demonstra a conformação de Areia naquele ano. 

Figura 1.17. Ocupação de Areia em 1847.

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de Janeiro). 

Apreende-se deste mapa, a mais antiga fonte iconográfica, que no ano de 1847 a  

cidade já ostentava sua rua principal (a Rua Direita), praticamente definida e ladeada por 

edificações. Ainda estão presentes algumas interrupções não edificadas, mas o seu traçado já 

se encontra definido, sobretudo no Setor Oeste (figura 1.18). A existência da Rua do Grude 

não está marcada no mapa, mas há destaque para a Gameleira e para a antiga Cadeia, 

localizadas nessa rua (figura 1.19) e seu prolongamento está identificado como Rua do Açude. 

Note-se a expansão na direção Nordeste, demonstrada no mapa (figura 1.20). A rua não pôde 

ser identificada no mapa atual da cidade, tornando possível supor que sua antiga 

33 Segundo informações de recenseamentos realizados na cidade, a população em 1847 era de 17.863 habitantes, tendo 
aumentado para 18.540 habitantes em 1858 (FIÚZA et al., 1998, p.52). 
34 Mapa do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro (1 mapa color.; 56,50cm x 38cm. 03.02.468). Título: “Planta da 
cidade de Arêa na Parahyba pelo 2º. Tenente do Imperial Colégio de Engenheiros Francisco Pereira da Silva em 1847”. 
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conformação se dissolveu no tecido atual de Areia, talvez compondo parte de uma quadra ou 

logradouro público. 

Figura 1.18.   Detalhe da Rua 
Direita, no Setor Les te da 
cidade (1847 e 2005).

Figura 1.19. Detalhe da 
Gameleira e do edifício da 
Cadeia pública (1847 e 2005).

Figura 1.20. Detalhe da 
expansão Nordes te da Rua da 
Gameleira (1847 e 2005).

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO 
EXÉRCITO (Rio de Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO 
EXÉRCITO (Rio de Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO 
EXÉRCITO (Rio de Janeiro). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica 
da CAGEPA, 2005. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica 
da CAGEPA, 2005. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica 
da CAGEPA, 2005. 

A atual Rua Dr. José Evaristo está representada no mapa como Rua do Rosário, 

sugerindo a já existência da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos naquele ano 

(talvez ainda em construção) (figura 1.21), enquanto a literatura especializada situa o início de 

sua construção na década de 1860. A abertura em ‘V’ que ocasionou a bifurcação na altura 

da Igreja do Rosário e divisão da Rua do Grude em Rua do Rosário e Rua Semeão Leal, 

ainda não existia, retardando o desenvolvimento do setor Norte da cidade.  

A atual Rua Pres. Epitácio Pessoa também se encontrava pouco edificada e para ela  

estavam voltados os quintais dos lotes da Rua do Rosário (figura 1.22), denotando, portanto, 

seu pequeno grau de importância na trama urbana de Areia. Somente com o passar do 

tempo, os lotes foram sendo desmembrados e foram construídas edificações voltadas para essa 

rua, no mesmo lado em que se localiza o Teatro Minerva.  
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Figura 1.21. Detalhe da Rua do Rosário, com a 
localização da Igreja do Rosário (1847 e 2005).

Figura 1.22. Detalhe das Ruas  do Rosário e Pres . 
Epitácio Pessoa (1847 e 2005). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Até o presente, a arquitetura dos edifícios denota a superioridade estilística da rua 

principal (Rua do Rosário), em detrimento da sua rua paralela (Rua Pres. Epitácio Pessoa). A 

Rua Pres. Epitácio Pessoa só se tornou possível devido à planificação do terreno nessa região 

da cidade.  

Evento semelhante aconteceu, mais recentemente, por trás dos lotes da Rua do Sertão 

(atual Rua Pedro Américo), no lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e por 

trás da Praça João Pessoa. Inicialmente vencendo toda a extensão da quadra, até a rua de 

trás, os lotes foram gradualmente sendo desmembrados, e a Rua Manoel de Azevedo Maia 

(inexistente em 1847), no primeiro caso (figura 1.23), a Rua Costa Machado (antiga Rua dos 

Quatro Cantos) e a travessa próxima (figura 1.24), no segundo, foram adquirindo edificações 

com suas frentes voltadas para ela.  

Rua do Rosário (atual Rua Dr. José Evaristo) 

Rua Pres. Epitácio Pessoa 

Prováv el localização da 
Igrej a do Rosário 
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Figura 1.23. Rua Pedro Américo, não s e 
podendo identificar casas  voltadas  para a Rua 
do Pirunga (1847 e 2005).

Figura 1.24. Praças Pedro Américo e João 
Pessoa, não se podendo identificar casas  voltadas 
para as ruas  de trás  (1847 e 2005). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Outro aspecto digno de nota é o desenho da Rua do Rosário somente com uma 

abertura para a rua de trás, denotando, portanto, a inexistência dos becos e da Praça Otacílio 

de Albuquerque, que atualmente caracterizam as quadras entre as Ruas Dr. José Evaristo e 

Pres. Epitácio Pessoa.  

No setor Oeste da cidade são notáveis o delineamento da Praça do Comércio, da atual 

Rua Coelho Lisboa (totalmente edificada já em 1847) e da Rua Santa Rita, descrita no mapa 

como Rua da Matança. Nesta rua, a edificação espaçada e desalinhada talvez aponte para a 

razão do alargamento observado em sua planta atual. Seguindo o seu alinhamento, mais 

afastado, um edifício isolado que pode representar o campo santo (figura 1.25). Notável 

alargamento também pode ser observado nas Ruas Direita e do Sertão e na rua atualmente 

denominada de Dr. Cunha Lima.  

A Sudoeste observa-se um crescimento já expressivo, com a configuração de quadras e 

ruas em direção às Fontes do Pirunga (Rua do Pirunga) e do Bonito (Rua dos Quatro Cantos, 

atual Rua Costa Machado), além de edificações nas atuais Ruas Abel da Silva e Padre Felinto 

da Costa e no Beco do Jorge (figura 1.26).  A Igreja Matriz se apresenta isolada de edificações 

Rua do Sertão  
(atual Rua Pedro Américo) 
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e destacada do alinhamento das ruas próximas. Na Rua do Sertão, já muito edificada em 

1847, destaque para a Casa de Câmara e para a Cadeia nova. 

Figura 1.25. Detalhe do cres cimento no Setor 
Oes te da cidade (1847 e 2005).

Figura 1.26. Detalhe do cres cimento no Setor 
Sudoes te da cidade (1847 e 2005). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

A configuração geral da cidade aponta para a tendência já observada nos anos 

anteriores de crescimento no sentido Oeste, embora a Rua do Grude (atual Rua da 

Gameleira) também se encontre edificada. A homogeneidade e regularidade dos edifícios se 

encontram mais presentes no setor Oeste, com ruas e quadras já bem definidas. A Rua do 

Comércio (denominada de Rua Direita no mapa de 1847) era o logradouro mais 

movimentado, devido às casas de artigos importados e aos serviços de alfaiataria, ourivesaria, 

relojoaria, sapataria, entre outros, e sobrados de famílias importantes35 (CAJU & 

CAVALCANTI FILHO, 2005, p.22).  

35 O sobrado do comerciante português Francisco Antero de Amorim possuía fachada com revestimento em azulejaria. Sua 
localização atual corresponde ao imóvel nº.119, que seria adquirido em 1920 por Américo Perazzo. Num outro sobrado 
construído na mesma rua por Manuel da Silva, atualmente correspondendo ao imóvel nº151, funcionou até o ano de 1892 o 
Gabinete de Leitura da cidade. Esta edificação teria sido, segundo os relatos das fontes consultadas, preparada para receber o 
Imperador Dom Pedro II, em sua visita à Paraíba (em 1859); no entanto, o Imperador não visitou a cidade (CAJU & 
CAVALCAN TI FILHO, 2005, p.22).  

Prováv el localização 
do campo santo 

Fonte do Pirunga  

Fonte do 
Bonito 
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Caju & Cavalcanti Filho (2005, p.24) aludem à construção, por volta de 1849-1851, de 

uma estrada ligando a cidade de Areia à capital João Pessoa. Almeida (1980) também alude 

ao fato, gerado pela necessidade de expansão das atividades comerciais de Areia. 

A cidade [de Areia] crescia em população e prosperav a em riqueza. Por muito 
tempo foi o  maior centro comercial do interior, fechando à capital as portas do 
Sertão. E como suas relações de negócio eram mantidas de preferência com as 
praças de Pernambuco, resolv eu o gov erno abrir uma estrada da capital até Areia, 
com o objetiv o de conquistar aquele mercado. (ALMEIDA, 1980, p.36) 

Em 184936 foi erigido na Rua do Grude o novo edifício da Cadeia Pública, de dois 

pavimentos, onde funcionavam presídio, quartel, enfermaria no térreo, enquanto o andar 

superior abrigava a Câmara Municipal (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.24). O 

mapa de 1847 já traz o edifício da Cadeia (talvez em construção). Nas proximidades da 

Cadeia, erigiu-se, por uma irmandade de homens de cor, uma igreja sob a invocação de 

Nossa Senhora do Rosário (figura 1.27). Em 1847 parece já estar em construção, tendo sido 

concluída em 1886, embora passasse ainda por obras até o ano de 1894. Caju & Cavalcanti 

Filho (2005, p.25) aludem à formação da Rua Direita, na lateral da Praça Min. José Américo 

de Almeida, cujo nome é justificado por sua função de ligação entre a igreja do Rosário e a 

Matriz. Em 1859, representando os ideais de progresso e civilização, foi inaugurado o Teatro 

Recreio Dramático (atual Teatro Minerva), o primeiro da Paraíba (figura 1.28). 

Figura 1.27. Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
(Praça Min. José Américo de Almeida). 

Figura 1.28. Teatro Recreio Dramático (Rua 
Pres. Epitácio Pessoa). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007.  Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

36 Fiúza et al. (1998, pp.51-52) situam em 1848 o ano de construção da cadeia pública. Trazem também a informação de que 
o edifício fora reconstruído pelo Governo Provincial em 1854, depois de insistentes pedidos das autoridades locais ao 
governo, por se encontrar em estado ruinoso. 
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O Quadro 1.4 reúne o registro encontrado nas fontes consultadas das edificações 

erigidas durante os séculos XVIII e XIX no Brejo de Areia. A partir dessas informações, é 

possível ter uma idéia de quão edificada já se encontrava a cidade no final do século XIX e de 

como já estava dotada do aparato assistencial – com hospital, campo santo, igrejas, escola –, 

bem como de muitas residências e casas comerciais. A realidade em muito deve exceder o 

quadro a seguir, que é antes uma representação dos mais importantes edifícios da cidade do 

que um real panorama da cidade em sua configuração completa, que incluiria as habitações 

populares, a ocupação não consolidada e outros dados não mencionados em nenhuma das 

fontes consultadas.  

Quadro 1.4. Principais edificações  erigidas em Areia (s éculos  XVIII e XIX).

Provável período de
construção

Primeiro proprietário/
construtor Uso original Localiz ação atual

1790-1800 Pedro Bruxaxá albergue para viajantes 
e tropeiros desconhecida 

   

1815-1819 Bartolomeu da Costa 
Pereira Cadeia Pública Rua Professor Xavier Júnior, nº93 

   

1818 Francisco Jorge Torres  residência Praça Pedro Américo, nº76 
   

1830-1870 ...  comércio Rua Pres. Getúlio Vargas, 142 
   

1830-1870 ...  residência/ comércio Rua Pres. Epitácio Pessoa, 147 
   

1830-1870 ...  ...  Rua Dr. Cunha Lima, 207 
   

1830-1870 ...  comércio Rua Pres. Getúlio Vargas, 136 
   

1830-1870 Francisco Arteiro 
Amorim residência/ comércio Rua Pres. Getúlio Vargas, 119 

   

1830-1870 Antonio Pereira dos 
Anjos residência Praça João Pessoa, 38 (alcança a Rua Abel 

Silva)  
   

1849 administração pública Cadeia Pública Rua da Gameleira (demolida em 1922)
   

ca. 1850 Francisco Antero de 
Amorim residência Rua Pres. Getúlio Vargas, nº119 

   

ca. 1850 José Cavalcante de 
Albuquerque residência Ao lado da igreja Matriz (demolido em 1948 

para alinhamento da Rua Vigário Odilon)  
   

1850-1900 Antonio Pereira dos 
Anjos 

casa comercial «A 
Fidelidade» 

Rua Pres. Getúlio Vargas, nº 122,116, 112, 
110 e 104 

   

1850-1900 ...  residência Rua Dr. José Evaristo, 345 
   

1850-1900 Manoel José da Silva 
Júnior residência Rua Dr. José Evaristo, 327 

   

1850-1900 ...  residência Rua Dr. José Evaristo, 317 
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Quadro 1.4 (continuação). Principais edificações  erigidas em Areia (s éculos  XVIII e XIX).

Provável período de
construção

Primeiro proprietário/
construtor Uso original Localiz ação atual

1850-1900 ...  residência Rua Dr. José Evaristo, 283 
   

1850-1900 ...  residência Rua Pedro Américo, 47 (estende-se até a Rua 
Prof. Antônio Benvindo) 

   

1850-1900 ...  residência Rua Pedro Américo, 61 (estende-se até a Rua 
Prof. Antônio Benvindo) 

   

1850-1900 ...  residência Rua Pedro Américo, 85 
   

1850-1900 ...  residência Rua Pedro Américo, 115 (estende-se até a Rua 
Manoel Azevedo Maia)  

   

1850-1900 
José Cavalcanti de 

Albuquerque 
residência/ casa 

paroquial 

edificação demolida em 1948 pelo vigário 
alemão frei Patrício Seubert, a fim de permitir 
o alargamento e alinhamento da antiga Rua 

Nova, atual Rua Vigário Odilon 
   

1850-1900 ...  comercial Praça 3 de maio, 174 
   

1850-1900 ...  comercial Praça 3 de maio, 168 
   

1850-1900 ...  residência/ comércio Rua Pres. Getúlio Vargas, 148  
   

1857 coronel João Batista 
Pereira campo santo Rua Santa Rita (onde atualmente se localiza o 

cemitério da cidade) 
   

ca. 1859 Manuel da Silva Gabinete de Leitura Rua Pres. Getúlio Vargas, nº151 
   

1859 
Associação Recreio 

Dramático 
Teatro Recreio 

Dramático 
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 102 (atualmente 

denominado Teatro Minerva)  
   

1860-1886 
irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos 
Homens de Cor 

Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário 

dos Homens de Cor37
Praça Min istro José Américo de Almeida, s/n  

   

1861 padre Ibiapina Casa de Caridade  ...  
   

1877 ...  Hospital ...  
   

1885 ...  Teatro 8 de dezembro Praça Dr. Cunha (no local da Praça Otacílio 
de Albuquerque) 

Fontes:  ALMEIDA, 1980; CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005 e FIÚZA et al., 1998.  

Na segunda metade do século XIX, portanto, como bem descrevem Caju & 

Cavalcanti Filho (2005), 

[...] a cidade ficava assim espacialmente definida por dois núcleos mais importantes: 
aquele do entorno da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e esse da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, ambos em posição de destaque sob o ponto de v ista 
altimétrico e planimétrico, apresentando cada qual um grande espaço aberto em 

37 Em estilo barroco, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP, através do Decreto nº. 7.923, de 29 de janeiro de 1979, publicado no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba em 31 de janeiro do mesmo ano. 
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frente aos respectiv os templos, o que reforçava a hegemonia da igreja católica na  
organização social e política da cidade. (p.26) 

A afirmação dos autores somente reforça os estudos de historiadores da cidade 

brasileira, à semelhança de Marx (1991; 2003), que percebem nos templos religiosos os 

elementos norteadores do crescimento urbano e a força de lei das determinações da Igreja 

católica. Em Areia, a atração que as duas principais igrejas exerceram foi determinante para a 

linha-matriz do traçado e para a vitalidade de determinados espaços, em detrimento de 

outros. A influência desses dois importantes pólos de crescimento para o desenvolvimento 

urbano de Areia será analisada no Capítulo 4 dessa dissertação. 

Em 1886, Almeida (1980, p.5) registra numa postura da Câmara Municipal a primeira 

tentativa de disciplinar as construções de Areia e das demais povoações do município, 

proibindo o uso de urupemas nas janelas ou postigos abrindo para fora. Entretanto, não 

foram encontradas na literatura consultada outras posturas municipais que disciplinassem em 

Areia o alinhamento e nivelamento das ruas, bem como dos afastamentos do edifício em 

relação ao lote urbano. A cidade se ia desenvolvendo ao largo de normas mais rígidas, 

seguindo o relevo, e os fortes núcleos de atração eram protagonizados por seus principais 

edifícios. Fiúza et al. (1998, p.51), citando Joffily, aludem a esse crescimento sem 

regulamentações durante a segunda metade do século XIX: “apesar desse crescimento 

[comercial e agrícola], o centro da cidade surgia desordenado, ‘dispunha apenas de algumas 

centenas de casas de pedra e cal em ruas mal alinhadas, seguindo os grotões da serra’” 

(JOFFILY, 1976, p.73 apud FIÚZA et al., 1998, p.51). 

O Quadro 1.5 mostra, segundo dados recolhidos nas fontes bibliográficas, os 

logradouros existentes na cidade nos séculos XVIII e XIX. Este registro procura igualmente 

resgatar a nomenclatura tradicional de alguns logradouros, constituída, em sua maior parte, 

de topônimos, referências aos monumentos e às atividades e funções desenvolvidas. Os nomes 

atuais, por sua vez, são destituídos dessa peculiar característica. 

Quadro 1.5. Provável surgimento, nome tradicional e nome atual dos  logradouros  públicos  de 
Areia (séculos XVIII e XIX).

Século Provável surgimento* Nome(s) tradicional(is) Nome atual

XVIII 1780-1800 Rua do Grude; Rua do Açude Rua da Gameleira 
   

XIX 1800-1820 ...  Rua Dr. Cunha Lima 
   

XIX 1800-1850 ...  Rua Coelho Lisboa 
   

XIX 1800-1850 Praça do Comércio ou do Consumo Praça 3 de Maio  
   

XIX 1800-1850 Rua da Matança Rua Santa Rita 
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Quadro 1.5 (continuação). Provável surgimento, nome tradicional e nome atual dos  logradouros  
públicos de Areia (s éculos  XVIII e XIX).

Século Provável surgimento* Nome(s) tradicional(is) Nome atual

XIX 1800-1850 Rua do Comércio; Rua Direita; Rua 
Grande Rua Pres. Getúlio Vargas 

   

XIX 1800-1850 Rua dos Quatro Cantos Rua Costa Machado 
   

XIX 1810-1818 Rua do Sertão Ruas Pedro Américo e Prof. Xavie r Júnior 
   

XIX 1810-1818 Rua Nova Rua Vigário Odilon 
   

XIX 1818 ...  Rua Abel Silva 
   

 XIX 1818 Beco do [marinheiro] Jorge  Beco do Jorge 

XIX 1821 
Rua Grande; Largo da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição; Praça Álvaro 

Machado 
Praças Pedro Américo e João Pessoa 

   

XIX 1845 Rua do Pirunga Rua Prof. Antonio Benvindo 
   

XIX 1847 Forca (campo das execuções) 
Rua da Gameleira, onde hoje estão 
edificados o Grupo Escolar Álvaro 

Machado e a Maternidade 
   

XIX 1851 Ladeira da Volta sem nome - após a Rua Prof. Xavie r 
Júnior, na saída da cidade  

   

XIX 1851 Largo da Feira ...  
   

XIX 1851 Pátio da Cadeia Velha ...  
   

XIX 1851 Rua do Bonito ...  
   

XIX 1851 Rua do Rosário Rua Dr. José Evaristo 
   

XIX 1886 Largo da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário Praça Min istro José Américo de Almeida 

   

XIX 1892 Jardim Público inexistente 

Fontes:  ALMEIDA, 1980;  CAJU & CAVALCANTI FIL HO, 2005; FIÚZA et al., 1998; IBGE 1960; OLIVEIRA SOBRINHO, 1958; e 
ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO, 1847. 

Nota:  * O período de surgimento se refere à primeira menção encontrada na bibliografia. Não se exclui, portanto, a possibilidade de que 
o surgimento do logradouro seja anterior à data citada.

Em 1882, foi construído na Rua Santa Rita um Jardim Público, com gradil  e chafariz 

ao centro. No ano de 1886 foi construído do banheiro público do Quebra. As iniciativas 

representaram a preocupação com a higienização e embelezamento, tão presente nas cidades 

brasileiras a partir do final do século XIX. Seguindo a mesma prática, a Praça Álvaro 

Machado (atuais Praças Pedro Américo e João Pessoa) passou por reformas na gestão do 

prefeito Otacílio de Albuquerque, na primeira década do século seguinte, recebendo um 

coreto (figura 1.29) (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.28).  
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Figura 1.29. Ocupação de Areia em 1890.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Observam-se no princípio do século XX alguns melhoramentos que somente viriam a 

corroborar a intenção de trazer à cidade novo aspecto. São realizados a construção de jardins 

anexos às principais edificações (como é o caso do jardim lateral do Teatro Recreio 

Dramático), ampliação da iluminação pública (que em 1884 contava com apenas 12 lampiões 

de querosene e em 1894 já havia sido ampliada, mas era ainda insuficiente), construção de um 

Mercado Público e implantação de calçadas de pedra nas ruas da cidade (ALMANAK DA 

PARAÍBA, 1908, pp.204-205 apud CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.29). A 

existência de uma grande feira livre em Areia talvez seja uma justificativa para a tardia 

construção do Mercado Público da cidade, somente no século XX, ao contrário do que 



58 

ocorreu em outras cidades de forte vocação comercial, cujos mercados foram construídos 

ainda no século XIX.  

As ações de embelezamento, na tentativa de dotar a cidade de progresso urbano, 

continuaram nas três primeiras décadas do século XX, havendo destaque para o 

ajardinamento do Largo da Rua Álvaro Machado, a construção da casa comercial “A 

Fidelidade” e a demolição do edifício da Cadeia Pública (que estava em estado ruinoso), no 

entorno da Igreja do Rosário, para a construção, em 1922, de um Colégio, o Grupo Escolar 

Álvaro Machado (atual Colégio Estadual). 

Na gestão do Cel. Jayme de Almeida, a partir de 1929, as construções da cidade 

receberam platibandas em substituição aos telhados de beira e sobeira, construíram-se 

calçadas de cimento e a cidade foi dotada de um parque. Na mesma época, registra-se a 

construção da Agência dos Correios e da atual Cadeia Pública, na atual Rua Prof. Xavier 

Júnior. Nas décadas de 1940 e 1950, realiza-se o alargamento e alinhamento da Rua Vigário 

Odilon (antiga Rua Nova), com a demolição de alguns edifícios do século XIX, a construção 

da casa paroquial, em estilo neocolonial (Rua Vigário Odilon), do Mercado Municipal (Praça 

Otacílio de Albuquerque, demolido anos depois) e do edifício que abrigaria a Prefeitura 

Municipal, ocupando o lugar de um casario colonial (Praça 3 de Maio). 

A cidade se modernizava, mas sua economia declinava. No governo estadual de João 

Machado (1908-1912) iniciou-se a construção da estrada de rodagem que estabelecia a ligação 

entre Areia e Alagoa Grande, numa tentativa de escoar os produtos agrícolas através da ponte 

com Alagoa Grande e daí em diante, pelos trilhos do trem. Entretanto, a iniciativa não foi 

suficiente para reverter o processo de decadência econômica de Areia e de esvaziamento das 

feiras e do comércio local, provocados pela definição dos ramais da estrada de ferro, no século 

anterior (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.30). Segundo Oliveira Sobrinho (1958), 

“com a penetração da estrada de ferro pelo interior e conseqüente ligação com as praças de 

Campina Grande e João Pessoa, Recife e Natal, além das exigências do fisco, decresceu, de 

maneira bem sensível, o movimento do comércio de Areia” (pp.33-34). Tudo isso advinha da 

não inclusão da cidade de Areia nos trajetos do trem, no século anterior. A cidade, então, 

principiou seu processo de estagnação urbana e econômica.  

Areia, a mais próspera cidade do interior, definhou por causa do isolamento e mais  
se abateu quando a estrada de ferro lhe fez o  cerco total. Um ramal chegava perto 
de suas ilhargas, em Alagoa Grande, outro contornav a por Pilar, Itabaiana e 
Campina Grande, outro por Guarabira, Borborema e Bananeiras. Assim cercada 
por um anel de ferro enlanguesceu como uma cidade morta. (ALMEIDA, 1997, 
pp.170-171) 
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Mariz (1945) comenta que “nos fins do século XIX, em face da construção da estrada 

de ferro que, partindo da atual João Pessoa, demandava o interior [...] procurava a capital 

paraibana captar as regiões do Estado que para ela não convergiam econômicamente”, não 

incluindo Areia em seu projeto de expansão ferroviária (apud ANDRADE, 1997, p.31).

Segundo Almeida (1980, p.39), o projeto inicial do ramal que atingia Alagoa Grande 

previa um trecho que chegaria a Areia, que não foi executado. Apesar das constantes 

solicitações para que o ramal ferroviário fosse prolongado até a cidade38, nada foi feito pelas 

autoridades e Areia continuou a depender de sua agricultura e de dois importantes 

empreendimentos do século XX: a Usina Santa Maria e a fábrica de Fiação e Tecelagem 

Arenópolis. Estes dois elementos, quando inseridos no contexto urbano de Areia, alteraram 

sua feição original, e abalaram, além da economia do município, sua própria aparência 

urbana. A instalação da Usina Santa Maria provocou uma transferência da produção 

canavieira e das relações de trabalho e repercutiu diretamente na configuração do espaço 

construído em Areia ao provocar o êxodo de moradores rurais para a cidade e a ocupação 

desordenada dos terrenos urbanos (FIÚZA et al., 1998, pp.100-101) (Quadro 1.6). 

Quadro 1.6.  Número de habitantes  de Areia e razões  do acréscimo/decréscimo populacional 
(1847, 1850, 1920, 1940 e 1950). 

Ano Número de
habitantes Observações acerca do acréscimo/decréscimo populacional

1847 17.863 grande contingente de imigrantes vindos para a cidade, sobretudo por causa da 
expressividade do comércio  

1850 20.552 a terceira da província, somente atrás de João Pessoa e Bananeiras 

1920 43.451 causas do aumento populacional: grande contingente de imigrantes vindos do Sertão, êxodo 
da população rural 

1940 41.851 causas do decréscimo populacional: crise econômica; emigração da população para o norte e 
o sudeste 

1950 46.300 causas do aumento populacional: êxodo rural (para os trabalhos na Usina Santa Maria e na 
Fábrica de Fiação e Tecelagem Arenópolis) 

2000 22.131 
causa do decréscimo populacional: êxodo da população para centros maiores do Estado, em 

busca de educação superior e oportunidades de emprego 

2007 24.992 causa do decréscimo populacional: êxodo da população para centros maiores do Estado, em 
busca de educação superior e oportunidades de emprego 

Fontes: ALMEIDA, 1980; CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005; FIÚZA et al., 1998; homepage do IBGE (dados disponíveis em: 
<http://www.ibge.gob.br>).  

38 Note-se excerto da matéria publicada em 31 de julho de 1909 no Jornal Correio da Serra: “[Solicitamos] o prolongamento 
da estrada de ferro de Alagoa Grande, ponto terminal da Great Western, por esta cidade como medida salvadora e  
humanitária, pois que além do grande impulso que a construção desses 18 kilômetros [sic] de caminho de ferro as nossas 
condições econômicas, traria também, e sobretudo, um grande contingente de trabalho”. (JORNAL CORREIO DA 
SERRA, 31 de julho de 1909 apud CAJU & CAVALCAN TI FILHO, 2005, p.30; sem grifo no original)  
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Essas mudanças tiveram um rebatimento direto sobre Areia (figura 1.30), embora o 

seu núcleo inicial tenha se conservado sem grandes impactos. 

Apesar de todas as transformações ocorridas atrav és dos anos, o Centro Histórico de 
Areia mantev e a sua estrutura urbana primitiva, com seu arruamento quase 
totalmente inalterado. As mudanças ocorridas ao longo do tempo se deram, 
principalmente, no âmbito da imagem urbana, quando edif icações originais  
passaram por interv enções ditadas pela modernidade, comprometendo, assim, a 
homogeneidade formal que caracterizav a a tradição arquitetônica da cidade. (CAJU 
& CAVALCANTI FILHO, 2005, p.41) 

Figura 1.30. Ocupação de Areia em 2005.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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Esta conjuntura de mutação da cidade é notada mais claramente nos dias atuais, onde 

é possível flagrar a ocupação das encostas, vales e margens de rios, num processo danoso para 

Areia e comprometedor para a paisagem urbana do seu entorno. Como resultado, a 

morfologia tradicional da cidade tem sido expressivamente transformada. 

O casario do centro, que ainda ostenta vários sobrados do século XIX, configura  

ainda – apesar das mudanças, reformas, remodelações de fachadas, descaracterizações e 

ampliações – um espaço de expressividade urbana, com ocupação residencial (figura 1.31) e 

vitalidade comercial até os dias atuais. Os obstáculos do relevo e algumas estruturas urbanas, 

como o campo santo e o Colégio Santa Rita, foram por muito tempo empecilhos à expansão 

nas áreas de encosta e nas direções Norte e Sul. A configuração atual da cidade revela uma 

ocupação densa no centro tradicional e novas ocupações nas áreas mais afastadas, incluindo 

encostas e vales (figura 1.32). 

Figura 1.31. Residências  térreas da Rua Dr. José 
Evaris to. 

Figura 1.32. Ocupação de áreas e encos tas e 
declives  acentuados na periferia da cidade. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007.  Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Devido à relevância de sua arquitetura e forma de implantação, Areia foi reconhecida  

como patrimônio estadual em 197939 e, no ano de 2006 teve seu centro histórico tombado 

pelo IPHAN40 (figura 1.33). A cidade ainda consegue abrigar um bom contingente de 

habitantes e certa dinâmica comercial.  

39 Tombamento realizado pelo IPHAEP, através do Decreto nº. 8.312, de 8 de dezembro de 1979. 
40 O tombamento nacional da cidade de Areia classificou seu centro histórico como “patrimônio de valor histórico, 
urbanístico e paisagístico”, considerando, portanto, as dimensões histórica, urbana e paisagística. Durante do ano de 2003, 
Areia teve seu conjunto edificado documentado por ocasião de um Projeto de Bolsa de Extensão (Probex) da UFPB, 
denominado “Inventário do Patrimônio Ambiental Urbano do Centro Histórico da Cidade de Areia”, e mais recentemente, 
em 2006, pelo Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBI-SU), realizado pelo IPHAN. 
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Figura 1.33. Poligonais dos  tombamentos  es tadual (IPHAEP) e federal (IPHAN) do Centro 
His tórico de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

1.2.4 A aparência atual de Areia

A cidade de Areia, que foi ocupada no século XVIII a partir de um pouso de viajantes 

e comerciantes, se notabilizou durante o século XIX alavancada pelas iniciativas bem-

sucedidas dos produtores agrícolas e pela repercussão regional das feiras livres. O núcleo 

urbano se desenvolveu rapidamente e a consolidação do centro tradicional se deu, 

provavelmente, na segunda metade do século XIX.  
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Ficou patente, no desenvolvimento de Areia durante o século XIX, a importância que 

foram adquirindo alguns edifícios e elementos urbanos para a estruturação do seu traçado. As 

igrejas Matriz de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário foram marcos 

urbanos importantes, porque possibilitaram a reunião de funções e edifícios em seu entorno e 

estimularam o adensamento urbano em determinadas regiões. Os edifícios institucionais e 

assistenciais, como Casa de Câmara e Cadeia, escola e hospital, foram providenciados nos 

meados do século XIX, fortalecendo o papel do Governo Provincial. Juntamente com os 

edifícios religiosos, essas edificações marcaram a paisagem urbana de Areia e foram elementos 

determinantes para seu crescimento.  

Outras estruturas urbanas, como o campo santo e o próprio relevo do sítio de 

implantação, que, por um século representaram balizas ao crescimento da cidade, foram a 

partir do final do século XIX superados e, passaram de barreiras a elementos de transposição. 

As ocupações do século XX, inicialmente oriundas do prolongamento das vias pré-existentes, 

aos poucos se diferenciaram do tecido urbano tradicional, embora conservando certa unidade 

formal com o núcleo urbano colonial. 

Uma avaliação preliminar da morfologia de Areia permite a verificação de uma cidade 

cujos primórdios da ocupação se deram no século XVIII, mas a intensificação da urbanização 

só se deu após o fim do período Colonial e atravessou Império e República com grande 

crescimento. No entanto, apesar de seu crescimento ter se dado predominantemente no 

século XIX, suas características formais permitem identificá-la com os núcleos urbanos 

coloniais. O aspecto geral das vias, o parcelamento do solo, a implantação dos edifícios no lote 

urbano, a localização dos templos religiosos na malha urbana, as razões do surgimento e o 

processo de crescimento urbano encontram correspondentes em outros casos de cidades 

implantadas durante do período colonial. Essa constatação tornou oportuna uma incursão no 

universo de núcleos urbanos implantados no Brasil entre os séculos XVI e XIX, a fim de 

caracterizá-los e estabelecer o lugar de Areia frente ao universo de cidades coloniais 

brasileiras. Esta incursão nos núcleos urbanos do Brasil-Colônia será objeto do Capítulo 2. 



2 AREIA E A HISTORIOGRAFIA URBANA

BRASILEIRA

No cenário brasileiro são identificados, pela história urbana, diversos processos de 

formação de cidades, influenciados pelo tipo de implantação, pela rigidez ou liberdade na 

constituição do traçado, pela forma da arquitetura, pela localização dos edifícios religiosos e 

institucionais na malha urbana, pelos acidentes geográficos etc.. Areia, por suas 

particularidades de traçado, pela geografia do seu sítio e por seu característico processo de 

configuração urbana, também deve ser considerada no universo de cidades estudadas.  

Nos últimos anos, o horizonte dos estudos urbanos no Brasil tem se alargado; no 

entanto, a análise de cidades surgidas no século XIX é ainda pouco abordada, visto que a 

maioria dos trabalhos se concentra, principalmente, no período colonial ou na modernização 

do século XX. Diante dessa conjuntura, um estudo sobre Areia pode ser esclarecedor e deve 

auxiliar a preencher uma lacuna no campo da historiografia urbana brasileira, já que se trata 

de uma cidade cuja formação e consolidação aconteceram no século XIX.  

Há uma carência de trabalhos que versem sobre o desenvolvimento urbano de Areia, 

sua morfologia e sua arquitetura, já que a maior parte dos estudos históricos sobre a cidade 

explora os aspectos político, econômico e social. A presente abordagem propõe um 

entendimento da morfologia do ambiente urbano, considerando a implicação do relevo local 

para a fundação da cidade e a repercussão do declínio econômico no espaço urbano. 

Mesmo com uma arquitetura característica da produção urbana dos oitocentos, Areia 

se identifica com o aspecto geral das cidades do Brasil-Colônia, sugerindo uma incursão no 

processo de formação de cidades durante o período colonial. Desta forma, este capítulo 

explora o processo de gênese e desenvolvimento de núcleos urbanos entre os séculos XVI e 

XIX, a fim de entender como Areia se insere no quadro da historiografia urbana brasileira. 

Mesmo após os bem sucedidos processos de criação de cidades de desenho regular nos 

séculos XVII e XVIII (DELSON, 1997; ARAÚJO, 1998; FLEXOR, 1989), persistiu, no 

século XIX, em muitas partes do Brasil, a formação de núcleos urbanos com as mesmas 

peculiaridades dos arraiais, vilas e cidades implantados em virtude da exploração de ouro em 

Minas Gerais e de cidades que cresceram a partir do incremento da cultura açucareira, 
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implantadas em Pernambuco, Alagoas e Bahia. Areia é um evidente exemplar deste 

fenômeno urbano. E não se trata da ocorrência numa cidade localizada em região periférica, 

e sim em uma Província que já estava sendo ocupada desde o século XVI. Isso torna peculiar 

o caso de Areia, de modo que seu lugar frente ao estudo da história da cidade brasileira 

precisa ser esclarecido. 

Para tanto, é imperativo responder às indagações: Como Areia se situa no panorama 

da historiografia urbana brasileira, uma vez observadas suas particularidades morfológicas e 

seu paradigma de implantação? Que papel o paradigma de implantação de Areia representa 

frente a outros centros urbanos do Brasil? Como os condicionantes geográficos interferiram e 

repercutiram na morfologia de Areia durante o século XIX? Quais são as particularidades da 

forma e da arquitetura? Comparando o processo de formação urbana de Areia com o de 

outras cidades brasileiras, é oportuno a questionar se existiu um processo de formação que 

vincula a forma da cidade à atividade econômica propulsora do seu desenvolvimento. Qual a 

semelhança de Areia com os núcleos urbanos implantados nas Minas Gerais, em topografia 

igualmente tortuosa? Como se explicam estruturas urbanas semelhantes, sendo as motivações 

e os contextos tão diferentes? 

É necessário entender as razões pelas quais o desenvolvimento urbano de Areia, 

principiado no século XVIII e intensificado no século seguinte, não foi influenciado pelas 

regulamentações que guiaram a criação e reforma de cidades no século XIX. Importa ainda 

verificar a semelhança com a implantação das cidades mineiras e, ao mesmo tempo, com 

outras cidades nascidas em virtude do desenvolvimento econômico e político. No plano 

regional, cidades que se desmembraram do município de Areia, como Alagoa Grande e 

Bananeiras (figuras 2.1 e 2.2), possuem características de desenvolvimento econômico 

análogas, fundamentadas nas culturas da cana-de-açúcar e café. 

Figura 2.1. Vis ta geral de Alagoa Grande. FFigura 2.2. Vis ta geral da implantação de Bananeiras. 

Fonte: Homepage do Governo da Paraíba. Disponível 
em: <http://www.paraiba.pb.gov.br>.  

Fonte: Homepage da Prefeitura Municipal de Bananeiras. Disponível em: 
<http://www.bananeiras.com.br>.  
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2.1 A historiografia urbana brasileira

A abordagem proposta neste trabalho procura compreender a cidade em sua 

diversidade, não presa ao determinismo de muitos teóricos. A visão adotada é a da cidade na 

América enquanto construção histórica, inspirada nas experiências da metrópole, mas não 

alheia à geografia e às condições materiais da Colônia. Como define Meneses (1996, p.147), 

[...] ao inv és de tomarmos a cidade como uma categoria estáv el e univ ersal, de que 
se pudessem apresentar apenas v ariações ao longo do tempo, conv ém aceitarmos a 
necessidade indispensáv el de historicizar a cidade como ser social. Historicizá-la é 
defini-la e explorá-la lev ando em conta sua prática e representações pela própria  
sociedade que a  institui e a transforma continuamente. Não se pode, pois, tomar a
priori uma referência abstrata e generalizante, pasteurizando as diferenças 
históricas. (grifo do autor) 

Percebeu-se a necessidade de estudar a cidade de Areia, no Brejo da Paraíba, 

investigando sua forma e seu processo de constituição urbana a fim de situá-la dentre os 

padrões e manifestações das cidades na América Latina e, em última análise, dentre as 

cidades de colonização portuguesa. Para compreender a constituição de cidades implantadas 

pelos portugueses no Brasil desde o início da colonização até o presente, recorre-se ao estudo 

da ocupação do território brasileiro, às motivações da urbanização e às características das 

cidades brasileiras entre os séculos XVI e XIX. 

2.1.1 As cidades de colonização portuguesa no Brasil

Os trabalhos sobre a história da cidade latino-americana costumam, em geral, 

contrapor a América Portuguesa e a América Espanhola, afirmando que enquanto a primeira 

assumiu a “desordem urbana” devido à falta de planejamento, esta última obedeceu a uma 

legislação específica, que proporcionou núcleos populacionais com traçado geométrico e em 

“tabuleiro”. Segundo Gutiérrez (2000, p.4),  

Portugal habría de ceder Capitanías costeras y ocupó con sus asientos fundacionales 
las costas y atendió al conttralor territorial con puntos fortificados desde San 
salv ador de Bahía hasta Río de Janeiro. España, a la v ez, atendió por una parte el 
circuito  comercial de su flota de galeones con las ciudades portuarias, desde donde 
se proyectaría hacia el interior del territorio con la inmensa tarea colonizadora de 
organizar centros de producción y atender la ev angelización de los indígenas. 
[...] La idea del orden preside todo el intento planificador del español, colocado en la  
disyuntiv a de ocupar extensiv amente el territorio en una empresa que 
históricamente sólo es comparable a la del Imperio Romano. 
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Mientras el portugués o el holandés ocupaban la costa y creaban las ciudades como 
nexo de articulación portuaria con la metrópoli, el español imbuido de su “destino 
manifiesto”, emprendía la cruzada ev angelizadora y pobladora hasta el últ imo 
confín del territorio. 

No contexto nacional, é perceptível que grande parte dos críticos “enveredaram pela 

mítica de um processo gerador totalmente feito à revelia de qualquer planejamento, movido 

pela inspiração reminiscente de uma Portugal medieval”. (REVISTA VIRTUAL 

ITINERÂNCIAS, 2007, p.1). No universo de abordagens sobre a cidade brasileira nos 

primeiros séculos de ocupação, a maior parte dos autores defende a predominância de uma 

cidade portuguesa implantada no Brasil, cujo aspecto principal é de desordem. Nesta urbe, “é 

possível perceber a inexistência de um traçado prévio, de uma diretriz; no entanto, existem 

uma coerência orgânica, uma correlação formal e uma unidade de espírito que lhe dão 

genuinidade (SANTOS, 1968, p.6).

Holanda (1979) é o autor que lança uma das idéias fundadoras para a análise das 

cidades brasileiras, que passam a ser encaradas frente à dualidade planejadas ou espontâneas, 

regulares ou irregulares. Defende a falta de método na constituição desta cidade. 

A cidade que os portugueses construíram na América, não é um produto mental, 
não chega a contradizer o quadro da natureza e sua silhueta e enlaça na linha da 
paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma prev idência, sempre este 
significativ o abandono que define a palav ra desleixo. (p.110) (figura 2.3) 

Figura 2.3.  Ouro Preto (cerca de 1775-1800).  

Fonte: CD-ROM Vilas e cidades do Brasil Colonial (original manuscrito do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro). Título: Mappa  
de Villa Rica. Autor: Manoel Ribeiro Guimarães.

Robert Smith também converge para esta representação da cidade colonial brasileira: 

Nada inv entaram os portugueses no planejamento de cidades em países nov os. Ao 
contrário dos espanhóis, que eram instruídos por lei a executar um gradeado regular 
de ruas [figura 2.5], que se entrecruzam em torno de uma praça central, os 
portugueses não mantinham regras, exceto a antiga de defesa atrav és da altura. 
(1958, p.20) 

A colonisação [sic] lusitana produziu no Brasil, como em outras partes do mundo,  
um tipo de cidade colonial, que repete fundamentalmente a formação tradicional 
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das portuguêsas. Assim, difere profundamente das cidades coloniais da América 
espanhola. (1958, p.15) 

Figura 2.4. Malha urbana do centro de Lisboa. FFigura 2.5. Malha urbana da Cidade do México. 

Fonte: Imagem satélite do Google Earth, 2007 Fonte: Imagem satélite do Google Earth, 2007

A historiografia mais recente supera a dicotomia ‘cidades regulares versus cidades 

irregulares’, enfatizando a retidão de alguns traçados recorrentes em nossas vilas e cidades 

(figuras 2.6 e 2.7). Reis (2000) propõe um novo entendimento do urbanismo influenciado por 

modelos da Coroa portuguesa, condicionantes sócio-econômicos e pela política vigente. 

Delson (1997) identifica no século XVIII o monitoramento, pela Coroa, da expansão 

territorial e a regulamentação, através de “leis de planejamento”, de um programa de 

construção de vilas, iniciado com algumas experiências no Nordeste na primeira metade do 

século1 (p.18). 

Figura 2.6. Planta de Belém do Pará (1773).  FFigura 2.7. Cidade da Paraíba (ca. 1626).  

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original 
manuscrito da Mapoteca  do Ita maraty - Ministério das Relações 
Exteriores, Rio de Janeiro). Título: Planta de Belém do Pará (1773). 
Autor: Gaspar João Geraldo de Gronsfeld.

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (detalhe do 
original manuscrito que ilustra o "Livro que d· Rezão do Estado  do  
Brasil", do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro). Título: Paraíba, ov Rio de São Domingos. Autor: João 
Teixeira Albernaz I.

1 Segundo Delson (1997), em 30 anos os portugueses desenvolveram no Nordeste do Brasil um modelo padronizado para o 
traçado de novas vilas no interior. Alguns exemplos destes primeiros núcleos planejados são a Vila de Mocha (ca. 1725), 
Fortaleza (1706), Icó (1736) e Aracaty (1747). Para mais  informações sobre estes primeiros núcleos projetados, cf. Delson, 
1997, Cap. III.
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No tocante à apropriação territorial no Brasil, a bibliografia de referência apresenta 

opiniões discordantes quanto à integração territorial e formação de uma rede eminentemente 

urbana. Rama (1985) destaca, no início da colonização do solo americano pelos espanhóis – 

afirmação que pode ser estendida à postura tomada pelos conquistadores portugueses –, uma 

política de ocupação do Litoral, gerando um território esparsamente ocupado e pouco 

integrado: 

[...] as instruções [do Rei espanhol para a ocupação do território em 1513] colocam 
toda a colonização na dependência absoluta dos interesses da metrópole, traçando já 
a rede de instalações costeiras das cidades-portos que tanto dificultarão a integração 
nacional chegado o momento dos estados independentes [...]. (p.27) 

Salvador (1982), Marx (1980, p.8), Reis (2000, passim) e Azevedo (1956, pp.83-87) 

concordam com essa afirmação e os dois últimos observam a inexistência de uma política de 

integração entre as cidades e trocas urbano-rurais durante todo o período colonial. A 

formação de uma rede de vilas e cidades foi atrasada por este anti-urbanismo2, esta ordem de 

organização não-urbana inerente à formação social brasileira, num movimento centrífugo à 

aglomeração de pessoas. Segundo Romero (2004, p.44),  

Este último [Portugal] confiou a  tarefa [de pov oar] aos senhores que receberam as 
terras próprias para a agricultura, onde não só começou-se a produzir açúcar, fumo 
e algodão, como também surgiram as plantações e os engenhos, unidades 
econômicas e sociais sobre as quais se organizou a v ida da colônia. Consideradas 
centros administrativ os, as cidades, durante longo tempo, foram simples feitorias 
pelas quais fluía a riqueza que era embarcada para a Europa. Foram os senhores da 
terra que esboçaram o primeiro perfil do Brasil colonial [...]. 

Santos (1968) discorda, conjeturando uma unidade singular de “cidades portuguesas 

no Brasil”, cujos principais fatores de integração eram o poder central do Rei, o Conselho, a 

Igreja, o instinto de defesa contra o índio e o temor de invasão.  

Alguns dos estudiosos identificam as motivações principais do surgimento da cidade 

brasileira explorando as implicações dessas razões em sua caracterização, sua forma e seu 

desenvolvimento. Desta maneira, o presente estudo faz um breve relato de algumas 

classificações e descrições da cidade brasileira, segundo sua origem. Os autores contemplam, 

sobretudo, as aglomerações urbanas surgidas de pousos, reduções, do comércio, as recorrentes 

da interiorização da ocupação e, por fim, as resultantes de atividades econômicas ou do 

progresso. 

2 Para mais informações sobre a tese do anti-urbanismo, cf. Azevedo (1956), no capítulo intitulado “O anti-urbanismo do 
Brasil colonial” (pp.83-87). O autor apresenta a questão, amparado em diversos autores, a exemplo de Oliveira Viana, Simão 
de Vasconcelos, Sérgio Buarque de Holanda e Alcântara Machado. 
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2.1.2 As razões das cidades no Brasil

Segundo a historiografia da cidade brasileira, na implantação de vilas e cidades os 

colonizadores tinham como motivação principal a defesa. Portanto, a característica capital 

dos primeiros núcleos é a privilegiada situação geográfica (preferência do Litoral e 

proximidade de um porto seguro, a priori), a ocupação de sítios elevados e posterior descida 

dos morros, quando os limites urbanos extrapolaram o sítio escolhido inicialmente (à 

semelhança do Rio de Janeiro, Salvador e João Pessoa).  

A circulação de pessoas e mercadorias pelo território brasileiro foi um dos fatores que 

motivaram a aglomeração de pessoas em feitorias, povoados, arraiais, vilas e cidades 

(AZEVEDO, 1956; DEFFONTAINES, 1994, p.299; FLEXOR, 1989, p.5). Pierre 

Deffontaines (1994, p.299) afirma que “a circulação, com suas formas variadas, foi a causa da 

origem das aglomerações; é um fato clássico êste da associação da cidade e da estrada”. 

Entretanto, para o autor, o isolamento se apresenta como principal determinante da formação 

de aglomerados urbanos: 

[...] é uma constatação curiosa e muito mais especificamente brasileira, a freqüência  
das cidades nascidas do isolamento. A maioria dos habitantes v iv e sobre o seu 
domínio, muito separados uns dos outros, em economia quase fechada; a sua 
própria solidão os incita a organizar lugares de reunião. [...] A cidade nasceu antes 
de uma necessidade de v ida social, necessidade de se tornar à sociedade, de romper  
a monotonia da solidão do Sertão; o sertanejo v em à cidade como o nômade do 
deserto v em ao oásis. A aglomeração aparece como uma reação ao isolamento. 
(p.299) 

A criação de núcleos urbanos norteou-se principalmente pela política urbanizadora da  

Coroa portuguesa. Defffontaines (1994) identifica alguns determinantes para a criação de 

aglomerados, destacando o surgimento de reduções, aglomerações de origem militar, cidades 

nascidas da exploração do ouro nas Minas Gerais, aglomerados urbanos resultantes dos 

“pousos” de mascates e viajantes, urbes advindas de escalas para os navegadores dos rios, 

muito comuns na Amazônia, cidades arruinadas pela passagem de estradas de ferro, núcleos 

urbanos resultantes da política colonizadora de algumas companhias de ferro e, por fim, 

“bocas de sertão” ou “pontas de linhas” das estradas ferroviárias, que gradualmente também 

foram perdendo espaço à medida que a ferrovia avançou (pp.142-147).  

Santos (1968), por sua vez, defende que as razões de formação das cidades do Brasil 

nos séculos XVI a XIX geraram aglomerações litorâneas (afirmação de posse e defesa da 

costa), cidades de conquista do interior (bandeirismo e mineração), cidades de penetração 

rumo a Oeste e Sul, cidades do café, cidades da borracha, cidades da indústria, urbes 
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itinerantes (à margem dos caminhos) e núcleos urbanos nascidos do comércio. Santos (1968) 

parece, portanto, mais ligado a uma classificação motivada pela economia local, enquanto 

Deffontaines (1994) alia atividade econômica e forma urbana. Já  Marx (1980), não afeito a 

uma classificação das cidades brasileiras, aponta em seu discurso algumas manifestações que 

considera mais comuns, tendo como critérios de análise predominantes o traçado e a 

implantação no terreno.  

As cidades identificadas por Marx são as cidades lineares (p.27), as urbes em acrópole 

(p.27), os núcleos populacionais ligados ao comércio do gado (p.18), as cidades litorâneas 

(p.15), as aglomerações divididas em cidade alta e cidade baixa (p.23) e as resultantes de uma 

intenção planejadora (pp.35,36,38). Destaca, no entanto, que “em geral, a cidade brasileira é 

irregular, tende à linearidade e, polinuclear, tem um contorno indefinido” (p.23). Considera 

verdadeiras “colchas de retalhos” os núcleos urbanos atuais, não obstante sua regularidade, 

atribuindo o fenômeno à obra dos loteamentos e parcelamentos, em contraposição ao traçado 

linear e predominantemente irregular dos centros urbanos tradicionais. 

Uma breve caracterização dos aglomerados urbanos e dos fatores de surgimento 

apontados pelos autores consultados, com atenção especial à descrição de Deffontaines (1994), 

está descrita no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1. Caracterização dos  núcleos  populacionais  e dos  fatores  (des)motivadores da 
urbanização no Bras il (1500-1900). 

Núcleos populacionais Caracterização e fatores (des)motivadores

Feitorias

pontos de escala das expedições exploradoras enviadas pelo Governo português 
eram verdadeiras “cabeças de ponte”, assegurando a posse do território, auxiliando na 
proteção das fronteiras e desempenhando o papel de entrepostos para o tráfico do pau-brasil 
possuíam caráter predominantemente militar 
não se enraizavam no lugar em que eram fundadas e eram muito precárias, pouco povoadas e 
em número reduzido 

Reduções

grupamentos organizados por missionários para evangel ização dos indígenas 
organização: diante da igreja, grande praça retangular e  lateralmente, as  casas dos índios, 
dispostas geometricamente 
foram implantadas por todo o Brasil, até mesmo nos lugares mais  longínquos e pouco 
explorados, como a Amazônia 
no entanto, poucas destas reduções, missões e aldeias originaram cidades

Acampamentos
militares

agrupamentos surgidos tendo-se em vista as necessidades de defesa, sobretudo na costa 
geralmente, a escolha decaía sobre ilhas  (Rio de Janeiro, Cabo Frio, Vitória) ou promontórios 
(Salvador, Linhares )  
algumas cidades advêm de antigas  fortificações (Fortaleza, Manaus, Óbidos) ou de 
acampamentos militares (Castro, Jataí)
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Quadro 2.1 (continuação). Caracterização dos núcleos populacionais  e dos  fatores   
(des)motivadores da urbanização no Bras il (1500-1900). 

Núcleos populacionais Caracterização e fatores (des)motivadores

Vilas e cidades da
mineração

algumas cidades surgiram dos ‘arraiais’ (Mariana), acampamentos temporários para os 
mineradores 
no entanto, a necessidade de fixação motivou a implantação de cidades na região montanhosa 
das minas  
todo o entorno, entretanto, contrastava com a riqueza das cidades, por não haver exploração 
agrícola ou pastoril  
atualmente, as cidades, em sua maior parte, sobrevivem do turismo

‘Pousos’ de viajantes

havia, nas rotas dos tropeiros, paradas obrigatórias, lugares de pedágio – os registros 
nos pousos dos viajantes e tropeiros, criaram-se ranchos, hospedarias, cabanas, que 
posteriormente, converteram-se em cidades 
muitas prolongavam-se longitudinalmente, numa rua principal – a rua Direita 
no Sertão, as estradas de boiadas também criaram muitos pousos na travessia Sertão-Litoral, e 
também foram responsáveis pela proliferação das fe iras livres

Povoados da navegação
fluvial

na travessia dos barcos pela Amazônia, surgiram pousos e escalas noturnas 
muitas aglomerações surgiram como “portos de lenha” (embarcando madeira para o 
abastecimento das caldeiras dos barcos) 
outras cidades surgiram em virtude da dificuldade de navegação em alguns trechos, tornando 
necessária a parada (como cachoeiras, cascatas) e outras ainda, como “cabeças de navegação” 
(Porto Ferreira)

Cidades ‘mortas’ pela
estrada ferroviária

muitos portos na costa, não servidos pelas vias férreas , foram esquecidos, em detrimento dos 
grandes portos; em conseqüência, muitas cidades mortas (Angra dos Reis, Torres, Ubatuba) 
nos locais onde havia “cidades de navegação”, as estradas de fe rro seguiram um trajeto que 
não alcançou os vales, provocando a ruína de muitas cidades (Salto Grande)

Cidades-estações
fe rroviárias

algumas linhas férreas (Sorocabana, Noroeste) levaram seus trilhos até locais não povoados, a 
fim de estimular a ocupação e a expansão urbana 
algumas paradas  das estações – as “chaves” – por vezes adquiriram importância estratégica e 
estimularam o povoamento ou o desenvolvimento econômico da região servida pela linha 
férrea

“Bocas de sertão” e
Pontas de linha

as “pontas de linha” – estações ferroviárias terminais – foram quase sempre garantia do 
surgimento de cidades;  
são elas as “bocas de Sertão”, que chegam onde ainda não há povoamento, avançando interior 
adentro 
estas cidades tendem a perder gradativamente sua importância à medida que a estrada segue 
adiante, sendo o crescimento expressivo protagonizado pelas pontas de linha subseqüentes 
também há casos de cidades que surgiram em virtude das ramificações e cruzamentos de 
estradas (Divinópolis), ou mesmo em torno de algum grande empreendimento de engenharia – 
ponte, viaduto

Fontes:  AZEVEDO, 1956; DEFFONTAINES, 1994; REIS, 2001 e SANTOS, 1968. 

Os núcleos brasileiros foram, portanto, definidos quanto à sua motivação (atividade 

econômica, posição estratégica) e à sua função (pouso, caminho de passagem, fixação 

temporária). Embora os autores proponham diferentes classificações, todas elas redundam em 

povoados que, por sua localização privilegiada e sua associação a determinada atividade 

econômica, se desenvolveram em detrimento dos aglomerados urbanos circundantes. E, da 

mesma maneira, foram fatores de ordem econômica ou política que provocaram a ruína de 

muitas dessas cidades, gradualmente sobrepujadas por urbes próximas. 
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Interessam especialmente ao estudo os “pousos”, as “bocas de Sertão” e as “cidades 

mortas” pela passagem da estrada de ferro, apontadas por Deffontaines (1994) e as cidades de 

penetração rumo a Oeste, as cidades de comércio e as cidades “longilíneas” da classificação 

de Santos (1968), estas últimas semelhantes à definição de cidades lineares de Marx (1980). 

Deffontaines (1994) observa o papel dos tropeiros, que penetraram o interior do país, 

atravessando regiões completamente vazias e promovendo a integração e difusão de hábitos, 

costumes e mercadorias até os confins de mais difícil acesso. Os pousos sobre as estradas 

“constituíram os primeiros centros de povoamento” (p.145). 

Seu trajeto por estradas Reais ocasionou a criação de paradas obrigatórias para a 

cobrança de tributos e locais para descanso, os “pousos”. Estes últimos rapidamente se 

desenvolveram, tanto nas estradas Reais, como nas clandestinas (nas quais se fugia do 

pagamento de tributos). 

Essas aglomerações, que se chamaram “cidades de v iajantes” eram características, 
cheias de ranchos, cabanas-hangares para abrigar as carav anas, e estalagens; muitas 
v êzes elas se prolongav am em uma só rua ao longo da estrada, como é o caso de 
Mogi Mirim, de Ouro Fino. Essa rua principal se chamav a freqüentemente a “rua 
direita”, se bem que o seu traçado fosse em geral sinuoso. (DEFFONTAINES, 1994, 
p.145) 

A ocorrência destas “cidades de estradas” foi muito freqüente em Minas Gerais e de 

maneira semelhante se proliferaram no Nordeste as cidades formadas a partir de “estradas de 

boiadas”. Nos caminhos por onde passavam os boiadeiros com os rebanhos, vindos do Sertão 

em direção ao Litoral, também se criaram pontos de parada para contagem, ferragem 

(marcação), alimentação e venda do gado nas feiras livres.  

Sobre os pousos de tropeiros, Azevedo (1956) comenta: 

[...] os pousos de tropeiros ou de simples v iajantes, etapas obrigatórias dos que 
percorriam os caminhos coloniais, [foram] transformados depois em pequenos 
centros agrícolas e comerciais – de que ex istem exemplos tão expressiv os, sobretudo 
na porção centro-meridional do país. (p.76) 

As “entradas”, ressaltadas por muitos autores que tratam da apropriação territorial do 

Brasil, estimularam o povoamento e o pioneirismo na ocupação do interior. Delson (1997), 

citando Capistrano de Abreu (1960), afirma que 

As entradas (expedições de exploradores destemidos ao Sertão) poder iam ser 
mapeadas em ciclos cronológicos, começando com os boiadeiros, seguidos pelos 
caçadores de escrav os silv ícolas e depois pelos garimpeiros. [...] Por todo o interior  
da Bahia, para o Norte, em direção a Pernambuco, e, por fim, mais ao Norte, até o 
Maranhão, o processo foi o mesmo: as boiadas realizav am a penetração inicial, e 
atrás delas pequenos grupos de colonos estabeleciam-se. (pp.10-11) 

Muitas feiras livres também estimularam o povoamento, enquanto outras 

aglomerações nasceram em virtude do expressivo desenvolvimento econômico de alguns 
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“pousos” à beira das estradas. Para Santos (1968), as “cidades itinerantes” e as “cidades de 

comércio”, foram correspondentes deste mesmo fenômeno urbano, muitas vezes não tendo se 

perpetuado as atividades através das quais haviam se constituído. 

As cidades itinerantes se fundav am à margem dos caminhos, em rotas ditadas por 
object iv os de que elas não participav am; as cidades de comércio, que decorriam de 
afluxos populacionais ditados igualmente por object iv os a que ficavam estranhas. 
(pp.70-71; grifos do autor) 

A cidade de Areia foi desde o século XVIII até a segunda década do XIX um 

“pouso”, um ponto de parada dos viajantes e colonos e se situa nas conjunturas explicitadas 

pelos autores por haver sido rota de passagem dos boiadeiros e mascates entre interior e 

Litoral e local de permanência, onde se albergaram viajantes. A estrada que ligava Litoral e 

Sertão converteu-se na sua primeira rua – a Rua do Grude. Posteriormente, notabilizou-se 

pela economia da cana-de-açúcar e pelo comércio, chegando a ter a feira livre mais 

importante de toda a região e sua localização estratégica lhe rendeu, inclusive, o papel de 

encabeçar a terceira Comarca da Província, que abrangia mais de um terço do território da 

Paraíba.  

Deffontaines (1994) destaca, ainda, as cidades que se desenvolveram em virtude da 

passagem da estrada de ferro e aquelas que, justamente por não serem alcançadas por ela, 

caíram em franca decadência. Santos (1968) reconhece as “cidades de conquista do interior” 

(p.70), cuja existência se deve ao avanço do bandeirismo e da mineração, e aqui vale ressaltar, 

também da ferrovia.  

Na Paraíba, o advento da estrada de ferro trouxe prosperidade a muitos núcleos 

urbanos do interior que, até o final do século XIX, não haviam atingido grande 

desenvolvimento. Foi o caso de Alagoa Grande, Bananeiras e Campina Grande. A primeira 

era ponta de linha da estrada de ferro, que deveria ter alcançado a cidade de Areia. O fato de 

a ferrovia somente se prolongar até Alagoa Grande deu a esta cidade grande visibilidade e a 

transformou em local de convergência de pessoas e mercadorias vindas de outras urbes e 

povoados, não alcançados pelos trilhos do trem. 

Como ilustra Deffontaines (1994), “as bocas de sertão têm [...] uma brusca 

prosperidade, [mas] seu crescimento rápido é muitas vezes momentâneo; dêsde que a via 

férrea se prolongue um pouco mais longe, uma nova ‘bôca de sertão’ surge e eclipsa a 

precedente” (p.148).  

Areia permaneceu à margem dos trajetos ferroviários, ficando impossibilitada de 

promover o escoamento de suas mercadorias e com sua economia visivelmente em 

desvantagem frente às aglomerações urbanas vizinhas. Cidades próximas a Areia podiam, a 
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partir da década de 1880, dispor da estrada de ferro, enquanto os comerciantes areienses 

continuavam a usar as estradas de terra. Dessa forma, Areia foi gradualmente suplantada por 

outras cidades beneficiadas pela ferrovia, como, por exemplo, Campina Grande, no Agreste 

paraibano. Os esforços dos produtores de cana-de-açúcar com a implantação de usinas, a 

instalação de um fábrica têxtil e a dinamização do comércio local não puderam reverter a 

decadência econômica de Areia, que do final do século XIX em diante definhou. 

Outro aspecto da constituição urbana de Areia se refere à sua vinculação intrínseca, 

desde os primórdios da ocupação do Sertão de Bruxaxá, ao trânsito de pessoas, servindo de 

ligação entre Sertão e Litoral durante dois séculos e atraindo para si a população da Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, devido à sua importante feira livre. Sua produção de 

açúcar, álcool e rapadura, bem como de café, algodão e sisal, a partir do final do século XIX 

até o início do século XX (em menor escala), também contribuíram para o desenvolvimento 

da cidade, que em meados do XIX era a segunda mais rica e mais importante da Paraíba. No 

entanto, a não inclusão na malha ferroviária da Província paraibana foi categórica para seu 

isolamento, revertendo a função desempenhada nos séculos anteriores – de ligação, liderança 

e integração territorial.  

A fim de caracterizar o processo de colonização, a política portuguesa de povoamento, 

a apropriação territorial e o surgimento de aglomerados urbanos no Brasil, observando 

também a mesma ocorrência no território paraibano3, recorre-se ao estudo da ocupação ao 

longo dos quatro primeiros séculos, com aporte na literatura especializada.  

3 Para mais informações sobre a ocupação do território paraibano, particularmente do Sertão de Bruxaxá, cf. o Capítulo 1 (O 
Brejo da Paraíba e a Cidade de Areia) desta dissertação. 
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2.2 A ocupação territorial do Brasil entre os séculos XVI e XIX

2.2.1 Século XVI

O contexto de desenvolvimento dos primeiros arraiais, vilas e cidades no Brasil-

Colônia esteve sempre atrelado à Coroa portuguesa, e notadamente, economia, cidade e 

arquitetura sofreram os reflexos diretos desta ligação. O acréscimo dos centros urbanos foi 

controlado de acordo com as exigências de Portugal e o processo de colonização transferiu-se 

para os mercados metropolitanos, enquanto as colônias permaneciam como “ilhas do 

interior” (REIS, 2000, p.22).  

Nos trinta primeiros anos de ocupação da América portuguesa, obtiveram destaque as 

feitorias – “cabeças de ponte do Brasil quinhentista” (AZEVEDO, 1956, p.9). Esses pontos de 

escala das expedições exploradoras asseguravam a posse do território, auxiliavam o 

policiamento e reconhecimento da costa brasileira e funcionavam como entrepostos do tráfico 

de pau-brasil (MARX, 1980, p.8). Tinham caráter eminentemente militar e não foram 

numerosos, não se convertendo, via de regra, em centros urbanos. 

Embora reduzidas em número, tais sementes [as feitorias] poderiam ter germinado, 
transformando-se em v ilas e cidades. [...] [No entanto] conhecemos apenas dois 
exemplos, se bem que não muito conv incentes, em que parece se ter reg istrado tal 
ev olução, sem solução de continuidade: Cabo Frio [...] e Igaraçú [sic]. (AZEVEDO, 
1956, p.11)  

Pequenos povoados surgidos no princípio da ocupação foram, verdadeiramente, os 

‘embriões’ das vilas e cidades subseqüentes. Azevedo (1956, p.10) descreve estes modestos 

agrupamentos: 

Não obedeciam a nenhum plano pré-estabelecido e as futuras ruas, v ariáv eis na 
largura, não passavam, inicialmente, de simples caminhos, ao longo dos quais se 
alinhav am as habitações de palha ou de pau-a-pique, construídas muitas v êzes com 
o auxílio dos próprios indígenas catequisados [sic]. A Capela tôsca estava sempre 
presente, assegurando a estabilidade do núcleo urbano nascente e serv indo de elo  
permanente para sua escassa população. 

Com a implantação do sistema de Capitanias Hereditárias, em 1532, os donatários 

receberam da Coroa o poder de fundar Vilas (REIS, 2000, p.61). O sistema sesmarial, forma 

de apropriação territorial já difundida pelo Sul de Portugal desde o século XIII, se converteu 

em verdadeira política de povoamento no Brasil e persistiu mesmo após o declínio da política 

de Capitanias (ABREU, 1997, p.200; DELSON, 1997, p.10). Devido à lentidão no processo 
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de colonização e com o objetivo de obter maior controle sobre as vilas, Capitanias e 

donatários, o Governo português criou no Brasil, em 1549, o Governo Geral, com sede em 

Salvador (REIS, 2000, p.18).  

A ocupação urbana foi, durante todo o século, descontínua, em meio a um cenário 

predominantemente rural, marcado pela distribuição de terras autorizada pela Coroa através 

de cartas de sesmarias. Os agrupamentos surgidos eram, em geral, motivados por intenção 

Real. Os demais eram espontâneos, como assinala Abreu (1997): 

[...] com a conquista foram transplantadas para o Brasil as praxes metropolitanas de 
controle territorial, dentre as quais tomou v ulto, desde o início, a adoção de um 
sistema municipalista de base urbana e de raízes romanas, cujas manifestações 
materiais foram o arraial (ou pov oado), a v ila e a cidade. Dentre esses, apenas o 
arraial tev e origem espontânea, resultando do agrupamento de famílias em algumas 
residências – chamadas fogos – que apresentav am certa contigüidade formal. Os 
demais surgiram sempre da ação direta ou indireta do Estado. (p.213; grifos do 
autor) 

Reis (2000, p.30) afirma o caráter rural da colônia, comentando que 

O sistema urbano instalado na Colônia foi durante muito tempo uma resposta às 
necessidades da economia rural. Esta era totalmente orientada para o cultiv o da 
cana e a produção de açúcar. Os engenhos, como unidades agro-industriais, eram 
quase auto-suficientes, impedindo o desenv olv imento de uma economia urbana. 

Essa economia de base rural não legou, a priori, grande espaço à criação de cidades 

pela Coroa. Azevedo (1956, pp.12-13) identifica, no final do XVI, a existência de 14 vilas e 

apenas três cidades4 (figuras 2.8 e 2.9), às quais pode ser acrescida também a cidade de Natal. 

Figura 2.8. Planta de Salvador (cerca de 1605). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original manuscrito,  que ilustra o  códi ce "Rezão do Estado  do Brasil” da Biblio teca 
Pública Municipal do Porto). Título: Pranta da cidade d. Salvador na Bahia do Todos os Santos. Autor: João Teixeira Albernaz I.

4 As cidades identificadas por Azevedo (1956) no século XVI foram criadas sem antes ter sido vilas ou povoados. São elas: 
Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos (1549), São Sebastião do Rio de Janeiro (1565) e Filipéia de Nossa Senhora 
das Neves (atual João Pessoa) (1585). 
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Figura 2.9. Vis ta do Rio de Janeiro (cerca de 1579). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (detalhe do original manuscrito da Bibliothèque Nationale, Paris). Título: Le Vrai 
Pourtraict de Geneure et du Cap de frie par Jqz de Vau de Claye. Autor: Jacques de Van de Claye. 

A característica da apropriação territorial neste primeiro século é a ocupação quase 

exclusiva do Litoral, principalmente na faixa de terra entre Rio Grande do Norte e São Paulo 

(figura 2.10).  

[...] essas v ilas e cidades do século XVI [...] eram aglomerados urbanos marítimos.
As necessidades materiais exigiam essa permanência na costa [...], [onde] se 
situav am os únicos centros econômicos da época, baseados na cultura da cana de 
açúcar e importantes fatôres para a fixação do pov oamento. (AZEVEDO, 1956, 
pp.15,17; grifo do autor) 

Na Paraíba, apenas Filipéia de Nossa Senhora da Neves (atual João Pessoa) foi criada, 

já como cidade, em 1585. A interiorização da ocupação seria adiada para o século seguinte e 

a criação de vilas somente aconteceria no século XVIII. Na historiografia paraibana, há 

registro de apenas um caminho de ligação da cidade de Filipéia aos núcleos já consolidados da 

Capitania de Itamaracá, que permaneceria como única via de penetração no território da 

Capitania da Paraíba por muito tempo (MOREIRA et al., 2003, p.3). Esse movimento de 

criação de cidades no Norte e Nordeste do Brasil incluiu também a fundação de Natal (1599). 
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Figura 2.10.  Povoamento e urbanização do Bras il (século XVI)5.

Fonte: AZEVEDO, 1956. p.13. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de AZEVEDO.

5 Enquanto Natal aparece no estudo de Azevedo (1956) como vila em 1599, estudos historiográficos mais recentes a 
apresentam já como cidade, desde seu surgimento. Tendo em vista, porém, que a figura 2.10 foi elaborada sobre informações 
extraídas de Azevedo, permanecem os dados veiculados por esse autor. 
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2.2.2 Século XVII

Não obstante o pequeno crescimento de núcleos urbanizados no século XVI, a ordem 

para os séculos seguintes foi a intensificação da ocupação.  

O século XVI foi marcado por uma urbanização lenta e incipiente, cujo resultado 
foram v ilas dispersas e distribuídas pelo extenso litoral, fator que fav orecia as 
inv asões por outras nações, exigindo da coroa uma reestruturação administrativa, 
com o objetiv o básico de recuperar o controle econômico, do território e da 
população, mediante a fundação de assentamentos urbanos planejados e a  
regularização dos assentamentos espontâneos. (REVISTA VIRTUAL 
ITINERÂNCIAS, 2007) 

Entretanto, a ocupação do território de colonização portuguesa durante o século XVII 

não diferiu substancialmente do século anterior, mesmo tendo em vista a criação de mais 37 

vilas, totalizando 54 e quatro cidades6 (figuras 2.11 e 2.12).  

A rede urbana permaneceu, até meados do século, concentrada na costa, esgarçada e 

pouco articulada num território quase vazio (MARX, 1980, p.12). A apropriação territorial se 

intensificou em virtude das Bandeiras, sobretudo na faixa litorânea entre a cidade da Paraíba 

e a vila de Ilhéus, além do litoral catarinense (AZEVEDO, 1956, pp.22-23) e em direção ao 

interior do território, com algumas “bocas de Sertão”. Segundo Reis (2000, p.61), 

Na segunda metade do século XVII a Metrópole iniciou uma polít ica de absorção 
das capitanias. Os Gov ernadores Gerais recebiam ordens para criar v ilas e passaram 
a aplicar uma política urbanizadora mais centralizada. Por ordem da Coroa, 
passaram a reunir a “população dispersa pelos campos”, para a formação de nov as 
v ilas, como forma de controlá-la. 

Figura 2.11. Planta Baixa de Belém (1773). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original manuscrito do Arquivo Histórico  Ultramarino, Lisboa.). Título: "Projecto O 
qual mostra, Como  se podia For tificar Somente a Cidade, e não  incluido a Campina, Pello Methodo mais Simplex... Autor:  Gaspar João 
Geraldo de Gronsfeld.

6 As cidades criadas no século XVII foram: São Luís do Maranhão (1612), Nossa Senhora da Assunção do Cabo Frio (1615), 
Nossa Senhora de Belém (1616) e Olinda (1676). 
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Figura 2.12. Planta de São Luís  (cerca de 1660). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original manuscrito que integra o atlas de J. Vingboons, existente no Algemeen 
Rijksarchief, Haia). Título: Maragnon in Zuid America van westen van Brasil. Autor: Johannes Vingboons. 

As motivações da expansão territorial e afirmação da posse do território foram, 

sobretudo, o reconhecimento da importância econômica e/ou estratégica de alguns núcleos 

urbanos, como é perceptível em Olinda frente ao cenário da economia canavieira do 

Nordeste, e a necessidade de proteger a fronteira das invasões estrangeiras e assegurar o 

poderio lusitano, como em Belém. Rossa (In: CARITA & ARAÚJO (org.), 1998, p.511) 

ressalta que estavam em jogo, naquele momento, a negociação com os espanhóis para a 

demarcação de fronteiras em substituição ao Tratado de Tordesilhas e a necessidade de 

explorar o máximo de recursos do Brasil, já que Portugal abandonara, em definitivo, as 

colônias na Índia. 

Graças aos esforços da Coroa, a rede urbana cresceu e se estendeu a ocupação de 

terras; no entanto, não houve transformações qualitativas e as cidades não adquiriram uma 

dinâmica própria (REIS FILHO, 1995, p.17). Todavia, é já neste século que começam a 

rivalizar com centros urbanos já consolidados (como Olinda e Salvador) outros núcleos 

menores, como a cidade do Rio de Janeiro e Recife – a primeira graças aos seus engenhos de 

açúcar, que possibilitaram o espraiamento do centro urbano e a segunda, em virtude do 

crescimento e dos benefícios proporcionados durante a ocupação holandesa. Outros núcleos 

urbanos como São Paulo, Belém e São Luís não conseguiram se desenvolver, desempenhando 
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papéis ainda secundários na política urbanizadora da Coroa e na articulação territorial. A 

ocupação da Colônia durante o século XVII está demonstrada na figura 2.13. 

Figura 2.13. Povoamento e urbanização do Bras il (século XVII).

Fonte: AZEVEDO, 1956. p.26. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de AZEVEDO.

Na Capitania da Paraíba, tem-se notícia de um segundo caminho de penetração 

territorial, criado por volta de 1670, partindo de Recife e seguindo o curso do Rio Capibaribe 

até alcançar a margem esquerda do médio Rio Paraíba, a cerca de 240km da sua foz. Passava 

provavelmente pelas atuais localizações de Limoeiro (PE), Itabaiana (PB), Umbuzeiro (PB), até 

atingir um aldeamento indígena Cariri (MOREIRA et al., 1993, p.3). No entanto, não há 

criação de vilas ou cidades, mas apenas de núcleos de povoamento esparsamente distribuídos 

(JOFFILY, 1892), de articulação inter-territorial ainda frouxa e incipiente até o final do 

século. 
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2.2.3 Século XVIII

Segundo a literatura especializada, o século XVIII foi marcado pela forte urbanização 

do território brasileiro. A apropriação territorial se caracterizou principalmente pela 

interiorização da ocupação, implantação estratégica de centros urbanos e “sentinelas” a até 

1.000km da costa e proliferação do número de vilas.  

A obra de urbanização conseguiu libertar-se definitiv amente da orla atlântica, em 
conseqüência da expansão pov oadora e da conquista de larga porção do Planalto 
Brasileiro e da própria Amazônia. A análise do mapa das v ilas e cidades do século 
XVIII [figura 2.16] demonstra, de maneira ev idente, a penetração do Bandeirismo, 
o pov oamento da Chapada Diamantina e do v ale médio do Rio São Francisco, a 
expansão pastoril no Sertão do Nordeste, a obra dos missionários na Amazônia e, 
em menor escala, a influência do chamado “ciclo do muar” e da conquista de 
caráter militar lev ada a efeito no extremo sul. (AZEVEDO, 1956, p.34) 

Contudo, as vilas e povoados ainda eram muito rarefeitos, caracterizando uma 

ocupação pontuada de núcleos urbanos com poucos habitantes. Importava ocupar o 

território, espalhar-se, tomar posse das terras e expandir as fronteiras. Segundo Flexor, 

Até então [ca. 1750], as v ilas ou núcleos de freguesias reduziam-se a pequenos 
grupos bastante frouxos, pouco coerentes, compostos de construções esparsas. Os 
homens se dispunham em sítios isolados junto a elas. [...] As v ilas não apareciam, até 
meados do século, aglomeradas dev ido às dimensões do território, acidentes 
geográficos, bem como por causa do número reduzido de habitantes civ ilizados. Era 
urgente pov oar-se o território. (1989, p.6) 

Esse imperativo de povoar resultou num processo urbanizador7, sobretudo na segunda 

metade dos oitocentos, decorrente da política pombalina (FLEXOR, 1989, p.5). Nessa 

conjuntura, se destacam a ocupação ao longo dos rios da Amazônia, os “postos vanguardeiros 

do povoamento”, que atingiram a atual fronteira com o Peru, e as “bocas de Sertão”, que 

balizaram o povoamento do nosso território (AZEVEDO, 1956, p.34).  

O Rio de Janeiro principiou a obter maior importância econômica e estratégica para a 

Coroa, sendo convertido na nova capital em 1763. O eixo de desenvolvimento econômico 

deslocou-se para o Leste do território, como resultado da exploração de ouro e diamante na 

região das Minas Gerais, além da ocupação do Centro-Oeste e intensificação do povoamento 

no Norte do Brasil (AZEVEDO, 1956, p.47).  

Ao desbravamento dos nascedouros das bacias do Paraná, do São Francisco e do 
Amazonas, sobrev eio a dilatação dos direitos lusitanos na América. À descoberta do 
ouro, seguiu-se a transfiguração de inúmeros acampamentos de mineradores em 
assentamentos urbanos permanentes no século XVIII. (MARX, 1980, p.16) 

7 Entre as principais medidas do governo luso para a garantia da urbanização e desenvolvimento econômico da Colônia, 
pode-se destacar: abertura de caminhos para o comércio, intensificação do comércio entre as Capitanias, conquista do Sertão 
etc. (FLEXOR, 1989, p. 6) 
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Muitos autores defendem, neste século, a influência dos engenheiros militares na 

constituição do traçado de muitas cidades no Brasil a partir da segunda metade do século 

XVIII, ressaltando, nas cidades distantes do Litoral, padrões urbanísticos diferenciados 

daqueles das vilas praieiras dos dois primeiros séculos (TOLEDO, 2000, p.1). 

Para autores como Toledo (2000), Bueno (2000), Valla (1996), Reis (2000), Delson 

(1997, pp.42-43) e Smith (1958), os engenheiros tiveram papel fundamental para o urbanismo 

que se desenvolveu em território brasileiro daí em diante, particularmente nos reinados de D. 

José I e D. João VI, com forte intervenção do Marquês de Pombal, que estabeleceriam 

procedimentos e regras para a fundação de vilas e cidades. 

Figura 2.14. Localização de aglomerações  urbanas  planejadas no Bras il-Colônia.

Fonte: DELSON, 1997. p.97. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de DELSON.

Delson (1997) identifica uma clara política da Coroa portuguesa em implantar no 

Brasil vilas e cidades de traçado regular, aliada a melhoramentos urbanos em núcleos 

citadinos já consolidados. Esta iniciativa portuguesa se plasmou em 37 diferentes núcleos 
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urbanos durante todo o XVIII (figura 2.14), chegando a converter-se, nesse mesmo século, 

“[n]o modelo de costume” (p.53) adotado no Brasil. Segundo a autora, 

Fisicamente, a construção de arraiais e v ilas planificados no interior do Brasil no 
século XVIII representav a o compromisso de Portugal com o absolutismo e com o 
Iluminismo. O xadrez da malha urbana não era apenas um requinte artístico, mas 
sim uma clara representação da imagem “civ ilizada” e “europeizada” que Portugal 
esperav a projetar no interior da colônia. (FLEXOR, 1997, p.4)  

A proliferação de centros urbanos e o planejamento de novas urbes se refletiram no 

número de vilas criadas no decorrer dos setecentos, num total de 118 (AZEVEDO, 1956, 

p.35). A criação de cidades foi pouco significativa, sendo apenas três vilas a alcançar esta 

categoria8 (figuras 2.16 e 2.17), totalizando dez cidades ao final do século. A expansão 

territorial e a proliferação das vilas nesse século estão demonstradas na figura 2.15. 

Figura 2.15. Povoamento e urbanização do Bras il (século XVIII).

Fonte: AZEVEDO, 1956. p. 39. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de AZEVEDO.

8 As cidades criadas  foram: São Paulo (1711), devido à crescente importância territorial da Capitania decorrente da expansão 
bandeirante; Mariana (1745), por haver sido escolhida para ser sede de Bispado e Oeiras (1761), que passara dos Jesuítas à 
Coroa portuguesa, estando sob o domínio do Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal (AZEVEDO, 1956, pp.35-36). 
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Figura 2.16. Mariana (s egunda metade do s éculo 
XVIII). 

Figura 2.17. Cidade de São Paulo (1765-1775). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original 
manuscrito do  Arquivo Histórico  do Exército, Rio  de Janeiro). 
Título: Plâta da Cidade de Marianna. Autor não identificado.  

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial (original 
manuscrito na Biblio teca Nacional, Rio de Janeiro). Titulo: 
Dezenho por idea da cidade de São Paulo. Autor não identificado.  

Na Paraíba, criaram-se quatro vilas, todas no último quartel do século XVIII: Pombal 

(1772), Vila Nova da Rainha (atual Campina Grande) (1790), Vila Real de São João do Cariri

(1800) e a Vila Nova de Sousa (atual Sousa) (1800) (GOVERNO DA PARAÍBA, 2000).  

A ocupação que se restringiu, nos séculos anteriores, aos engenhos de açúcar nas 

várzeas dos rios Paraíba, Camaratuba, Miriri e Gramame, na porção Oriental, se desenrolou 

nas porções Setentrional e Leste da Paraíba a partir do desenvolvimento da pecuária e da 

atividade policultora no Agreste e Sertão. Ficava, desta maneira, o território paraibano 

pontuado de núcleos urbanos em três regiões principais: Sertão (Pombal e Sousa), Agreste 

(Vilas Nova da Rainha e São João do Cariri) e Litoral (Filipéia), sendo o espaço ainda pouco 

povoado e conhecido pelos colonos. 

Nessa região [Agreste], merece destaque o Brejo Paraibano por se constituir desde 
os primórdios em importante abastecedor de alimentos (milho, farinha de mandioca  
e rapadura) para o sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. (MOREIRA et al.,
1993, p.4) 

No limiar do século XIX, o Sertão de Bruxaxá já era uma rota de passagem entre 

Sertão e Litoral e Areia iniciava, timidamente, uma ocupação mais significativa, enquanto na 

zona rural se desenvolviam as culturas agrícolas de subsistência.  



87 

2.2.4 Século XIX

Do início do século XIX até 1822, fim do período colonial, criaram-se duas cidades9

(figura 2.18) e 44 vilas. O Império foi favorável à política de unificação nacional e criação de 

cidades, sendo, em 1822, criada a cidade de Porto Alegre e, em 1823, elevadas à categoria de 

cidades mais seis vilas10 (AZEVEDO, 1956, p.55-56). A República, por sua vez, trouxe o ideal 

de progresso e modernidade, sendo responsável por grandes intervenções nos centros urbanos 

tradicionais. 

Figura 2.18. Vis ta de Cuiabá (cerca de 1790). 

Fonte: CD-ROM Vilas e Cidades do Brasil Colonial. 

No século XIX consolidou-se a ocupação do Sertão nordestino e afirmou-se o 

desenvolvimento de Pernambuco e Rio de Janeiro, enquanto regiões como o Centro-Oeste e 

Minas Gerais já apresentavam sinais de declínio, devido ao esgotamento da riqueza aurífera 

(AZEVEDO, 1956, p.61).  Em 1822, o Brasil tinha 213 vilas e 12 cidades (figura 2.19). Dessas 

12 cidades identificadas por Azevedo (1956), apenas Natal não figura nos estudos da 

historiografia urbana atual como uma cidade criada neste século; segundo estudos recentes, 

Natal surgiu já como cidade, e não como Vila.  

Rio de Janeiro e Salvador eram as duas mais importantes urbes do Império, com 

população que deveria atingir 100 mil pessoas, tendo o Rio de Janeiro se desenvolvido 

sobremaneira em virtude da chegada da família Real portuguesa, em 1808. Os médios 

centros urbanos, com população oscilando entre 3 mil e 10 mil habitantes, eram cidades como 

Belém, São Luís, Cuiabá e São Paulo, e a Vila do Recife, Vila Rica e Vila de Porto Alegre. 

9 As duas cidades criadas em 1818, na Região Centro-Oeste, foram Cuiabá e Goiás. 
10 São elas: Ouro Preto, Recife, Natal , Desterro (atual Florianópolis), Fortaleza e São Cristóvão (AZEVEDO, 1956, p.56). 
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Figura 2.19.  Povoamento e urbanização do Bras il (1801-1822).

Fonte: AZEVEDO, 1956. p. 59. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de AZEVEDO.

A Tabela 2.1 demonstra o número de vilas e cidades criadas no Brasil durante o 

período colonial e o Gráfico 2.1 evidencia o número de núcleos urbanos criados durante o 

mesmo período, percebendo-se a crescente proliferação de vilas. 

Tabela 2.1. Número de vilas  e cidades  criadas  e total de vilas  e cidades  exis tentes no Brasil (1500-
1822).

Século Vilas c riadas Total de vilas Cidades criadas Total de cidades

XVI 14 14 3 3

XVII 37 51 4 7

XVIII 118 169 3 10

XIX (até 1822) 44 213 2 12

Fonte: AZEVEDO, 1956. 
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Gráfico 2.1.   Número total de vilas  e cidades  no Bras il (1500-1822).

Fonte: AZEVEDO, 1956.

Em meados do século, as indústrias instaladas no país atraíram imigrantes para as 

cidades, intensificando o adensamento populacional. As propriedades agrárias, 

principalmente de café, incorporaram grandes contingentes de imigrantes europeus (SILVA, 

2002, p.2), sobretudo após a extinção do tráfico de escravos africanos, em 1850. Como 

ressalta Reis Filho (1995, p.7), a criação de povoados foi profusa, sobretudo em virtude da 

economia cafeeira. 

O Regime Imperial retomou, a partir de 1850, com a Lei de Terras, o domínio sobre 

os terrenos devolutos (terras de sesmarias não ocupadas e/ou não aplicadas ao cultivo 

agrícola) a fim de repassá-los ao domínio privado através de títulos de compra11. No entanto, 

nos anos seguintes a 1850, observa-se o desinteresse do Governo Imperial em dar 

prosseguimento à política colonizadora, não criando nenhum contraponto à proliferação de 

latifúndios. A posse das terras pela iniciativa privada, o surgimento de grileiros e posseiros e a 

consolidação do latifúndio foram o legado do Império para a República, que, por sua vez, se 

caracterizou pela inexistência de uma política de terras e pela multiplicação da propriedade 

privada.  

De qualquer maneira, o novo Regime estimulou o crescimento da vida nas cidades, 

embora a base econômica ainda fosse o latifúndio monocultor escravista. No Sudeste, a 

cultura do café impulsionou a economia, propiciou a criação de estradas e portos marítimos e 

encorajou iniciativas empresariais e industriais, fomentando a expansão territorial, sobretudo 

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais (REIS FILHO, 1995, p.13). Segundo 

11 Segundo Silva (2002, p.19), “a instituição da propriedade plena foi um passo muito importante na consolidação do Estado 
Imperial e indispensável para a modernização da sociedade e da economia”. 



90 

Marx (1980, p.16), “ao avanço do desmatamento e do plantio de café, sucedeu a 

transformação de entrepostos e estações ferroviárias em povoados dinâmicos”. 

As fazendas de café, a indústria manufatureira, o aumento do número de obras 

públicas nos centros urbanos maiores e a instalação de ferrovias impulsionaram, a partir da 

Proclamação da República, o desenvolvimento de cidades e intensificaram as trocas urbano-

rurais (REIS FILHO, 1995, pp.13-15).  O aumento na exportação da borracha para o 

mercado externo incentivou a ocupação do Norte brasileiro, especialmente do interior dos 

atuais Estados do Amazonas e Pará. Também foi importante a integração pela força militar, 

que impediu o esfacelamento territorial ensaiado em diversas revoltas separatistas por todo o 

Brasil. As estradas de ferro representaram uma nova etapa no desenvolvimento das cidades, 

porque “trouxeram o sucesso, o crescimento e a riqueza para algumas concentrações urbanas 

do país” (MARX, 1980, p.114). 

No entanto, o quadro das transformações mais significativas não esteve concentrado 

no número de vilas e cidades criadas, mas na grande quantidade de obras e melhoramentos 

urbanos acontecidos nos centros mais importantes. A necessidade de vinculação do Regime 

Republicano à idéia positivista de progresso foi responsável pela política de renovação das 

cidades, cujo urbanismo contemplou o saneamento, a melhoria da circulação e o 

embelezamento das urbes brasileiras. 

A figura 2.20 apresenta, numa visão panorâmica, o sentido das rotas de apropriação 

territorial que dinamizaram a urbanização do Brasil entre os séculos XVI e XX. Ressalte-se a 

tímida ocupação territorial no primeiro século, restringida ao Litoral, maiormente na porção 

Nordeste do país. Por outro lado, observe-se a abrangência da ocupação nos séculos XVII 

(Bandeiras e descoberta de ouro nas Minas Gerais) e XVIII (política urbanizadora da Coroa e 

conquista definitiva das regiões Centro-Oeste e Norte). Nos seiscentos, note-se que já haviam 

sido desbravados muitos lugares que hoje pontuam nossa fronteira Norte e Oeste. Todavia, a 

consolidação desta ocupação fronteiriça só se deu nos setecentos, com a fundação mais 

intensa de núcleos urbanos e a definição quase que completa do atual contorno da fronteira 

brasileira. A intensificação da integração nacional, no entanto, só ocorreu a partir de meados 

do século XIX, devido às expansões agrícolas do café e açúcar, exploração da borracha no 

Norte, implantação de uma rede de estradas, modernização das cidades e construção de 

indústrias e portos marítimos. 
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Figura 2.20. Sentido das rotas  de penetração no território do Bras il (1500-1970).

Fonte: MARX, 1980. p.115. O mapa apresentado neste trabalho foi desenhado sobre original de MARX.

Na Paraíba, do início do século até o final do período colonial, somente a Vila Real do 

Brejo de Areia foi criada, em 1815, desmembrando-se do domínio de Mamanguape 

(MOREIRA et al., 1993, p.5) e afirmando a ocupação da região do Brejo, iniciada no século 

anterior. De fato, foi lento o processo de emancipação política dos núcleos urbanos 

paraibanos, embora a presença dos colonizadores e sesmeiros já se fizesse notar em todo o 

território da Capitania, em povoados, fazendas e unidades monocultoras. 

Durante o período Imperial, a população da Paraíba aumentou significativamente e o 

número de vilas e urbes acompanhou o crescimento populacional. Ocorreu o 

desenvolvimento do interior, com criação de cidades, e uma retração da ocupação da área 

litorânea. No Litoral, onde predominava a atividade açucareira, registrou-se somente a 

criação de Pilar, em 1855.  
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No Agreste paraibano, foram criados nove núcleos urbanos12, sendo quatro cidades e 

cinco vilas. Dentre as cidades implantadas, Areia e Campina Grande foram as que 

apresentaram, até o último quartel dos oitocentos, maior desenvolvimento, esta última 

despontando como principal núcleo urbano do interior da Província. Ressalte-se o que afirma 

Marx (1980) acerca das cidades surgidas do comércio do gado: 

[...] entre as fundações urbanas sertanejas que nasceram da riqueza ou da circulação 
da riqueza, há que lembrar as pov oações relacionadas com a comercialização do 
gado. Surgindo espontânea e estrategicamente tiv eram papel integrador notáv el. 
Crato, Campina Grande, Feira de Santana, Curv elo, Uberaba, Sorocaba e Vacaria 
se tornaram florescentes. E concretizaram a integração de regiões diferentes 
brasileiras, unindo seus respectiv os pov oados. (p.18; sem grifo no original) 

Na região do Cariri foram criadas cinco vilas13, enquanto no Sertão instalaram-se 

onze núcleos14, sendo apenas uma cidade e dez vilas. Segundo Moreira et al., (1993), o 

crescimento do Semi-árido nordestino é atribuído ao desenvolvimento da cultura do algodão, 

que dinamizou o comércio e intensificou o povoamento regional, a expansão da infra-

estrutura nos centros urbanos e a construção de estradas, enquanto “o eixo econômico do 

estado desloca-se do Litoral para o Sertão e o Agreste-Brejo” (p.9). 

De 1889 até o final do século, surgiram na Paraíba apenas cinco novos aglomerados 

urbanos15, desacelerando a tendência identificada no Império de estruturação dos territórios 

municipais. O século seguinte seguiu a mesma tendência, com apenas quatro núcleos 

implantados na primeira década16 (GOVERNO DA PARAÍBA, 2000).  

Não obstante o pequeno número de núcleos urbanos criados, afirmaram-se os nexos e 

a rede urbana do Agreste e Brejo paraibanos, com a consolidação das cidades e comunicação 

com o Litoral e Sertão. Além disso, o incremento da atividade agrícola impulsionou o 

desenvolvimento até meados do século XX. 

A Tabela 2.2 ilustra o quadro geral de criação de vilas e cidades no Paraíba entre 1500 

e 1900 e o Gráfico 2.2 demonstra o aumento do número de vilas e cidades na Paraíba ao 

longo dos primeiros quatro séculos. Fica patente a proliferação de aglomerados urbanos, 

sobretudo vilas, somente a partir do século XIX, com forte concentração no Sertão e Agreste. 

12 Os núcleos criados foram as cidades de Bananeiras (1832), Guarabira (1837), Areia (1849) e Campina Grande (1864) e as 
vilas de Ingá (1840), Cuité (1854), Alagoa Grande (1864), Araruna (1876) e Soledade (1885). 
13 Foram eles: São João do Cariri (1831), Cabaceiras (1835), Monteiro (1872), Taperoá (1886) e Santa Luzia (1871) 
(GOVERNO DA PARAÍBA, 2000). 
14 Os núcleos implantados foram, segundo dados do Governo da Paraíba (2000): a cidade de Sousa (1854) e as vilas de 
Cajazeiras (1863), São João do Rio do Peixe (1881), Teixeira (1874), Brejo do Cruz (1861), Conceição (1881), São José de 
Piranhas (1885). Patos (1833), Catolé do Rocha (1835), Itaporanga (1863) e Princesa Izabel (1880). 
15 As aglomerações criadas entre 1889 e 1900 foram a cidade de Itabaiana (1891) e as vilas de Umbuzeiro (1890) e Serraria 
(1893) no Agreste e Santa Rita (1890) e Cruz do Espírito Santo (1896) no Litoral. 
16 Segundo dados do Governo da Paraíba (2000), os núcleos urbanos criados foram Alagoa Nova (1904), Guarabira (1908), 
Picuí (1904) e Caiçara (1908). 
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Tabela 2.2. Número de vilas  e cidades  criadas  e total de vilas e cidades exis tentes na Paraíba 
(1500-1900).

Século Vilas c riadas Total de vilas Cidades criadas Total de cidades

XVI 0 0 1 1

XVII 0 0 0 1

XVIII 4 4 0 1

XIX 21 25 9 10

Fonte: MOREIRA et al., 2003. pp. 1-13; GOVERNO DA PARAÍBA, 2000 e CÂMARA, 1997. pp.58-111. 

Gráfico 2.2.   Número total de vilas  e cidades  na Paraíba (1500-1900). 

Fonte: MOREIRA et al., 2003. pp. 1-13; GOVERNO DA PARAÍBA, 2000 e CÂMARA, 1997. pp.58-111 

Um exame do processo de apropriação territorial no Brasil demonstra que, enquanto 

no território da Colônia se desenvolvia e se afirmava, desde o século XVI até o final do 

período Imperial, uma política centralizadora de povoamento e urbanização, na Paraíba a 

ocupação espacial aconteceu de maneira esparsa e gradual. Os séculos XVIII e XIX figuram 

como os de ocupação mais bem-sucedida no Brasil (figura 2.21), enquanto na Paraíba, 

somente no XIX a apropriação do interior se consolida com a fundação de cidades.  

No entanto, enquanto a política do Marquês de Pombal estimulou criação de vilas, 

povoamento do interior e planejamento de cidades, no interior da Paraíba, uma Província 

cuja ocupação se iniciara no século XVI, ainda figurava um processo de ocupação à revelia, 

tomando partido das condições geográficas locais e das rotas de penetração no interior, de 

comerciantes e boiadeiros. Esta característica está manifesta na cidade de Areia. Sua 

ocupação se fortaleceu no princípio do século XIX e nela se consolidou, nos meados do 

mesmo século, uma urbanização que nada remonta às ordenações e à política instaurada no 

Brasil desde o século anterior. 
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Figura 2.21. Povoamento e urbanização do Bras il (1500-1822). 

Fonte: AZEVEDO, 1956. pp. 13, 26, 39, 59. O mapa foi desenhado sobre mapas originais de AZEVEDO. 

Seu traçado, sua forma urbana e seu processo de crescimento a diferenciam das 

cidades planejadas características do urbanismo dos séculos XVIII e XIX. No entanto, em 

Areia se manifestam, com certo retardamento, os melhoramentos e as tendências urbanísticas 

em voga nas principais cidades do Brasil no final do século XIX. Aqui, é oportuno destacar o 

que pondera Rossa (1998) acerca da absorção das mudanças urbanísticas, especialmente num 

país de dimensões imensas, como o Brasil. 

[...] a cidade, sendo por natureza obra do poder e da sociedade, é cronológica e 
epistemologicamente reaccionária, ou, melhor dizendo, se a formulação de nov os 
conceitos urbanísticos pode ocorrer em nichos culturais de v anguarda, a sua 
aplicação nunca é imediata nem íntegra, decorrendo sempre em concordância com 
os próprios ritmos e regras de ev olução na sociedade. (p.512; grifo do autor) 

A ocupação territorial do Brasil até o final do século XIX criou pousos, arraiais vilas, 

cidades e povoou os lugares mais longínquos. Resta explorar as principais motivações e 

características destes núcleos urbanos e situar Areia dentre as diferentes formas de cidade que 

o Brasil conheceu nos quatro primeiros séculos. 
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2.3 Características e funções das cidades no Brasil

Alguns historiadores definem a cidade brasileira como “cidade-rua” ou “cidade-

praça”, cuja implantação acontece de maneira que o conjunto das habitações se constrói ao 

longo de uma rua principal ou praça, não configurando, a princípio, quadras (BIASE, 2001). 

Panerai (2006, p.18) descreve essas cidades, que se formam a partir de caminhos de passagem. 

A força da relação caminho/cidade é de tal ordem que certas cidades parecem ser  
tão-somente uma sucessão de estradas em torno das quais se organiza o tecido 
urbano. Em geral localizadas em sítios íngremes, essas cidades seguem as linhas de 
cumeada, insinuam-se pelos v ales, franqueiam desfiladeiros [...]. 

Areia se estruturou a partir de uma rua principal (figura 2.22), que até o presente 

ainda configura o eixo urbano mais importante, sendo um exemplo peculiar desta cidade que 

se desenvolve longitudinalmente, serpenteando pelo relevo difícil e seguindo o caminho que 

nos primórdios serviu de passagem aos comerciantes e desbravadores do Sertão. Sua estrutura 

urbana se aproxima da descrição de Santos (1968) acerca das cidades informais muçulmanas, 

segundo a qual “nenhuma [rua] era recta; todas serpenteavam como um rio, e sempre, como 

as demais ruas, com os mesmo típicos ângulos, saliências, reentrâncias, alargamentos e 

estreitamentos” (p.14). 

Santos (1968) sustenta que as cidades do Brasil colonial conservaram as características 

da metrópole: a informalidade da Idade Média e a formalidade da Renascença. Apoiado em 

autores como Camilo Sitte (1992), Eliel Saarinen (1943) e Lewis Mumford (2004), o autor 

defende que algumas das características da cidade medieval foram transpostas às cidades 

portuguesas no Brasil, assim como reconhece a influência das cidades is lâmicas.  

As praças irregulares, tais como observadas por Sitte (1992), criam situações de 

surpresa e valorização dos edifícios, particularmente as igrejas. As semelhanças se estendem à 

familiaridade dos habitantes com os espaços públicos, as condições sanitárias e a concepção 

“cerrada” do espaço (SAARINEM, 1943), além da constante tentativa do homem em 

adaptar-se ao terreno, em lugar de buscar igualar as diferenças (MUMFORD, 2004) (figuras 

2.23 e 2.24). 
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Figura 2.22. Vis ta geral da cidade de Areia, com des taque para a rua principal. 

Fonte: Acervo do IPHAN (Foto: Dirceu Tortorelli). Imagem cedida por Rafaela Mabel Guedes. 

Figura 2.23. Traçado do centro de Lisboa. FFigura 2.24. Traçado do centro de Salvador. 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2007 Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2007
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Gutiérrez (2000) destaca que a apropriação do território pelos portugueses procurou 

tomar partido da geografia. 

Por su parte la ciudad portuguesa acumuló la sabiduría poblacional de los lusitanos: 
respetó topografías, se adaptó a las condiciones del medio y buscó soluciones propias 
para cada cicunstancia. Los españoles, empeñados en multiplicar sus fundaciones en 
el inmenso territorio, requirieron rápidamente la formulación de un modelo. (p.4) 

A ocupação do sítio em Areia respeita estes ditos princípios, adaptando-se ao relevo, 

com a estruturação espacial tendo como elementos norteadores as duas igrejas principais, que 

pontuam a paisagem urbana e a referenciam (figuras 2.25 e 2.26). Como observou Marx 

(1998, p.23), a coexistência e convivência do “braço espiritual” e do “braço temporal” na 

colonização brasileira se plasmou no espaço urbano e se confundiu nas cidades, assim como se 

confundiram a lei do Estado e as leis da Igreja na ordenação da Colônia. 

Figura 2.25. Vis ta dos  fundos  da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Areia.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Figura 2.26. Vis ta geral da cidade, com des taque para a localização da Igreja Matriz, em Areia.

Fonte: Acervo da Associação dos Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 
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A função religiosa, como afirma Azevedo (1956), foi o fator primordial de coesão para 

os novos núcleos (p.77). Deffontaines (1994, p.299) reafirma o caráter dominador da Igreja 

(figuras 2.27 e 2.28), sobrepondo num mesmo conceito cidade e templo e definindo a posição 

da religião para a vida das primeiras povoações do Brasil.  

A cidade nascente é essencialmente uma igreja e uma praça. A igreja serv e de lugar 
de atração a toda população, muito ligada a uma religião de cer imônia e de forma; 
ela é também o centro de estado civ il para os nascimentos, casamentos, enterros. 

Figura 2.27. Vis ta de espaço público em São Paulo. FFigura 2.28. Igreja francis cana em Salvador. 

Fonte: Homepage da Universidade de Campinas. Disponível em: 
<http://www.ifch.uni camp.br/ciec/imagem/urbana>.  

Fonte: Homepage da Prefeitura Municipal de Salvador. 
Disponível em: <http://www.pms.ba.gov.br>. 

Em Areia, o papel desempenhado pelos edifícios religiosos e sua localização foi 

fundamental para a estruturação do espaço urbano. Para Marx (1998, p.56), a presença da 

igreja Matriz em pequenos povoados, como era o caso de Areia em 1813, implicava 

provavelmente a existência de um adro ou largo, que iria “acolher os símbolos do poder 

temporal de uma vila”, exatamente como sucedeu naquela freguesia, convertida em Vila Real 

dois anos depois. Importante ressaltar que no Brasil, foi junto à Matriz que se desenvolveu, 

com sutis diferenças nos povoados, a futura edilidade. Por esta razão, a Igreja Matriz de Areia 

conseguiu desviar o crescimento e atrair para si a vida urbana que lentamente se desenvolvia, 

sobrepondo vida secular e vida religiosa, afirmando categoricamente a função sagrada da 

cidade e demandando, das autoridades, maior governo e vigilância aos espaços urbanos e à 

vida urbana. Segundo Marx (1998, p.110), 

As ruas, serv indo a razões muito simples e mundanas de circulação e acesso, não 
escaparam entretanto à influência do sagrado. Como v ias, faziam em primeiro lugar 
a ligação e davam acesso àqueles pontos altos da cidade, serv iam-nos antes de tudo e 
eram pelos mesmos v alorizadas e prestigiadas. Tornav am-se, por outro lado, objeto 
da atenção e do controle ma ior das autoridades, civ is e eclesiásticas, como ponto de 
passagem priv ilegiado do cenário urbano para os cortejos e outras manifestações. 

Por esta razão, em Areia as intervenções urbanas mais usuais registradas pelos 

historiógrafos, sobretudo a partir da última década do século XIX, concentraram-se, 
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principalmente, nas ruas que faziam a ligação entre as igrejas e eram trajetos das procissões da 

cidade. Mais uma vez, registra-se o poderio da Igreja e sua influência no desenvolvimento e 

melhoramento cotidiano.  

Outro fator de importância crescente em Areia foram as feiras locais, que 

movimentavam e abasteciam o mercado regional, atraindo pessoas de várias regiões da 

Província e das Províncias vizinhas. Esta função comercial em Areia se desenvolveu de tal 

maneira que, a partir da segunda metade do século XIX, além das feiras livres, o comércio de 

artigos de consumo diversos (roupas, calçados, móveis, ourivesaria, relojoaria etc.) também 

obteve destaque em toda a Paraíba, representando uma das mais significativas fontes de renda 

local. O Quadro 2.3 contém uma síntese das principais funções das cidades brasileiras até o 

final do século XIX. Areia desempenhava um papel fundamental para a Província no final 

dos oitocentos, concentrando todas as funções de que tratam os historiógrafos, e destacando-

se sobremaneira por ser cabeça de Comarca, pelo expressivo desenvolvimento econômico e 

pela notável atuação dos políticos da cidade na Paraíba e nas Províncias vizinhas. 

Quadro 2.3. Breve caracterização das  funções das cidades  bras ileiras  (1500-1900).  

Função Breve caracterização

Comerc ial

reunião dos agricultores e criadores para a venda dos produtos de seus sítios e fazendas; 
disponibilidade de produtos importados da Europa; 
realização de feiras livres semanais;  
ruas quase que completamente constituídas de casas comerciais (sobretudo no século XIX), 
recebendo muitas vezes nomenclatura relacionada à atividade comercial desenvolvida (em 
Areia, havia a Rua do Comércio)  

Religiosa

missas dominicais – fator de coesão dos moradores do campo e da cidade; 
festas religiosas, procissões, datas festivas; 
a importância (e imponência) da Igreja Matriz;  
igrejas e  capelas da cidade como elementos geradores do agrupamento 

Político-administrativa

determinou o grau de importância e o destino dos aglomerados; 
determinado centro urbano adquiria, por sua autonomia política, o controle sobre um vasto 
território, uma vez que as cidades eram esparsamente implantadas no Brasil;  
muitos núcleos urbanos que não foram sedes políticas terminaram por sobrepujar os centros 
políticos em prestígio e desenvolvimento econômico e urbano 

Cultural

mais presente nos centros urbanos de maior importância; 
representada pelos Colégios Religiosos e Academias Literárias; 
construção de teatros, marcante nas cidades a partir dos oitocentos (Areia teve o seu Recreio 
Dramático, construído em 1859) 

Industrial

a atividade tinha um caráter predominantemente doméstico; 
interrompida pelo Alvará de 5 de janeiro de 1785; 
caracterizavam-se, sobretudo, por olarias, selarias, ourivesarias e outras modestas e incipientes 
indústrias 

Fontes: AZEVEDO, 1956; DEFFONTAINES, 1994; MARX, 1980 e MARX, 2003.  
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2.4 A apropriação do território em Areia

A cidade de Areia, em última análise, representa a apropriação do território aos 

moldes da colonização portuguesa dos primeiros séculos, decidida e justificada pelo relevo 

(MARX, 1980, p.24) e rendida às condições e materiais locais para a constituição de um 

aglomerado urbano. 

No entanto, parece ingênuo classificá-la somente como cidade orgânica, já que seu 

desenvolvimento está atrelado a outros fatores e condicionantes, que certamente 

influenciaram seu processo de formação e sua morfologia. Areia era rota de passagem e surgiu 

da estrada que levava comerciantes e viajantes do Sertão ao Litoral. Foi ponto de parada e 

descanso, sendo o início de sua ocupação marcado justamente pelos albergues construídos 

para o alojamento dos viajantes. 

Além disso, vale ressaltar o desenvolvimento concomitante das lavouras de subsistência 

e mais fortemente dos engenhos de cana-de-açúcar, a princípio, e das fazendas de café e 

algodão, posteriormente, no século XIX. A ocupação efetiva do sítio e a conversão do arraial 

em freguesia, vila e cidade se deram somente no século XIX, não obstante a política de 

desenvolvimento e interiorização da ocupação do território brasileiro imposta pela Coroa e 

fomentada desde o século anterior. Talvez essa ocorrência tardia se justifique justamente pelo 

caráter rural da localidade, pautada na produção de gêneros alimentícios, cultura da cana-de-

açúcar, algodão e café. 

Desta maneira, não se pode encarar Areia somente como produto de uma ocupação 

casual, mas é necessário avaliar os fatores de sua formação, assim como os encaminhamentos 

da forma, ditados pelo relevo, pela localização estratégica de alguns elementos urbanos e pelos 

obstáculos ao crescimento em determinadas direções, a fim de compreender a complexidade 

de seu processo de desenvolvimento.  

Retomando a reflexão de Meneses (1996), é possível enfatizar o desenvolvimento da 

cidade como construção histórica, influenciada por uma série de motivações e de difícil 

definição. A favor deste estudo, está a correspondência de sua constituição morfológica com a 

de cidades distintas, sobretudo devido ao relevo que impõe uma acomodação serpenteada. 

Relações com outras cidades brasileiras implantadas no período colonial poderão esclarecer 

questões urbanas da cidade de Areia. 

Retomando as indagações feitas no começo do capítulo, pode-se constatar que o 

traçado sinuoso das ruas, a implantação dos edifícios no lote urbano, as casas dependuradas 
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no morro com seus quintais voltados para a vegetação circundante e o processo de 

configuração urbana polarizado pelas duas principais igrejas da cidade de Areia são alguns 

dos aspectos que permitem identificá-la como uma cidade de implantação e características 

coloniais. Por essa razão, optou-se pela análise de sua forma e seu processo de crescimento 

frente a outros casos de cidades brasileiras constituídas durante o mesmo período.  

Não obstante os diferentes contextos da implantação de cidades no Brasil nos 

primeiros séculos de colonização, a morfologia de Areia se identifica com a de outras cidades 

brasileiras que também passaram por processos análogos de crescimento. Esses pontos de 

contato motivam a análise morfológica da Areia, buscando sua inserção no universo de 

cidades brasileiras do período colonial, influenciadas pela economia e pelo relevo particular 

do sítio de implantação. As perguntas colocadas neste capítulo serão revistas nas 

considerações finais da dissertação, permitindo o confrontamento do caso de Areia com as 

demais ocorrências estudadas. 

A manifestação de cada um dos elementos que influenciou o crescimento de Areia está 

plasmada em seu traçado e em seu espaço construído e ainda é perceptível atualmente em sua 

forma e sua arquitetura. A fim de examinar a forma dos elementos que compõem o espaço 

urbano de Areia e inseri-la no universo das interpretações sobre o surgimento da cidade, a 

ocupação do território colonial e a formação urbana, recorre-se ao estudo de alguns teóricos 

da Morfologia Urbana, cujas ferramentas de análise serão objeto do Capítulo 3.



3 A MORFOLOGIA URBANA COMO

FERRAMENTA DE ANÁLISE

3.1 A Morfologia Urbana

Os estudos que se propõem a uma aproximação morfológica da geografia urbana e 

dos processos e pessoas que modificam e modelam a forma das cidades têm suas bases 

fundadas nas linhas de trabalho precursoras da escola alemã, da Geografia Cultural norte-

americana e da geografia histórica anglo-saxã (IBARZ, 1991, p.2). Conceitos como o de 

paisagem cultural (Otto Schlutter) e estudos pioneiros sobre a cidade de Viena (Otto 

Hassinger; Hans Bobeck; Lichtenberger) constituíram as bases sobre as quais se realizaram 

pesquisas posteriores (Escola de Berkeley; Geografia humanística) e se estruturaram grandes 

disciplinas, como a Geografia Cultural (Carl Sauer) e a Morfologia Urbana.  

No período entre-guerras, os estudos se concentraram na distinção de formas, nos 

elementos topográficos e sua influência para a formação da malha urbana, no papel das vias 

de circulação, entre outros aspectos da cidade. No entanto, o alto grau de generalização das 

tipologias utilizadas e a pequena atenção dos estudiosos ao processo de constituição histórica 

da forma urbana tornaram essas análises incompletas, se ponderadas frente às perspectivas 

atuais dos estudos urbanos. Análises posteriores propuseram uma ruptura, introduzindo a 

idéia de difusão de tipos (Leighly), reconhecendo a influência de meios de transporte e sua 

relação com os ciclos expansivos da construção residencial (Ward & Adams) e relacionando os 

diferentes setores da cidade. Afirmava-se o campo de estudos da Morfologia Urbana, atenta 

às formas e transformações da cidade. 

Com o passar do tempo, os estudos da geografia atingiram também o campo dos 

estudos urbanos e rurais, passando a ser adotados por planejadores, historiadores da cidade e 

urbanistas. As visões clássicas, que estavam mais relacionadas ao planejamento urbano e as 

etapas históricas do crescimento, foram ampliadas, de maneira que as perspectivas mais 
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recentes da Morfologia Urbana têm abordado o planejamento da cidade, o parcelamento do 

solo, a imagem urbana e o edifício. 

Autores como Conzen sugeriram o entendimento da cidade como sucessão de ciclos 

alternativos de recessão e crescimento, possibilitando, dessa maneira, a percepção do real 

impacto dessas etapas históricas na cidade (IBARZ, 1991, p.5). Whitehand, ampliando os 

estudos de Conzen, acrescentou informações quanto aos usos nas franjas ou cinturões 

periféricos identificados por Conzen. Outros estudiosos, como J. H. Dyos, J. D. Feldman e 

David Ward analisaram parcelamento do solo e permanências e rupturas na forma aliados ao 

estudo da história urbana. A introdução da edificação nos estudos morfológicos só se deu a 

partir dos estudos de Hassinger (Viena), F. Kniffen (estudos do tipo nos EUA), R. J. Salomon 

(paisagem urbana relacionada aos edifícios), Jean Gottmann (relação entre forma e função, 

tecnologias de construção) e Aldo Rossi (edifício como fato urbano). 

Na década de 1980, as pesquisas, que já se ampliavam para a apreciação dos centros 

urbanos relacionados aos seus entornos e áreas suburbanas, passaram a contemplar conceitos 

mais relacionados às políticas de preservação dos centros urbanos, gestão das cidades e 

conservação integrada (IBARZ, 1991, p.8). 

As análises mais recentes se concentram na aproximação entre morfologia e imagem 

da cidade. Harold Carter (paisagens urbanas), M. P. Conzen (aproximações morfológicas e 

urbanas), Kevin Lynch (conservação histórica, planejamento urbano, elementos urbanos), 

Garcia Lamas (estudos da cidade e seus elementos constituintes, permanências e escalas de 

percepção da forma), Aldo Rossi (estudos tipológicos) e Philippe Panerai (crescimento da 

cidade, trama urbana, vias, parcelas) apresentam interessantes ferramentas de leitura e 

interpretação da cidade e da forma urbana, considerando sempre a sua constituição no 

tempo.
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3.2 Construção do método: a cidade sob uma perspectiva histórica

O estudo dessas teorias mais recentes da Morfologia Urbana foi a escolha adotada 

para a análise do processo de construção e crescimento de Areia, objetivando a compreensão 

do aspecto formal da cidade, seu traçado, seus lotes e quadras, o papel dos edifícios religiosos 

e praças na trama urbana e a relevância do suporte geográfico para a configuração do espaço 

construído. A análise aqui empreendida teve como subsídio o estudo histórico, reconhecendo 

os acontecimentos ocorridos durante os séculos XVIII a XX como a chave de leitura para a 

estruturação do espaço citadino.

Partindo do pressuposto de que a forma urbana está em constante transformação e 

acolhendo as contribuições de cada época, a pesquisa está amparada na consulta de autores 

clássicos que tratam da forma urbana numa perspectiva histórica (LYNCH, 2006 e 2007; 

LAMAS, 2002; ROSSI, 2001; PANERAI, 2006; KOSTOF, 1992).  

Os estudos de Lynch (2006) permitem o entendimento da forma da cidade, seus 

elementos e a apreensão e leitura do urbano pelo homem. Lamas (2002) propõe uma visão da 

cidade segundo escalas de observação da forma; esta classificação foi utilizada no estudo para 

hierarquizar os elementos identificados na análise morfológica e auxiliar na alternância de 

pontos de observação da cidade (escalas da rua, do bairro e da cidade). Já Rossi (2001) e 

Panerai (2006) lançam mão de ferramentas de análise tipológica que auxiliaram os estudos 

quando confrontadas com as apreciações dos autores que tratam das especificidades da 

arquitetura brasileira colonial (MARX, 1980; REIS FILHO, 2001; COSTA, 1937). Na 

análise das permanências e da relação direta entre história e forma urbana, recorreu-se à 

consulta de Kostof (1992) e Panerai (2006), tendo como subsídio o ciclo de crescimento 

urbano proposto por Mumford (2004). A análise e elaboração de mapas morfológicos foram 

subsidiadas pelas ferramentas metodológicas adotadas por Panerai (2006). 

A escolha dos autores resultou numa metodologia de estudo singular, na qual não foi 

possível recorrer a apenas um autor ou método, mas optou-se por lançar mão dos conceitos e 

ferramentas de análise propostas por vários autores. Recorrer a um só método ou somente um 

autor não seria adequado, tendo em vista que foi a partir da especificidade do sítio urbano 

estudado que foi traçada a estratégia de estudo, constituindo-se um método de análise a partir 

de vários autores da Morfologia Urbana. 
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3.2.1 O desafio de compreender a cidade e suas transformações

Muitos autores se detiveram a analisar a cidade e sua forma, sem perder de vista os 

elementos naturais e o sítio em que a urbe se constituiu. Nos estudos de planos de cidade 

realizados por teóricos da Geografia urbana, “las visiones clásicas iniciales contienen una 

doble vertiente al atender simultáneamente al emplazamiento urbano, muchas veces asociado 

al medio físico, y a las etapas históricas del crecimiento” (IBARZ, 1991, pp.3-4). Muitos desses 

estudiosos compreendem a complexidade de se estudar a forma das cidades: 

Conhecer uma cidade não é simples, sobretudo quando ela é vasta e cada época veio 
depositar, sem maiores precauções, sua marca sobre aquela das gerações 
precedentes.
É preciso, antes de mais nada, reconhecer as diferenças. Aqui, um loteamento que 
oblitera todo um estado anterior; alhures, a persistência de caminhos antigos ao 
longo dos quais vieram se implantar subúrbios ou os indícios de um assentamento 
rural – com suas casas de campo, vinhedos ou hortas – engolido pela cidade. Sobre 
esses traçados que se adicionam, se superpõem, entram em conflito, se interrompem 
e ressurgem, a massa edificada renova-se e estende-se à medida de uma lenta 
densificação que procede por crescimento interno, verticalização, parcelamento de 
parques e ocupação de caminhos. (PANERAI, 2006, p.11) 

A cidade atual contém múltiplos extratos e tramas diversas. Carlo Aymonimo (1972) 

ressaltou a dificuldade de traduzir os fenômenos da aglomeração urbana pós-industrial, que 

têm se mostrado diversos e complexos. Para Goitia (1989, p.36), “a cidade sempre foi e será, 

pela natureza da sua essência, artisticamente fragmentária, tumultuosa e inacabada. Não 

encontramos nela essa forma definitiva e redonda por que anseia o sentimento estético”. A 

compreensão da cidade atual a pressupõe como obra inacabada e complexa, como 

caracterizada por Panerai (2006): 

O espraiamento [da cidade contemporânea] vem acompanhado por uma 
esgarçadura do tecido urbano. A evolução dos modos de vida urbana engendra um 
consumo expressivo de espaços. E a cidade, outrora compacta, inclui hoje grandes 
zonas não construídas: áreas naturais, plataformas logísticas, setores de estocagem, 
terrenos baldios. Ela vai ficando abarrotada com uma heterogénea massa 
construída, na qual ocorrem rupturas de escala impressionantes: um trevo viário 
ocupa a mesma área que uma cidadezinha antiga. (PANERAI, 2006, pp.13-14) 

Nessa perspectiva, a análise procura desvendar a dinâmica de crescimento, 

adensamento e urbanização em Areia, a mudança das escalas, dos pólos e centralidades e a 

manutenção da forma tradicional em meio às ocupações características do século XX. A fim 

de estabelecer parâmetros para o estudo morfológico de Areia, o eixo de trabalho foi definido 

a partir de quatro premissas básicas:

1. A cidade é resultado de estratos superpostos.  

2. No estudo da cidade, devem ser observadas as formas urbanas permanentes.
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3. O sítio de implantação tem influência capital para a morfologia de uma cidade.  

4. Além do suporte geográfico, existem outros elementos (parcelamento, arquitetura, 

intervenção humana) que podem determinar ou influenciar a forma da cidade.  

Estes quatro princípios, defendidos pelos teóricos da Morfologia Urbana e observados 

no processo de constituição do tecido urbano de Areia, norteiam a análise.  

3.2.1.2 Premissas da análise da forma urbana 

A primeira premissa do estudo morfológico de Areia define-se por meio da afirmação 

de Rossi (1998, p.57) de que “a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e 

existem muitos tempos na forma da cidade”. É preciso compreender o processo de 

constituição urbana e os fatores que determinam a feição atual de uma cidade (substituições, 

inserções, expansões e estratificações), compreendendo-a como resultado de camadas 

sucessivas e identificando os diversos estratos superpostos. 

No entanto, apesar das diferentes fisionomias, a cidade possui um caráter de 

permanência, perenidade. Sua essência, embora os elementos da forma sejam continuamente 

modificados, perpassa anos. Rossi (1998), citando a “teoria das permanências” de Poète e 

Lavedan, afirma que 

As persistências são detectáveis através dos monumentos, dos sinais físicos do 
passado, mas também através da persistência do traçado e do plano. [...] As cidades 
permanecem em seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição dos seus 
traçados, crescem segundo a direção e com o significado de fatos mais antigos, 
muitas vezes mais remotos, do que os fatos atuais.  
[...] A permanência mais significante é dada, pois, pelas ruas e pelo plano; o plano 
permanece sob níveis diversos, diferencia-se nas atribuições, muitas vezes se 
deforma, mas, substancialmente, não se desloca. (p.52) 

A segunda premissa adotada é, na perspectiva teórica da permanência do plano, o 

estudo de cidades no decorrer do tempo, não considerando somente as excepcionalidades, 

mas, sobretudo, as formas urbanas permanentes.

A análise da evolução das cidades através do tempo levou à constatação de que, 
embora a edificação se transforme e seja substituída no decorrer dos anos, 
geralmente o plano permanece ou sofre muito poucas rectificações. [...] As cidades, 
como os ofídios, mudam de pele, mas o seu ser permanece inalterável. (GOITIA, 
1989, p.32) 

Tomando como fundamento esse princípio, o da permanência do traçado de Areia, 

tenciona-se desenvolver o estudo identificando, nesta cidade, quais os fragmentos do tecido 

urbano e que elementos da arquitetura resistiram às mudanças do tempo. A cidade se 
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modifica e alteram-se as funções e os usos no espaço, mas é o mesmo suporte que abriga as 

novas e velhas atividades. 

A característica principal do tecido urbano antigo é, antes de mais nada, a 
capacidade que possui de aceitar a história, de preservar seus traços. [...] A dialética 
entre a permanência dos traçados – e mesmo de parte das edificações – e a evolução 
dos usos constitui a melhor crítica ao funcionalismo. Se o espaço da cidade responde 
a funções, isso não acontece porque ele é compartimentado em funções, porque ele é 
funcionalizado. Sua lógica é outra e ela é tal que lhe permite absorver as mudanças 
ao mesmo tempo em que permanece sendo o mesmo espaço. (PANERAI, 2006, 
p.161) 

Goitia (1989) expressa a importância do sítio de implantação e dos elementos naturais 

que, em toda a história da cidade, orientaram e submeteram a urbanização. 

As cidades, com efeito, têm ocupado espaços significativos deste planeta, mas nelas a 
natureza, amoldada e potenciada, continua existindo como fundamento físico e 
espiritual da obra humana. Nesses espaços delimitados ficaram, por exemplo, os 
rios, divindades míticas e artérias vitais, e embora tenham sido, no seu curso através 
da cidade, canalizados ou submetidos a outras exigências urbanas, nem por isso o 
Sena, o Arno ou o Danúbio deixam de ser o que são. A cidade, portanto, implanta-
se no cosmos, não se lhe impõe. (GOITIA, 1989, p.31) 

A terceira premissa do estudo é, portanto, a adoção do suporte geográfico como fator 

capital do desenvolvimento urbano de Areia. O território é essencial para a implantação de 

uma cidade e um forte condicionante da conformação e, por conseguinte, da identidade da 

urbe que ali se delineia (LAMAS, 2002; REIS FILHO, 2001) e a natureza por vezes 

representa obstáculos de difícil transposição, forçando a cidade a coexistir com eles, não 

podendo simplesmente subjugá-los.  

A forma urbana não poderá ser desligada do seu suporte geográfico – e este é um 
elemento tão importante como os factos construídos. O sítio contém já em muitos 
casos a génese e o potencial gerador das formas construídas, pelo apontar de um 
traçado, pela expressão de um lugar. 
[...] Não se pode falar de forma urbana sem lhe associar o suporte geográfico, 
porque a forma urbana é indissociável do seu sítio e do território. (LAMAS, 2002, 
p.63) 

Panerai (2006) identifica assentamentos delineados a partir do “pouso” de viajantes1,

de “ocupação linear que se relaciona diretamente com o terreno, ajustando-se ao relevo, 

rodeando obstáculos e deixando vazios” (p.19), à semelhança de Areia. Reis Filho (2001) 

afirma que no Brasil Colonial 

[...] de modo geral, o espaço disponível para o desenvolvimento dos centros urbanos 
mais antigos, uma vez distribuídas as terras pelas Câmaras, era insuficiente e 
inadequado e o crescimento fazia-se com extrema dificuldade, acompanhando 
simplesmente os caminhos de saídas de vilas e cidades. Esses obstáculos a um 
crescimento mais ordenado funcionariam em parte como fatores de distorção do 
traçado urbano. (p.117) 

1 Philippe Panerai discorre sobre este conceito de “aldeia-rua”, cidade que se forma a partir de caminhos de passagem de animais e homens, 
no tópico “O caminho e a colina” de seu livro Análise urbana (Brasília: UnB, 2006, pp.17-19). 
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É importante atentar para os fatores geográficos de distorção da forma, não ignorando 

também outros determinantes que porventura tenham contribuído para a constituição do 

agrupamento urbano. Portanto, em Areia, o território-suporte é determinante para a 

definição da forma; no entanto, não é o único fator que influenciou seu crescimento. 

A coexistência de diferentes tempos da cidade – o núcleo inicial de ocupação e as 

expansões posteriores – revela uma morfologia distinta em cada uma de suas partes 

constituintes. A análise de centros urbanos cujo núcleo medieval está cerceado por “outra 

cidade”, revela os vários tempos do crescimento – cidades construídas sobre e além-cidades, 

numa sedimentação contínua. 

Grande parte dos autores considera, além do suporte, dois elementos essenciais para a 

configuração da forma: a influência humana e as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Lynch (2007) procede a uma análise da cidade na história, estudando a relação dos impulsos 

humanos com a forma urbana, considerando que forma urbana, função dos espaços livres e 

construídos e valores atribuídos à cidade pelos indivíduos são faces de um mesmo fenômeno. 

Busca uma definição da forma de uma cidade e a maneira através da qual esta morfologia se 

constrói.

A forma do aglomerado populacional é a disposição espacial das pessoas a 
desenvolverem atividades, os fluxos espaciais resultantes de pessoas, produtos e 
informações, e as características físicas que modificam o espaço de um modo 
significativo para essas ações, incluindo recintos, superfícies, canais, ambiências e 
objetos [...], as mudanças cíclicas e seculares nessas distribuições espaciais, o controle 
do espaço e a percepção dele. (LYNCH, 2006, p.23) 

Lynch (2007) identifica três teorias que procuram explicar o fenômeno urbano 

(modelos cósmico, orgânico e funcional), ao mesmo tempo em que propõe uma teoria da “boa 

forma da cidade”, fundamentada em quatro dimensões básicas – vitalidade (pp.119-126), 

sentido (pp.127-144), adequação (pp.145-177) e acesso (pp.179-194) – e dois meta-critérios 

positivos – eficiência e justiça (LYNCH, 2007, pp.212-223). 

Rossi (2001, p.3), em sua “teoria dos fatos urbanos”, encara a cidade “como coisa 

humana por excelência” – decorrente da interferência coletiva. Segundo o autor, “a cidade é 

um conjunto de arquiteturas [...], resultado de uma construção ao longo do tempo”. A 

arquitetura obtém papel de destaque em sua obra, já que simboliza a cena fixa da vida 

humana, carregada de sentimentos e emoções de diversas gerações.

O fato urbano, portanto, é um momento da história urbana (um monumento, uma 

rua, uma praça), rico de significados para a cidade e para a coletividade e a cidade é, em 

última análise, um conjunto de fatos urbanos, no qual formas do passado ainda são 

experimentadas e onde o entorno tem forte influência. Em sua análise, Rossi (2001) lança 
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conceitos como área-estudo, entorno urbano, bairro, residência, elementos primários, 

processos de transformação e evolução dos fatos urbanos e destaca as forças ligadas ao espaço 

e ao tempo que influenciam constantemente a dinâmica urbana.  

Desta forma, a quarta premissa do estudo é a consideração de um conjunto de fatores 

– intervenção humana, arquitetura, parcelamento do solo, eixos de expansão – que, em 

complementaridade ao suporte geográfico determinam a forma urbana de uma cidade, 

particularmente Areia, entre os séculos XVIII e XX. 

A observação da cidade de Areia toma como aporte a definição de Lamas (2002) e 

Tricart (1963 apud ROSSI, 2001, p.34) acerca das escalas de percepção da forma. Segundo 

esses autores, a dimensão territorial (escala da cidade) permite o entendimento da organização 

da cidade e sua ligação com outros centros, no plano regional. A dimensão urbana (escala do 

bairro) vislumbra a estrutura de ruas, praças, bairros e permite o movimento do observador 

em vários percursos, podendo englobar a cidade em sua totalidade. A dimensão setorial 

(escala da rua), por sua vez, permite a visão do parcelamento do solo, do pavimento, da 

homogeneidade do plano marginal de fachadas e da relação das ruas com os lotes urbanos. 

No entendimento da forma da cidade, a observação das três escalas da morfologia – 

rua, bairro e cidade – é de grande valia. Estas três dimensões juntas proporcionam uma visão 

panorâmica ao mesmo tempo em que oferecem a apreciação de aspectos mais particulares da 

mesma forma urbana. Não se pode separar as diferentes dimensões; tampouco se pode 

esgotar a percepção apreciando apenas uma delas. A cidade se constrói segundo ruas, quadras 

e edifícios, conformando praças, espaços de encontro e convívio. Ao mesmo tempo, constitui 

um organismo maior, extenso, um emaranhado de todos estes elementos, implantado num 

terreno característico com geografia singular.

Toda a análise foi pautada em duas variáveis principais: a morfologia de Areia e seu 

processo de crescimento urbano entre os séculos XVIII e XIX. O estudo dos elementos 

urbanos considerou vias, parcelas, lote urbano e arquitetura, observando os fatos urbanos e a 

tipologia encontrados em Areia. A apreciação do crescimento urbano lançou mão de marcos 

urbanos, barreiras, mecanismos de crescimento, pólos, centralidades, buscando encontrar os 

elementos que propiciaram o desenvolvimento urbano de Areia e o delineamento de sua 

forma atual.  
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3.2.2 Fatos urbanos e tipologia: a definição da morfologia da cidade

A forma da cidade é resultado de intenções e de fatores sócio-econômicos, políticos e 

culturais. Em alguns momentos, os desígnios e gestos parecem claros e objetivos. Outras 

vezes, o que parece uma confusão de ruas e casas é código sabido e legível para quem o 

utiliza. Então, desde que não se tenha familiaridade com determinada forma, ela sempre 

parecerá, a princípio, ilegível, de percepção truncada.  

A forma do edifício é, assim como o traçado, componente da percepção global da 

forma urbana. A altura, a textura, os materiais e cores, a distância entre uma e outra 

habitação, a proporção dos seus elementos constituintes, a escala, a situação dentro do lote, o 

volume construído, os cheios e vazios na composição da fachada – tudo são componentes da 

forma, elementos que constituem a identidade urbana de determinado local. 

Numa cidade, os edifícios religiosos se revelam como elementos estruturadores da 

conformação urbana (MARX, 1991) e como fatos urbanos fundamentais para o crescimento e 

a persistência da cidade no tempo (ROSSI, 2001, p.117). Devido à importância desses 

elementos na paisagem urbana e para a gênese da cidade, Rossi os nomeia de fatos urbanos e 

elementos permanentes da urbe. Segundo o autor, 

Há obras que constituem um acontecimento originário na constituição urbana e que 
permanecem e se caracterizam no tempo, transformando a sua função ou negando a 
função original, até constituir um trecho de cidade, tanto que os consideramos mais 
do ponto de vista tipicamente urbano do que do ponto de vista da arquitetura. Há 
obras que assinalam uma nova constituição, são o signo de novos tempos na história 
urbana; elas são, na maior parte, ligadas a períodos revolucionários, a 
acontecimentos decisivos no curso histórico da cidade. (ROSSI, 2001, p.167) 

Mesmo em cidades brasileiras há muito constituídas, é possível percebê-los como 

enriquecedores da forma urbana: orientam, situam, funcionam como marcos na paisagem 

urbana (LYNCH, 2006). São elementos atrativos que, em geral, determinam a constituição de 

seu entorno construído – conformam largos, praças e terreiros e protagonizam momentos 

importantes da vida social dos habitantes da cidade. Por essa razão, também são objeto da 

presente análise os edifícios e sua influência na conformação do espaço urbano em Areia. 

Panerai (2006), citando Carlo Aymonimo, ressalta também a importância de 

relacionar a forma construída e os tipos. 

O estudo da relação entre tipos construídos e a forma urbana é “o meio para 
compreender a estrutura da cidade e ao mesmo tempo como continuidade histórica 
de um processo e como fenômeno parcial de tal continuidade”; ele não constitui um 
fim em si mesmo e deve ser acompanhado por uma análise dos “elementos da 
estrutura urbana” e dos “processos de crescimento”. Isso porque não se trata apenas 
de fixar uma imagem num instante determinado e numa localização precisa, e sim 
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de compreender – por meio de uma atenção particular às modificações que afetam a 
cidade no tempo e no espaço – as rupturas que estão na origem da “formação da 
cidade contemporânea”. (PANERAI, 2006, pp.124-125) 

Rossi (2001), por sua vez, propõe o tipo como idéia inicial da arquitetura, nascida de 

uma necessidade, enquanto define tipologia como elemento que desempenha papel próprio 

na constituição de uma forma urbana. Segundo o autor,

[...] o tipo se vai constituindo, pois, de acordo com as necessidades e com as 
aspirações de beleza; único mas variadíssimo em sociedades diferentes, ele está 
ligado à forma e ao modo de vida. [É um conceito complexo que][...] está antes da 
forma e que a constitui. (ROSSI, 2001, p.25; grifo do autor) 

É através do princípio que dita o modo de ser da arquitetura e da cidade, que esta 

análise encara a cidade de Areia, buscando identificar, nos tipos encontrados, os elementos 

que definem a morfologia da cidade e os espaços que a constituem. 

Mumford (2004, p.113) afirma que a cidade deixa sempre como herança as suas 

formas, enquanto muito de sua essência se perde com o passar do tempo.

Por meio de seus edifícios e estruturas institucionais duráveis e das formas simbólicas 
ainda mais duráveis e da literatura e da arte, a cidade une épocas passadas, épocas 
presentes e épocas por vir. [...] Porque suas estruturas duram mais que as funções e 
finalidades que originalmente lhe deram forma, a cidade algumas vezes preserva 
para o futuro idéias que foram insensatamente postas de lado ou rejeitadas por uma 
geração passada; mas, quanto ao aspecto negativo, transmite às gerações posteriores 
inadaptações que poderiam ter sido lançadas fora, caso não se houvessem 
materializado na cidade, deixando nela a sua marca [...]. 

O edifício, essa estrutura marcante, representa e reconstitui o passado, demonstrando 

no presente sua importância pretérita e sinalizando, aos que estudam a cidade, a razão da 

cidade, o porquê de seus meandros e encaminhamentos, a convivência de novas e velhas 

estruturas. É nessa perspectiva que a presente análise encara as estruturas urbanas notáveis, os 

marcos (ou fatos) urbanos, procurando localizá-los e referenciá-los na paisagem de Areia. 
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3.3 Aplicabilidade do método ao estudo de caso de Areia

Kostof (1992) busca o entendimento das formas nos primórdios de sua formação e 

considera como agentes de transformação do espaço o processo de mudança física com o 

passar do tempo, as pessoas, as instituições e a economia. Para o autor, o crescimento urbano 

é decorrente da relação entre agentes de transformação e forma urbana resultante. Ao 

associar o edifício e a cidade a elementos históricos, à tecnologia envolvida no processo de 

construção dos edifícios, ao ambiente urbano circundante, a questões econômicas, políticas e 

sociais, Kostof (1992) promove uma interdependência de assuntos que permite a verificação, 

no estudo de caso da cidade de Areia, da quarta premissa tomada como parâmetro de análise, 

que considera que além do suporte geográfico, outros fatores inerentes à cidade ou externos a 

ela podem influenciar decisivamente o crescimento e a forma urbana.  

Panerai (2006) propõe ferramentas de identificação e análise do desenvolvimento das 

cidades, como o crescimento dirigido e a ação dos elementos reguladores (pólo, linha de 

crescimento, barreira, limite de crescimento). O autor entende crescimento como “o conjunto 

de fenômenos de extensão e adensamento apreendidos de um ponto de vista morfológico” 

(PANERAI, 2006, p.51), com uma importante ressalva para o presente estudo:  

[...] com efeito, um dos aspectos fascinantes do estudo das cidades é que, apesar de 
suas diferenças e da identidade própria a cada uma delas, em todas podem ser 
encontrados os mesmos tipos de fenômenos urbanos. (PANERAI, 2006, p.53) 

As ferramentas utilizadas podem, pois, ser aplicadas ao estudo de caso de Areia, já que 

independente das dimensões de uma aglomeração urbana, ela está sujeita às mesmas 

influências e mecanismos de adensamento e urbanização. O que se apreende da análise do 

crescimento proposta por Panerai (2006) é a percepção da dinâmica de crescimento da cidade 

e dos fatores que motivam, interrompem e retomam o crescimento, as rupturas e avanços.

Ao analisar pormenorizadamente o tecido urbano em suas diferentes escalas (vias, 

parcelamento dos lotes, edificações), Panerai (2006) também oferece subsídios que podem ser 

aplicados na análise urbana de Areia. O autor trabalha, por fim, com tipologias, redes, pólos, 

hierarquias e com a posição do centro frente às expansões. Sua proposta para uma apreciação 

tipológica pode ser aplicada em diversos níveis, inclusive nas escalas desta pesquisa (a cidade e 

o edifício), e contempla quatro fases: definição da abrangência, classificação prévia, 

elaboração dos tipos e a tipologia.
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Lynch (2006, p.2) reforça a visão da cidade como um ente em transformação contínua, 

tornando oportuna a utilização das ferramentas de análise do crescimento e da estratificação 

de formas urbanas. 

Se, em linhas gerais, ela [a cidade] pode ser estável por algum tempo, por outro lado 
está sempre se modificando nos detalhes. Só um controle parcial pode ser exercido 
sobre seu crescimento e sua forma. Não há resultado final, mas apenas uma 
contínua sucessão de fases. 

O estudo dos autores propicia a construção de uma metodologia de análise do espaço 

construído de Areia, levando em consideração os agentes e elementos reguladores do 

crescimento propostos por Panerai (2006) e Kostof (1992) e a metodologia de identificação dos 

elementos morfológicos presente em Lamas (2002) e Lynch (2006), que se apresentam em 

complementaridade.  

A análise procura identificar parcelas, edificações, hierarquia de vias, marcos urbanos, 

fronteiras, limites, linhas de força, linhas de crescimento, pólos, tipos, entre outros elementos, 

utilizando como subsídio os conceitos e ferramentas de análise dos autores citados. Em todos 

esses estudiosos, é possível perceber a importância do processo histórico na constituição e 

modificação da forma urbana, possibilitando desenvolver uma abordagem na qual coexistem 

forma urbana e hhistória urbana. Não há método ou teoria específica, mas diversas 

ferramentas de leitura e interpretação da forma urbana de Areia. 



4 A MORFOLOGIA DE AREIA

4.1 Estratificação urbana e problemas recentes

Os recentes estudos sobre as cidades contemporâneas revelam que intervenções e 

modificações foram cada vez mais freqüentes a partir do século XIX e resultaram numa “città 

diffusa” (SECCHI, 2000 apud PANERAI, 2006, p.14), disforme e pouco coerente com sua 

forma originária (AYMONIMO, 1979; MUMFORD, 2004, p.586). Apesar de as grandes 

transformações da estrutura urbana de metrópoles e megalópoles serem mais estudadas, os 

mesmos problemas podem ser vistos em outros aglomerados urbanos. Ratcliff, citado por 

Rossi (2001), pondera: 

Podemos observ ar tais problemas, em diferente escala, nas aldeias, nas pequenas 
cidades, nas cidades, nas metrópoles, pois as forças dinâmicas do urbanismo são 
v itais onde quer que homens e coisas se encontrem compactamente e o  organismo 
urbano esteja sujeito às mesmas leis naturais e sociais, independentemente da  
dimensão. (RATCLIFF apud ROSSI, 2001, pp.34-35) 

Entendendo a cidade atual como artefato, matéria modelada por processos e pessoas 

(IBARZ, 1991, p.2) e como construção “complexa, fabricada, historicamente produzida” e 

sujeita à ação de forças econômicas, políticas, sociais e culturais (MENESES, 1996, p.149), é 

adotada nesse estudo a perspectiva da cidade como elemento mutável, nunca estático e 

sempre em construção (LYNCH, 2006, p.2).  

A análise morfológica da cidade aplicada ao estudo de caso de Areia, na Paraíba, 

objetiva identificar no processo de crescimento urbano durante os séculos XVIII e XIX os 

elementos, condicionantes e determinantes da sua feição urbana, entendendo-a como 

estratificação de formas e processos, depositados no seu sítio ao longo de três séculos. 

A cidade brasileira, devido ao rápido crescimento e urbanização, intensificado no 

século XIX, extravasou os limites dos sítios iniciais (Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto 

Alegre, Paranaguá, João Pessoa) num processo de expansão que muitas vezes sobrepujou o 

meio geográfico e criou obstáculos e dificuldades de trânsito entre o núcleo urbano inicial e os 
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espaços urbanos criados (figura 4.1). Desta forma, como destaca Marx (1980, p.23), em sítios 

acidentados, a vantagem inicial tornou-se, no futuro, desvantagem. 

Figura 4.1. Perfil da cidade de Salvador/BA (ca. 1609-1612). 

Fonte: CD-ROM Vilas e cidades do Brasil Colonial (Título: Perfil da Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos q Mostra Altvra Do 
Mar a Ella. Autor não identificado. Original manuscrito do Algemeen Rijksarchief, Haia). 

À semelhança da “convulsão longa e complexa” que modificou cidades pelo mundo 

inteiro a partir do século XIX (LYNCH, 2007, p.27), mais recentemente, os centros urbanos 

brasileiros têm enfrentado o problema da expansão irregular e não controlada, que de modo 

espontâneo se delineia ocupando áreas de preservação ambiental, margens de rios, zonas 

inundáveis, morros e encostas. A forma da cidade brasileira atual é, portanto, resultado de um 

processo histórico que extrapolou caminhos coloniais e arraiais primitivos e produziu 

verdadeiras “colchas de retalhos” polinucleadas (MARX, 1980, pp.25;30). Na cidade 

moderna, os limites são indefinidos, a separação entre campo e cidade não é clara, diversas 

formas e tipos construtivos se interceptam sem uma ordem aparente. Segundo Mumford 

(2004),  

Até o século XIX, as limitações dos transportes tanto locais quanto regionais 
impunham uma restrição natural ao crescimento da cidade. [...] Mas, pelos fins do 
século XIX, a tendência para o monopólio metropolitano era suplementada por um 
nov o fator, introduzido pela eficiente utilização do carv ão e do ferro e pela 
propagação da estrada de ferro [...]. 
Entrementes, as forças originais que criaram a conurbação foram suplementadas 
pela rede de energia elétrica, pela ferrov ia eletrificada e, mais tarde ainda, pelo 
automóv el e pela rodov ia: de tal sorte que um mov imento, a princípio conf inado 
principalmente à área acessív el à estrada de ferro, está ocorrendo agora em toda 
parte. (p.583) 

A diferenciação do tecido urbano, opondo o centro tradicional e expansões e a 

inexistência de qualquer coerência formal entre os dois são patentes na maior parte dos 

centros urbanos. Entretanto, em algumas cidades de menor porte, como Areia, traçado 

original e tecido urbano das extensões obedecem a uma diretriz semelhante, mais ou menos 

ditada pelo relevo e a ele submetida.  

No entanto, algumas ocupações recentes desvirtuam da tendência observada na 

dinâmica urbana de Areia entre os séculos XVIII e XX. Mumford (2004) acredita que “à 

medida que se afasta do centro, o crescimento urbano torna-se mais desorientado e 

descontínuo, mais difuso e sem um ponto de foco” (p.586), evento observado em Areia, mas 
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de maneira discreta e pouco perceptível. A análise do tecido torna nítidas quais as 

transformações e quais as permanências do plano, do espaço edificado e, em última análise, 

da imagem urbana (IBARZ, 1991, p.16). Em Areia, existem diferenças entre a ocupação nas 

áreas de expansão (esparsa e difusa) e no centro tradicional (compacta e consolidada), embora 

o crescimento seja igualmente linear nos dois casos, preservando certa unidade formal. 
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4.2 Formas e processos urbanos análogos

A forma peculiar de Areia, resultante da ocupação gradual do centro e das expansões 

urbanas do século passado, em sua maior parte adapta-se ao relevo de maneira cadenciada e 

disforme, alongando-se e se espalhando pelo terreno. É possível analisá-la frente a outras 

formas de cidades brasileiras que descem e sobem morros, implantam-se sobre altiplanos e 

serpenteiam por escarpas e vales (figuras 4.2 e 4.3).  

Como as cidades mediev ais, acomodando-se em terrenos acidentados e à imagem 
das portuguesas, as pov oações brasileiras mais antigas são marcadas pela 
irregularidade. Há casos extremos, como o denunciado em Ouro Preto, e outros 
menos ev identes, como o de Goiana em Pernambuco. É constante a presença das 
ruas tortas, das esquinas em ângulo diferente, da v ariação de largura nos 
logradouros de todo o tipo, do sobe-e-desce das ladeiras. O sítio urbano, geralmente, 
decide e justifica esses traçados irregulares. (MARX, 1980, p.24) 

Figura 4.2. Aspecto geral de Ouro Preto/MG 
(2005). 

Figura 4.3. Aspecto geral de Tiradentes/MG 
(2004). 

Fonte: Homepage da Wikipédia (Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:OuroPreto1-
CCBYSA.jpg>. Acesso em: 02 mar. 2008. 15:47). 

Fonte: Homepage da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). (Disponível em: 
<http://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Tiradentes%20-
%20vista%20da%20cidade.jpg>. Acesso em: 02 mar. 2008. 16:07. 

As cidades mineiras nascidas em virtude da exploração de minas de ouro e diamantes 

tiveram processo de desenvolvimento análogo ao de Areia. Segundo Sylvio de Vasconcellos 

(1959), a cidade nascida da expansão mineradora foi recorrente em Minas Gerais: 

A maioria das pov oações mineiras se objetiv ou linearmente, ao longo de estradas 
cuja continuidade se solucionav a em determinados pontos em v irtude de acidentes 
geográficos ou do estabelecimento de comércio necessário ao reabastecimento das 
correntes de trânsito ou ao atendimento de populações circunv izinhas. 
(VASCONCELLOS, 1959, p.121 In: IPHAN, 1959) 

Para além do aspecto formal, Areia se assemelha a outros casos de cidades brasileiras 

quando se observa o ciclo de crescimento e de exclusão econômica. O processo de 
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crescimento de Areia, bruscamente interrompido no final do século XIX, quando a cidade foi 

descartada dos caminhos ferroviários da Província, se identifica com processos de 

desenvolvimento de outras cidades, também influenciados pela exclusão econômica e 

expansão desordenada no século XX. Processos análogos de desenvolvimento urbano são 

observados em algumas cidades implantadas em sítios íngremes e relevo escarpado, em Minas 

Gerais no século XVIII, em virtude da exploração de ouro.  

O processo de formação, crescimento urbano, decadência econômica e exclusão do 

cenário urbano regional de TTiradentes é similar ao de Areia, sendo a forma de implantação 

no terreno também muito particular. Sua recuperação econômica só se deu no final do século 

XX, com o fortalecimento da atividade turística. Segundo Campos (2006), 

A cidade tev e o século XX marcada [sic] pela lentidão das transformações espaciais 
até a sua primeira metade; v iv eu um período de transição compreendido nos anos 
60 e 70; e uma aceleração já no final do século XX, notadamente a partir da década 
de 1980. (p.25) 

Tiradentes surgiu do “caminho velho” de travessia da Serra da Mantiqueira em 

direção a Taubaté e ao Litoral fluminense. O “arraial velho do Rio das Mortes” foi instituído 

em 1702, e sua forma urbana se configurou em conformidade com o Rio das Mortes, de 

maneira longilínea. Seu eixo principal, configurado na parte mais elevada do sítio, foi 

estruturado pela Matriz de Santo Antônio e logo desceu em direção ao terreno mais baixo a 

alagadiço, configurando a Rua Jogo da Bola (IPHAN, 1997, p.17 apud CAMPOS, 2006, 

p.26).  

A ocupação do arraial, e posteriormente da Vila (a partir de 1718), se deu em função 

da igreja, em cuja rua predominava a maior concentração de edifícios, e o aglomerado 

urbano se conformou acompanhando os acidentes geográficos do terreno, sem plano 

urbanístico pré-definido. A princípio, predominaram edificações térreas; com o passar do 

tempo, foram construídos sobrados comerciais e residenciais (IPHAN, 1994, p.16 apud

CAMPOS, 2006, p.33) (figuras 4.4 e 4.5). 

Na segunda metade do século XVIII, enquanto outras cidades mineiras já 

apresentavam sinais de estagnação econômica, o núcleo populacional de Tiradentes crescia 

fundado, sobretudo, na exportação de carne. Muitos edifícios religiosos e da administração 

pública datam desse período. A partir do século XIX, em virtude do defluxo populacional e 

do aumento das atividades e da população residente na zona rural, a vila declinou e 

justamente por isso, sua morfologia não sofreu, durante todo o século, significativas alterações. 

Não obstante, Tiradentes tornou-se cidade em 1860. No século XIX, apesar do inexpressivo 

crescimento, podem ser destacados, como núcleos adensadores da ocupação, as Igrejas da 



119 

Santíssima Trindade, das Mercês e de São Francisco, a Matriz de Santo Antônio, o Largo das 

Forras, a Ponte de Pedras e o Bom Jesus Agonizante (CAMPOS, 2006, p.37). 

Figura 4.4. Edificações  da Rua Direita, em 
Tiradentes/MG (1940). 

Figura 4.5. Vis ta da Rua da Câmara, em 
Tiradentes/MG (2005). 

Fonte: CAMPOS, 2006, p.41.  Fonte: Homepage Olhares (Disponível em: 
<http://img.olhares.com/data/big/16/164296.jpg>. Acesso em: 02 
mar 2008. 17:06. 

A construção da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas levou os trilhos à 

cidade e permitiu sua comunicação com São João Del Rei, mas de qualquer maneira, não 

reverteu seu processo de estagnação urbana. O crescimento passou a ter, na estação 

ferroviária, mais um elemento polarizador (CAMPOS, 2006, p.118),  como no século anterior 

o fora a Igreja Matriz. No entanto, durante a primeira metade do século XX, a cidade não 

apresentou um desenvolvimento significativo (CAMPOS, 2006, p.39). As transformações 

urbanas posteriores processaram-se nas “bordas” do centro tradicional, particularmente no 

Setor Leste, não interferindo decisivamente na fisionomia do núcleo urbano setecentista. A 

partir da década de 1970, a cidade retomou seu crescimento econômico devido ao incremento 

da atividade turística, que permanece até o presente como a propulsora da economia urbana 

de Tiradentes. 

A partir daquele momento, o crescimento seguiu os encaminhamentos dos setores 

Sudeste e Nordeste. Assim, áreas como o entorno das Igrejas de São Francisco de Paula, das 

Mercês e da Santíssima Trindade, só foram ocupadas recentemente, enquanto outras 

permanecem de ocupação rarefeita, como a Rua do Padre Toledo e o entorno do Chafariz. 

 As figuras 4.6 a 4.11 demonstram o processo de ocupação da cidade desde a segunda 

metade do século XIX até o ano de 2007. Assim como em Areia, em Tiradentes o relevo 

ditou uma ocupação sinuosa e difícil, descendo e subindo morros, adaptando-se ao terreno e à 

calha do rio e produziu uma configuração semelhante dos lotes e das edificações. Somente em 
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época mais recente as áreas mais distantes, de ocupação rarefeita, foram gradualmente 

ocupadas, modificando a feição do centro urbano setecentista. 

Figura 4.6. Planta de Tiradentes/MG (segunda 
metade do s éculo XIX). 

Figura 4.7. Planta de Tiradentes/MG (1939). 

Fonte: FJP, 1980 In: CAMPOS, 2006, p.119.  Fonte: FJP, 1980 In: CAMPOS, 2006, p.119.  

Figura 4.8. Planta de Tiradentes/MG (1960). FFigura 4.9. Planta de Tiradentes/MG (1980). 

Fonte: FJP, 1980 In: CAMPOS, 2006, p.123.  Fonte: FJP, 1980 In: CAMPOS, 2006, p.125.  

Figura 4.10. Planta de Tiradentes/ MG (1997). FFigura 4.11. Vis ta aérea de Tiradentes/MG 
(2007). 

Fonte: IPHAN, 1997 In: CAMPOS, 2006, p.126.  Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, 2007. 
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A cidade de AAlcântara, no Maranhão, sofreu um processo de exclusão da rede colonial 

no século XIX semelhante ao de Areia, provocado pela desconexão dos mercados europeus 

para os quais exportava algodão. Não obstante o declínio no século XIX, a implantação do 

centro de lançamento de foguetes em 1980, desapropriou e invadiu o território urbano, sem 

benefícios para a comunidade local.  

Alcântara foi implantada no local da aldeia Tupinambá Tapuitapera, que serviu como 

importante entreposto para colonizadores portugueses e invasores franceses e holandeses nos 

séculos XVI e XVII.  O arraial indígena tornou-se Vila de Santo Antônio de Alcântara em 

1648. Segundo Pflueger (2002, p.9),  

Alcântara foi um marco da catequese do século XVII, estruturada em torno dos 
conjuntos urbanos religiosos: Igreja e Conv ento do Carmo e Igreja e Conv ento das 
Mercês centralizadas pela Praça da Matriz, onde foram implantados o Pelourinho, a 
Casa de Câmara e cadeia e a Igreja Matriz de São Mathias. Não hav ia nesse 
momento planejamento urbano e os caminhos entre os largos configurav am as 
ligações que dariam origem ao traçado do século XVIII.  

A vila notabilizou-se no século XVIII pela produção de algodão, ingressando no 

cenário internacional de exportação. No entanto, não pôde subsistir às exigências econômicas 

do século XX, caindo em colapso a atividade algodoeira exportadora. 

No final do século XIX e início do século XX Alcântara não foi capaz reagir 
economicamente ao desmonte do sistema, inclusiv e com os senhores das fazendas 
abandonando seus domínios e transferindo os negócios para São Luís ou para outras 
regiões produtivas da Baixada Maranhense. O longo período de estagnação acelerou 
o estado de deterioração das edificações históricas, na medida em que a população 
empobrecida ficava sem alternativ as de sobrev iv ência. (PFLUEGER, 2002, p.36) 

Mais recentemente, na década de 1980, a desapropriação, através de Decretos 

Estadual e Federal, de mais da metade do seu território para implantação do Centro de 

Lançamentos de foguetes promoveu um novo e grave processo de transformação urbana, que  

[...] gerou desagregações social e urbana, prov ocando, na década de [19]90, um 
êxodo para o centro histórico, sede do município. E o resultado foi uma crescente 
fav elização do núcleo histórico que começou com a ocupação das encostas e dos 
mangues ao longo da av enida de anel de contorno e hoje se estende às áreas de 
interesse arqueológico, remanescentes do traçado onde estão situadas as ruínas de 
antigos monumentos em alguns casos completamente desconhecidos da  
comunidade. (PFLUEGER, 2002, p.10). 

Esse centro urbano que havia se consolidado no século XVIII e se tornado importante 

entreposto comercial e sede da aristocracia rural agro-exportadora de algodão, sofreu um 

longo processo de decadência econômica e arruinamento arquitetônico iniciado no século 

XIX, com sérios desdobramentos e problemas para o núcleo urbano nos séculos XX e XXI 

(PFLUEGER, 2007, p.3) (figuras 4.12 e 4.13).  
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Figura 4.12. Vis ta aérea da Praça da Matriz de 
Alcântara/MA (1998). 

Figura 4.13. Detalhe de ruína em Alcântara/MA 
(2002). 

Fonte: SILVA, 1998, p. 25. In: PFLUEGER, 2002, p.92.  Fonte: Homepage Elarq (<http://www.elarq.com.br/galeria>). 
Acesso em: 02 mar. 2008. 16:37. 

Seu desenvolvimento urbano teve grande ímpeto nos primeiros séculos da 

colonização, mas foi visivelmente afetado pelos processos de exclusão que vitimaram a cidade 

(figuras 4.14 e 4.15). Até a década de 1970, mesmo após o processo de exclusão, o 

crescimento da cidade acontecia tomando como referência os conjuntos religiosos e o 

prolongamento das vias já existentes (figura 4.16). A ocupação desregulada do território só 

ocorreu em decorrência das transformações urbanas e remoção da população para áreas não 

ocupadas (PFLUEGER, 2002, p.43) (figura 4.17).  

Figura 4.14. Es tudo da formação de 
Alcântara/MA (s éculo XVII). 

Figura 4.15. Es tudo da formação de 
Alcântara/MA (s éculo XVIII). 

Fonte: PFLUEGER, 2002, p.79.  Fonte: PFLUEGER, 2002, p.89.  
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Figura 4.16. Planta de Alcântara/MA (1970). FFigura 4.17. Planta de Alcântara/MA (2000). 

Fonte: Acervo de Pedro Alcântara In: PFLUEGER, 2002, p.44. Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Alcântara In: 
PFLUEGER, 2002, p.44.

Pflueger (2007, pp.3-4), amparada em autores como Saskia Sassen (1998) e Manuel 

Castells (2005), expõe a situação de muitas cidades que, como Areia e Alcântara, se 

encontram à margem dos atuais processos econômicos. São cidades e regiões excluídas dos 

grandes processos que alimentam o crescimento na nova economia global. Sem força 

econômica ou política para competir nesse mercado, esses centros urbanos vão se arruinando, 

decrescendo em importância e perdendo terreno em sua área de influência regional. 

Na cidade de Areia o estudo busca compreender como a geografia do sítio determinou 

o crescimento e quais os demais fatores categóricos para o delineamento da sua morfologia e 

de seus eixos de expansão. Criada em função de uma estrada de penetração no território, a 

cidade se desenvolveu durante o século XIX segundo as diretrizes do terreno, mas também a 

partir do caminho que gerou o primeiro agrupamento. 

Vassouras, no Rio de Janeiro, assemelha-se a Areia em seu processo de formação, já 

que foi uma vila surgida à margem de estradas criadas no início do século XIX com o objetivo 

de ligar os centros fluminenses ao Paraíba do Sul e às Minas (TELLES, 1968, p.16 In: 

IPHAN, 1968). Também surgida em virtude de um caminho, em Vassouras a forma 

resultante foi diferente da forma urbana em Areia; no entanto, o crescimento obedeceu a 

diretrizes semelhantes. 

No final do século XVIII, às margens da estrada nova (chamada da Polícia) se 

conformaram dois núcleos populacionais, um mais ao Norte e outro ao Sul. A Vila de 

Vassouras surgiu no local da antiga Vila do Paty do Alferes, sob a invocação de Nossa 

Senhora da Conceição, em 1833, “[...] à margem de uma estrada [...] e por uma vontade 

determinada dos senhores locais, que doam terras para a igreja e irmandade” (TELLES, 
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1968, pp.21;23 In: IPHAN, 1968). Tendo por diretrizes a estrada da Polícia e a Igreja da 

Conceição, a vila se configurou de modo linear (figura 4.18). 

Os caminhos ditaram o crescimento de Vassouras, que, semelhantemente ao de Areia, 

se processou de maneira contínua e cadenciada, através das estradas. Segundo Marx (1980), a 

retidão do caminho é uma ocorrência comum desde o medievo, e ocorreu profusamente nas 

cidades brasileiras coloniais. 

A linearidade é outra característica tradicional que chegou a nossos dias. Como 
algumas aldeias mediev ais se desenv olv eram ao longo dos caminhos, explorando-
lhes as v antagens comerciais, muitas das brasileiras tiraram prov eito da mesma 
disposição. (MARX, 1980, p.27) 

Segundo Telles (1968, p.25), o aspecto de Vassouras nos meados do século XIX (1858-

61) (figura 4.19) poucas alterações sofreu até o início do século XX. Igualmente à 

conformação de Areia na mesma época, os principais arruamentos de Vassouras já se 

encontravam consolidados e alguns deles haviam se prolongado e expandido, demonstrando 

um impressionante adensamento urbano no espaço de duas décadas. 

Figura 4.18. Planta da Vila de Vassouras/RJ 
(1836). 

Figura 4.19. Planta da Vila de Vassouras/RJ 
(1858-61).  

Fonte: TELLES, 1968 In: IPHAN, 1968, p.24. Fonte: TELLES, 1968 In: IPHAN, 1968, p.25.

O aspecto dissonante na comparação com o desenvolvimento urbano de Areia é a  

regularidade da urbanização de Vassouras. Por outro lado, entre os aspectos semelhantes, 

percebemos o modo de crescimento, sempre polarizado pela estrada e pelas Igrejas. Como 

ressalta Telles (1968, p.28 In: IPHAN, 1968), foi em torno da capela, considerada o elemento 

aglutinador da ocupação, e segundo o traçado da estrada principal, que o povoado se 

desenvolveu e estruturou. 
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Marx (1991) descreve o processo de formação dos núcleos urbanos, considerando a 

questão fundiária. O autor ressalta a importância das igrejas, sobretudo as matrizes, na 

conformação inicial dos povoados brasileiros e sua forte polarização no desenvolvimento dos 

arraiais e vilas.

[...] O patrimônio de uma capela se constitui por entre as sesmarias, contribui para 
seu sustento, possibilita o acesso à terra. (MARX, 1991, p.42) (figura 4.20) 

A capela acolhe moradores em pequenas porções de sua gleba, torna-se instrumento 
de urbanização e cria uma nov a paisagem. (MARX, 1991, p.43) (figura 4.21) 

Próspero e avantajado, o lugar – certamente uma freguesia – ascende a v ila e ganha 
um patrimônio, agora público: o rossio. (MARX, 1991, p.78) (figura 4.22) 

Uma câmara administrará o município, o pelourinho simbolizará sua autonomia; 
uma nov a etapa da v ida urbana e da ordem fundiária. (MARX, 1991, p.79) (figura 
4.23) 

Figura 4.20. Cons trução de uma capela, em meio 
às  terras de s esmarias . 

Figura 4.21.  A capela es timula a divis ão da terra 
e a formação do arraial. 

Fonte: MARX, 1991, p.42. Fonte: MARX, 1991, p.43.
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Figura 4.22. A capela curada, agora Matriz, 
torna-s e s ede paroquial da fregues ia. 

Figura 4.23. O pelourinho e a Casa de Câmara 
legitimam o município, ins taurando um governo 
adminis trativo. 

Fonte: MARX, 1991, p.78.  Fonte: MARX, 1991, p.79.  

A regularidade do traçado de Vassouras não a exclui, portanto, do grupo de cidades 

que surgiram como pousos para descanso em locais das estradas geralmente interrompidos 

por obstáculos naturais ou cursos d’água. O desenvolvimento do traçado de forma livre e 

espontânea não foi possível em Vassouras, mas não houve algum planejamento prévio. As 

próprias condições geográficas locais, as estradas preexistentes e as limitações de terreno 

impostas por uma irmandade que concentrava a propriedade de toda a área que circundava a 

capela da cidade foram os fatores determinantes da conformação urbana de Vassouras 

(TELLES, 1968, p.28 In: IPHAN, 1968).  

Os três arruamentos iniciais da cidade surgiram em função das condições existentes: 

dois à margem da estrada e um acompanhando um córrego. Um obstáculo do terreno – uma 

pedreira, removida na segunda metade do século XIX – também impôs um extenso largo à 

frente da Igreja Matriz. Embora de largura singular em Vassouras, o largo era uma exigência 

comum na conformação dos núcleos urbanos coloniais, pequenos ou grandes. 

[...] Além de uma igreja destacada pelas alturas, pelo próprio sítio urbano, o arraial 
passav a a contar com a sua valorização pelo espaço liv re em volta. Estava definida a 
ocupação de algum ponto topograficamente priv ilegiado e um espaço aberto de 
expressão relativ a. (MARX, 1991, p.23) 
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Como se percebe, o desenvolvimento da cidade é interrompido e freado por 

obstáculos a princípio intransponíveis, que só com o passar do tempo são contornados. 

Segundo Telles (1968, pp.30-31 In: IPHAN, 1968),  

As demais ruas e ladeiras vão surgindo de forma análoga, acompanhando a 
topografia local, e segundo as necessidades e o desenv olv er da v ila [...]. Pouco mais 
tarde, caminhos e estradas v ão se transformando em ruas, [...][ultrapassando] os 
limites dos terrenos de Nossa Senhora. 
Não sucedeu portanto em Vassouras, o que aconteceu em Valença, em Petrópolis, 
ou em outras v ilas da fase imperial, para as quais foram feitos planos de 
urbanização, por engenheiros ou arquitetos da Corte, com o fim de orientar o 
nascimento ou o crescimento das incipientes pov oações. 

Algumas ordenações urbanísticas adotadas no século XIX, como alinhamento e 

nivelamento de ruas, definição média das dimensões dos terrenos (menores no centro e 

maiores na periferia), calçamento de ruas, “aformoseamento” do Adro da Igreja Matriz e até 

mesmo um plano diretor urbanístico, em 1854, determinam as intenções da administração 

pública e dos moradores na modernização da cidade. E é a partir desse momento que os 

processos de crescimento de Vassouras e Areia seguem caminhos diversos.  

O arraial que originou a cidade de OOuro Preto, em Minas Gerais, nasceu da 

necessidade de fixação dos mineradores na “boca” das minas de ouro. Sua estruturação se 

deu pela aglutinação de dois arraiais: o arraial de Antônio Dias e o arraial de Nossa Senhora 

do Pilar (ou Ouro Preto) (VASCONCELLOS, 1970, pp.16;17; 19).  

A vila se estruturou lineamente, seguindo pela estrada do tronco e sendo balizada 

pelas principais igrejas, em direção ao centro (figura 4.24). 

Figura 4.24. Es trada do tronco, vias  principais e vias s ecundárias da Vila do Pilar (ca. 1730). 

Fonte: VASCONCELLOS, 1970, p.73. 
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O povoamento se deu a princípio pelo eixo longitudinal, nem sempre se adequando às 

ondulações da serra do Ouro Preto e muitas vezes, pelo contrário, fugindo à diretriz 

estabelecida pelo relevo, excetuando-se somente as ladeiras, que seguiram pelos caminhos 

previamente desenhados pelo trânsito. 

Pov oa-se, a princípio, este eixo long itudinal da Vila [a estrada do tronco], mais nos 
seus extremos, de um lado do Morro de Pascoal da Silv a, no Padre Faria e no Alto 
da Cruz; do outro em torno do Rosário e Pilar, caminhando, depois, para o centro, 
para o seu eixo transv ersal, constituído pelo espigão do Morro de Santa Quitéria. 
Neste mov imento contrípeto [sic], com a construção da antiga Casa de Câmara e 
Cadeia e depois do Palácio dos Gov ernadores (por v olta de 1740), unem-se as duas 
freguesias e, com a delimitação do centro administrativ o, estabelece-se o núcleo 
principal da pov oação. (VASCONCELLOS, 1970, p.77) (figura 4.25) 

Figura 4.25. Movimento centrípeto de ocupação territorial da Vila do Pilar (ca. 1700-1740). 

Fonte: VASCONCELLOS, 1970, p.78 

Após a união das duas freguesias, inicia-se um segundo processo de crescimento em 

direção a áreas periféricas, de ocupação rarefeita ou inexistente. Segundo Vasconcellos (1970), 

Um nov o ciclo de desenv olv imento, agora centrífugo, se inicia, originando nov os 
arruamentos [...]. Ramificam-se as saídas e desdobram-se os arruamentos paralelos 
ao principal, ligados, geralmente, por simples serv entias de passagem, trav essas, 
v ielas ou becos [...]. (pp.77,79) (figura 4.26) 
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Figura 4.26. Movimento centrífugo de ocupação territorial da Vila do Pilar (ca. 1740-1780) 

Fonte: VASCONCELLOS, 1970, p.80. 

No século XIX, a Vila já se apresentava “praticamente consolidada e configurada em 

seu definitivo aspecto”, tendo sido a sua formação a partir de arraiais isolados, “que tendem a 

se agrupar, depois, em um centro constituído por sua praça principal, para, mais tarde, 

estender-se novamente à periferia” (VASCONCELLOS, 1970, pp.58;59). A forma atual de 

Ouro Preto (figuras 4.27 e 4.28) é resultante desse processo de ocupação irregular do terreno, 

junção de arraiais e posterior expansão centrífuga. 

Figura 4.27. Ouro Preto vis ta do caminho da 
es tação, no morro da Forca (1979). 

Figura 4.28.  Vista de um setor da cidade. Ao 
fundo, as  igrejas . 

Fonte: RODRIGUES, 1979, p.29 Fonte: Homepage do Go Brasil. (Disponível em: 
<http://www.gobrasil.net/. Acesso em: 18 maio 2008). 
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Semelhantemente ao processo que acontece em Areia, Ouro Preto nasce da 

articulação de dois pólos, que se consolidam num só núcleo, e posteriormente, seguem sua 

expansão em sentido radial, buscando os terrenos periféricos.  

No processo de constituição de Areia, observa-se a ocupação inicial Leste. Com a 

edificação da Igreja Matriz no Setor Oeste, a expansão e adensamento urbano se dão em 

função desse elemento marcante, enquanto a ocupação inicial Leste fica praticamente 

estagnada. Por fim, no decorrer do século XIX e com a construção da Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, novamente é estimulado o adensamento do Setor Centro-

Leste da cidade, de maneira que os dois pólos se expandem e, gradualmente, se unem, 

resultando num núcleo urbano fortemente consolidado. 

Não obstante as diferenças entre o núcleo areiense e os demais centro urbanos citados, 

é preciso reconhecer que o processo de configuração de cidades como Ouro Preto, Serro, 

Tiradentes, Vassouras e Areia possui pontos de contato e configura um paradigma de 

formação e desenvolvimento. Essas cidades implantadas no interior do país não tiveram como 

diretriz a busca de um terreno plano ou algum planejamento anterior, como aconteceu com 

grande parte dos núcleos implantados no Litoral. Pelo contrário, surgiram em sítios de 

topografia íngreme e propiciaram a fixação de pessoas justamente por se localizarem 

próximos a locais de difícil acesso ou a acidentes geográficos que dificultavam a penetração 

rumo ao interior do território.  

Tornaram-se pousos, arraiais, vilas e, finalmente cidades adotando as diretrizes do 

próprio sítio de implantação e, quando os limites iniciais foram suplantados, foi em direção 

aos vales, às encostas e às áreas mais distantes que o crescimento se processou, sempre de 

maneira mais ou menos linear e intermitente. O traçado resultante, embora apresente 

diferenças, delineou seguindo as cotas mais altas do terreno e possibilitando o destaque dos 

monumentos de maior importância. 

[...] em boa parte do nosso território com seu relev o ensejou a exploração das 
colinas e das escarpas pelas capelas e igrejas de todo porte. Estava de saída garantida 
a forte presença, se não o incontestáv el predomínio, desse elemento arquitetônico,  
pela sua posição topográfica. (MARX, 1991, p.22) 

Em todas essas cidades, as edificações religiosas foram determinantes para a formação 

dos arruamentos e configuraram sempre os pólos de atração. E, como ocorreu em Areia, a 

maioria dessas urbes sofreu os reflexos da modernização de estradas e da criação de novos 

mercados, perdendo a posição de destaque que ocuparam por séculos.  
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Tratando particularmente dos processos de exclusão sofridos por Areia, Tiradentes e 

Alcântara, é possível reconhecer nessas cidades o ciclo de crescimento de uma determinada 

sociedade defendido por teóricos como Patrick Geddes: iniciado com a pólis, uma cidade viva 

e em ascensão, e concluído com a necrópolis, caracterizada por ruínas e lugares vazios 

(MUMFORD, 2004, pp.63-64). Esse forte arquétipo não é válido em Areia e em cidades com 

Alcântara ou Tiradentes, mas reafirma a alegoria da cidade morta, aquela que permaneceu à 

margem dos processos econômicos e da rede de cidades que a rodeiam. E porque mortas, 

essas cidades conservaram sua aparência pretérita, permitindo uma análise de sua forma atual 

não perdendo de vista seu processo de crescimento.  

Vislumbra-se, no presente capítulo, a possibilidade de descortinar como se deu o 

processo de formação e como se configurou a forma urbana em Areia. 



132 

4.3 Ferramentas de análise

A partir da leitura de autores que abordaram a morfologia urbana, apresentados no 

Capítulo 3, optou-se por estabelecer uma ferramenta de análise baseada em aspectos vários 

dos estudos empreendidos por Panerai (2006), Lynch (2006; 2007), Rossi (2001), Kostof 

(1992), mas com ênfase no primeiro autor.  

O estudo morfológico busca compreender o mosaico de formas e os processos 

diferenciados de crescimento ou temporário estancamento da expansão de Areia, tomando as 

premissas definidas no capítulo anterior como principais eixos da análise: 

A cidade é resultado de estratificações e a forma da cidade revela um tempo da  

cidade, embora existam nela muitos tempos;  

O estudo de cidades deve considerar a permanência do plano e os elementos 

permanentes;  

O sítio urbano, suporte do crescimento, é o fator capital da forma e do processo de 

desenvolvimento de Areia;  

A intervenção humana, a arquitetura, o parcelamento do solo e os eixos de 

expansão são fatores que, em complementaridade ao sítio urbano, determinam a 

forma urbana de uma cidade. 

Esses princípios de análise são aplicados tomando-se o pressuposto da aplicabilidade 

da metodologia proposta pelos autores à realidade de Areia:  

As ferramentas propostas [...] são inescapav elmente influenciadas pela experiência  
inconsciente que temos de certo tipo de [...] “cidade européia radioconcêntrica”, 
como Milão, Viena, Paris ou Frankfurt. [...] [Não obstante,] Os instrumentos de 
análise têm que ser suficientemente genéricos para que possam ser aplicados a 
qualquer cidade; em suma, eles serv em para começar a observ ar as cidades e nelas 
reconhecer algumas lógicas recorrentes. [...] Gradativ amente, o ensino e a pesquisa 
permitiram a v erificação e o refinamento das noções e, ao mesmo tempo, uma 
ampliação dos exemplos para além da esfera francesa e ocidental. Percebemos, com 
seu uso, que os instrumentos de análise desenv olv idos poderiam ser aplicados 
também a cidades como Cairo, São Paulo ou Sant iago do Chile com resultados 
igualmente satisfatórios. (PANERAI, 2006, p.52) 
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4.4 Formação e crescimento urbano de Areia

4.4.1 Linearidade e espraiamento

Entendendo crescimento como o “conjunto de fenômenos de extensão e adensamento 

apreendidos de um ponto de vista morfológico” (PANERAI, 2006, p.51), a presente análise 

busca a compreensão de como os eventos ocorridos nos três últimos séculos repercutiram na 

forma urbana de Areia. 

Entender o processo de crescimento urbano é importante porque nos oferece uma 
apreensão global da aglomeração numa perspectiv a dinâmica. A períodos de 
estabilidade, quando se firma a coesão interna de uma cidade, sucedem-se 
momentos de ruptura marcados por ampliações importantes, por avanços bruscos 
sobre o território. (PANERAI, 2006, pp.53;55) 

 Considerando a premissa da cidade como um “lugar de acumulação” (PANERAI, 

2006, p.14), verificamos que o tecido urbano contém os estratos superpostos, acrescidos e 

interpostos que sinalizam e dirimem os setores mais antigos e o crescimento recente. Na 

cidade, é possível perceber, pois, as adições de cada época, plasmadas na ordem urbana e na 

forma da arquitetura, que embora permaneçam estáveis por algum tempo, estão sempre se 

modificando nos detalhes (LYNCH, 2006, p.2) e testemunhando os vários tempos da cidade. 

Note-se o que acontece numa leitura mais atenta das fachadas das ruas de uma cidade 

brasileira implantada no período colonial. Fatalmente a feição das casas demonstrará a 

coexistência de diversas épocas, uma vez que com o passar do tempo, a cidade se 

metamorfoseia e adquire novas feições, representativas de épocas mais recentes. 

4.4.1.1 Etapas de crescimento 

Mumford (2004, p.568) faz menção à existência de um ciclo recorrente nas cidades –

no qual se sucedem crescimento, expansão e desintegração –, sendo a desintegração física  

“por meio da guerra, do fogo ou da corrosão e ruína econômica” a única maneira de tornar a 

cidade apta à nova vida urbana. Porém, o autor ressalta que a cidade pode estabelecer novas 
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premissas, tendo em vista suas potencialidades, e romper esse ciclo (p.570), renascendo em 

meio a um cenário econômico desfavorável.  

A aplicação do ciclo de crescimento proposto por Mumford (2004) ao caso de Areia  

torna possível diferenciar quatro etapas do processo de crescimento (figura 4.29): os 

primórdios da ocupação (1701-1800), o crescimento territorial expressivo (1801-1850), o 

princípio da decadência econômica e interrupção abrupta do crescimento (1851-1900) e, por 

fim, a nova fase de crescimento urbano, desencadeada a partir do século XX (1901-2005). 

Figura 4.29. Etapas  do processo de crescimento urbano em Areia (1701-2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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O primeiro momento é caracterizado pelos primórdios da ocupação do sítio, iniciada 

em 1700 com um lugar de parada de viajantes e tropeiros que transitavam entre Sertão e 

Litoral. O povoamento da terra se caracterizou pela instalação de fazendas agrícolas e 

ocupação transitória, permanecendo intermitente durante todo o século XVIII (figura 4.30).  

Esta ocupação, em meio à densa vegetação, ao mesmo tempo em que nega o campo, 

existe em função desta mesma zona rural, já que surge em virtude das propriedades rurais e 

atividades agrícolas que se desenvolvem em seu entorno.  

A ascensão da cidade, muito longe de apagar antigos elementos de cultura, 
realmente os ajuntou e aumentou sua eficácia e alcance. O próprio incentiv o de 
ocupações não-agrícolas acentuou a necessidade de alimentos a provav elmente 
causou a multiplicação de aldeias e a entrega de mais terras ao cultiv o. 
(MUMFORD, 2004, p.39) 

Até o século XIX, os engenhos e fazendas foram os propulsores e constituíram a base 

sobre a qual se daria do desenvolvimento de Areia, confirmando uma tendência comum nas 

colônias da América Latina (ROMERO, 2004, p.44) e estiveram presentes também como 

fortes determinantes do princípio da ocupação do sítio. 

Os toscos pov oados [...] que parecem brotar ‘naturalmente’ da paisagem, não o 
fazem, na v erdade. Sutilmente, rompem com o mundo rural, expressando, pequenos 
e espalhados por entre enormes domínios agrários, um outro processo ‘social’. 
Rompimento ou complementaridade? Algo como uma válv ula de escape necessária, 
em determinados momentos e locais, ao sistema da monocultura de exportação ou, 
talv ez, como rompimento das próprias cadeias e limitações que tal sistema 
pressupunha. (MARX, 1991, pp.25-26) 

Na virada para os oitocentos, Areia era uma aglomeração urbana pontualmente 

edificada, restrita aos arrabaldes da hospedaria de Pedro Bruxaxá, no setor Leste do atual 

centro urbano. Os viajantes e comerciantes que se estabeleceram na região tiveram papel 

determinante para o desenvolvimento urbano futuro (MUMFORD, 2004, pp.111-112). 

Note-se que esta ocupação iniciou-se não exatamente no topo da serra, mas a cerca de 

32m abaixo da curva topográfica mais alta do terreno, não correspondendo, portanto, ao 

platô em que hoje está implantado o núcleo principal da cidade e a partir do qual suas vias 

descem os morros. Mesmo não estando no topo, sua proximidade das cotas mais altas segue o 

padrão de ocupação de outras cidades brasileiras como João Pessoa, Olinda, Salvador ou Rio 

de Janeiro, onde a descida da montanha foi posterior à ocupação inicial, limitada à “cidade 

alta”. No entanto, o fato do arraial areiense se implantar numa região de relevo um pouco 

mais íngreme, só atingindo o planalto principal no século XIX, leva a crer que a defesa do 

território parecia não ser uma questão primordial no momento de sua fundação, ao contrário 

dos casos citados. 
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Figura 4.30. Primeira etapa do processo de crescimento urbano em Areia (1701-1800). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

O segundo período identificado compreende o intervalo 1801-1850 e se assinala pelo 

avanço territorial significativo e ininterrupto, afirmado nos meados do século. Esta etapa 

representa uma ruptura no processo de crescimento de Areia, já que a cidade reverteu a 

tendência verificada no século anterior de urbanização inexpressiva, expandindo seus limites 

territoriais e ganhando importância frente aos demais centros urbanos da Província da 

Paraíba. 

Na primeira metade do XIX, a cidade estruturou seu eixo urbano principal (figura 

4.31) – definido atualmente pelas Ruas da Gameleira, Dr. José Evaristo, Dr. Cunha Lima, 

Pres. Getúlio Vargas, Praças Pedro Américo e João Pessoa e Ruas Pedro Américo e Prof. 
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Xavier Júnior –, até hoje permanecendo como artéria definidora do seu caráter urbano 

longilíneo. Para os teóricos da escola italiana, é o percurso-matriz, o caminho precedente à 

ocupação, que define o local em que as edificações se localizarão e para onde a cidade se 

desenvolverá. Segundo Caniggia e Maffei (1984), 

Poi, è pure inev itable che v i sia um percorso preesistente ov e iniziare l’edificazione,  
quindi già ‘percorso’ indipendentemente dall’edificazione stessa, fato per collegare 
due polarità. Ovv evo, si dev e tracciare un analogo  percorso che colleghi il luogo da  
pianificare con una polarità (come nel caso, Che poi v edremo, della v ia Ghibellina).  
Il nuov o aggregato, insomma, non può che essere condizionato dalla presenza di un 
percorso d’acesso, di un cordone ombelicale che lo lega al resto dell’organismo 
urbano e/o del territorio, e questo non potrà ev itare di essere elemento polarizzante:  
con un ruolo in tutto simile a quello che si attuerebbe nel caso di un percorso 
matrice di un agregato spontaneo. (p.79; grifos dos autores). 

O comércio se desenvolveu rapidamente e teve papel fundamental para a expansão 

urbana, dirigida para além da rua principal, iniciando a conformação de determinados 

espaços públicos, como, por exemplo, a Praça do Comércio (atual Praça 3 de Maio), que em 

1847 já estava definida e ladeada por edificações. É provável que a formação de quarteirões e 

ruas paralelas ao eixo viário existente tenha se consolidado a partir do último quartel do 

século, alterando sensivelmente o caráter inicial da cidade nascida a partir do caminho 

(LEFEBVRE, 1969 apud PANERAI, 2006, p.17) e afirmando os eixos de expansão Norte e 

Sul. Ao percurso-matriz inicial de meia encosta ou contra cumeada (seguindo o curso do platô 

principal), sobrevieram novos percursos: de cumeada (ao longo dos leitos dos rios) e de fundo 

de vale (subindo ao longo dum curso d’água), sendo o sítio de implantação em todos os casos 

um fator determinante para a configuração da atual forma de Areia. Como ressalta Guerreiro 

(2000),

A forma geográfica natural do território determina à [sic] priori, por assim dizer, 
aquelas que serão em seguida todas as fases de ev olução sucessiv a. Apesar da malha 
indiferenciada de percursos naturais, passa-se com o tempo e espontaneamente a um 
reconhecimento hierárquico de todo o sistema, que adquire um v alor em função da 
própria capacidade transitáv el, da tendência direccional, da posição e por último da  
capacidade de agregação. (p.6) 

A ocupação do setor Oeste da cidade se fortaleceu a partir de 1820 e delineou-se um 

forte núcleo de atração marcado pela Igreja Matriz, pelos principais sobrados de residência e 

edificações comerciais da cidade. A região polarizada pela Igreja Matriz naturalmente se 

tornou privilegiada pela concentração de pessoas, atividades e negócios (MARX, 1991, p.27).  

A importância e relevância que a igreja adquire a tornam um signo da cidade no século XIX, 

sempre relacionado aos acontecimentos mais significativos da localidade, assemelhando-se ao 

conceito atribuído por Rossi (2001, p.167) aos elementos marcantes da cidade. 
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Delinearam-se a Rua e a Praça do Comércio (atuais Rua Pres. Getúlio Vargas e Praça 

3 de Maio) e os eixos de expansão em direção às Fontes (Pirunga, Bonito e Quebra) – Rua do 

Pirunga, Rua  dos Quatro Cantos e Rua do Quebra. Alguns outros eixos, como as Ruas Pres. 

Epitácio Pessoa e Santa Rita (denominada Rua da Matança no mapa de 1847), também já se 

encontravam edificadas nos meados do século, podendo estar consolidadas já na virada para o 

século seguinte. Nos meados do século XIX, as ruas de Areia já estavam nitidamente 

definidas e edificadas, confirmando o caráter urbano em oposição do núcleo rural 

circundante. As fronteiras entre esses dois diferentes espaços, à semelhança das muralhas das 

cidadelas, eram a vegetação, o relevo difícil e as estradas (MUMFORD, 2004, pp.75;79).  

Todo o entorno não edificado era composto por propriedades rurais e caminhos e rotas do 

comércio provincial, enquanto as estradas, à medida que eram absorvidas pelos edifícios, 

tornavam-se parte da cidade. 

O esquema [colonial] apontado env olv ia ainda a própria idéia que se fazia de v ia 
pública. Numa época na qua l as ruas, com raras exceções, ainda não t inham 
calçamento, nem eram conhecidos passeios – recursos desenv olv idos já em épocas 
mais recentes, como meio de seleção de aperfeiçoamento do tráfego – não seria  
possív el pensar em ruas sem prédios; ruas sem edificações, definidas por cercas, 
eram as estradas. (REIS FILHO, 2006, p.22) 

Em 1850 já se configurava em Areia uma ocupação consolidada em torno das vias 

principais e já se iniciavam os arruamentos secundários de forma “irregular, com ruas tortas, 

de largura incerta, de ladeiras, [...] de inclinações variadas e por vezes excessivas. Localidade 

que se casa com a paisagem ou com ela se enlaça” (MARX, 1991, p.28). A maioria dos 

autores que tratam da cidade brasileira defende que esta forma advém da transplantação do 

modo português de construir cidades, tomando partido do relevo e tendendo à linearidade.  

A descida dos morros foi inevitável quando o platô central mostrou-se ocupado 

integralmente e, dessa forma, as cidades adquiriram um contorno indefinido quando 

extrapolaram os limites iniciais e foram polarizadas por núcleos externos. Em Areia, os novos 

eixos de expansão definiriam o desenvolvimento recente, representando um leve rompimento 

com a diretriz topográfica que sustentou a ocupação principalmente no altiplano central e em 

suaves inclinações do relevo durante o século XVIII e as primeiras décadas do XIX. Se as 

expansões recentes respeitaram mais ou menos o processo natural de crescimento urbano, as 

ocupações irregulares, por outro lado, esqueceram por completo a diretriz original e por isso 

constituem o principal desvirtuamento de todo o processo urbano de crescimento areiense. 
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Figura 4.31. Segunda etapa do processo de crescimento urbano em Areia (1801-1850). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

O intervalo compreendido entre 1851 e 1900 representou a terceira etapa de 

crescimento reconhecida nesse estudo, caracterizada por nova ruptura no processo de 

desenvolvimento de Areia, assemelhando-se à fase de desintegração descrita por Mumford 

(2004, p.586). O declínio econômico da cidade, em virtude de seu isolamento da rede 

ferroviária paraibana, influenciou decisivamente seu desenvolvimento a partir do último 

quartel do século XIX. Não obstante os melhoramentos urbanos acontecidos nas primeiras 

décadas (criação de praças e jardins públicos, implantação de chafarizes e coretos nas praças, 

calçamento de ruas, remodelação de fachadas), que alteraram as feições do conjunto edificado 

e de alguns espaços públicos, o crescimento foi estancado pela decadência do comércio e 
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demais atividades econômicas, não modificando significativamente a forma de Areia até 1950 

(figura 4.32).  

Figura 4.32. Terceira etapa do processo de crescimento urbano em Areia (1851-1900). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Intervenções pontuais, como construções soltas do lote urbano tradicional, retificação 

de ruas, demolições e criação de novos espaços de convivência (figuras 4.33 e 4.34), 

provocaram certas alterações; no entanto, não foram suficientes para deformar a estrutura 

urbana, confirmando a “lei da permanência do plano” (ROSSI, 2001, pp.37-38; PANERAI, 

2006, p.48). Sobre a permanência das estruturas fundamentais da cidade, Mumford (2004, 

p.113) comenta que 
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Por meio de seus edifícios e estruturas institucionais duráv eis e das formas simbólicas 
ainda mais duráv eis e da literatura e da arte, a cidade une épocas passadas, épocas 
presentes e épocas por v ir. [...] Porque suas estruturas duram mais que as funções e 
finalidades que originalmente lhe deram forma [...]. 

As substituições, retificações de ruas e alterações dos espaços urbanos não provocaram 

a descaracterização de sua forma urbana, entendida em sua dimensão territorial. Como 

afirma Rossi (2001), “[...] a cidade é uma coisa que permanece através das suas 

transformações e as suas funções, simples ou múltiplas, que ela desempenha progressivamente 

são momentos na realidade de sua estrutura” (p.46). A essência da cidade permanece em seus 

elementos persistentes (ROSSI, 2001, p.56). 

Figura 4.33.  Vis ta da coberta de sobrado 
cons truído no s éculo XIX e demolido em 1948 
para o alargamento da Rua Nova (atual Rua 
Vigário Odilon).  

Figura 4.34. Edifício da Prefeitura Municipal de 
Areia (Rua Pres . Epitácio Pessoa), cons truído no 
século XX. 

Fonte: Acervo de José Henrique Batista de Albuquerque In: C AJU,  
& CAVALCANTI FILHO, 2005, p.35.  

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

A quarta fase se refere ao desenvolvimento recente de Areia, dos anos 1900 aos dias 

atuais. É caracterizada pelo inchamento da cidade, devido às migrações da população da 

zona rural para a zona urbana, motivadas pela instalação da Usina Santa Maria (1920) e da 

Fiação e Tecelagem Arenópolis S.A. (1925).  

Nessa etapa de desenvolvimento urbano, ocorre a transposição dos limites tradicionais 

e a retomada do ciclo de crescimento de Mumford (2004, p.586). A expansão linear da cidade 

foi substituída por uma ampliação de caráter diferenciado, seguindo os eixos secundários e 

substituindo o caráter centralizado de Areia por uma estrutura multipolar (figura 4.35). 

Decorre desta transposição de limites “a dissolução da noção de centro, a perda da identidade 

dos bairros e o antagonismo entre as partes” (PANERAI, 2006, p.69), instituindo-se uma nova 

cidade e nela, novas centralidades. 
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A partir da década de 1970 até o presente, a ocupação urbana dos arredores do centro 

antigo se intensificou de maneira tal que o núcleo urbano oitocentista representa atualmente 

pequena parcela do atual município. A ocupação de encostas e terrenos muito íngremes nas 

áreas de expansão, o crescimento a partir do prolongamento dos eixos urbanos coloniais, o 

preenchimento dos vazios nos lotes urbanos tradicionais, a reforma dos imóveis e a 

remodelação das fachadas no centro tradicional são alguns eventos da atual conjuntura, 

decorrentes da intensa urbanização ou da ampliação e adaptação dos antigos edifícios às 

novas funções urbanas.  

Figura 4.35. Quarta etapa do processo de cres cimento urbano em Areia (1901-2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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Desta maneira, fica a cidade de Areia caracterizada por quatro diferentes momentos 

de urbanização. O primeiro, caracterizado por uma lenta e pontual ocupação, no setor Leste; 

o segundo, de caráter mais intenso e consolidado, responsável pela maciça edificação do 

centro, formação de pólos de atração e fortalecimento econômico, político e administrativo; o 

terceiro, desacelerado pela decadência econômica e pouco expressivo do ponto de vista 

urbanístico, não modificado substancialmente pelas por remodelações e intervenções 

modernizadoras das primeiras décadas do século XX; e o último, que representa uma 

retomada do crescimento urbano, com forte desenvolvimento nos sentidos Norte, Sudoeste e 

Leste e ampliação definitiva da forma urbana inicial.  

4.4.1.2 Modos de crescimento 

Nas cidades brasileiras, mesmo nas que ostentam formas de difícil tradução, o 

crescimento muitas vezes se deu de modo contínuo, como destaca Panerai (2006, p.58): 

O mesmo processo [de crescimento contínuo] ocorre em cidades importantes que, 
apesar de seu tamanho, parecem regidas mais pela lógica do caminho que pela  
lógica do loteamento ou pelo controle de conjunto. Esse é o caso daquelas cidades 
brasileiras que se estiram ao longo de estradas alinhav adas pelo cimo dos montes ou 
serpenteando pelos vales entre as colinas. 

Configurada de modo linear até final do século XIX, a feição de Areia no século XXI 

revela ocupações Norte e Sul que não ocorrem de forma cadenciada em todos os setores. No 

crescimento contínuo, segundo Panerai (2006, p.57), “a cada estágio do processo, as extensões 

se fazem pelo prolongamento direto de porções urbanas já construídas”, constituindo um 

centro antigo fortemente estruturado que polariza o crescimento e mantém a coesão do 

conjunto. O setor de expansão Leste se desenvolveu precedendo o parcelamento, de maneira 

que o pólo criado estimulou a ampliação da via e a implantação das redes de infra-estrutura; 

nesse setor da cidade, embora a urbanização tenha se dado de forma contínua (figura 4.36), 

desvirtuou-se da tendência freqüente de crescimento centrífugo, processando-se das estradas 

que limitaram o loteamento, em direção ao centro. 
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Figura 4.36. Modos  de crescimento urbano em Areia (1701-2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Uma análise das expansões permite a identificação de determinados eventos. Todo o 

esforço empreendido nos primeiros dois séculos de ocupação para manter a cidade nos pontos 

mais altos do terreno foi substituído, no século XX, por expansões que não ignoram 

totalmente a topografia, mas já experimentam descidas de nível de dezenas de metros. É o 

que acontece, por exemplo, nas áreas de expansão Sudoeste e Norte. Embora seja possível 

perceber edifícios ainda “pendurados” ao ponto mais alto do terreno, configuração recorrente 

em toda a cidade, já é evidente o alto declive do centro antigo até os lotes mais distantes da 

zona urbanizada. 
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Em toda a cidade, é possível perceber a submissão do lote urbano e dos principais 

eixos viários ao terreno; por isso, a irregularidade de ruas e casas, como destaca Marx (1980, 

passim): “o sítio urbano, geralmente, decide e justifica esses traçados irregulares” (p.24). A 

topografia não permitiu, em Areia, uma aglutinação da ocupação. Toda a cidade se configura 

a partir de “tentáculos” de expansão linear e centrífuga, repousando sobre vias e geralmente 

não se ligando aos demais eixos de expansão, mas somente seguindo em direção aos eixos 

urbanos principais e sempre respeitando a linha de cumeada, identificando-se com os 

percursos-matrizes de Muratori (apud DE CARLI & SCATÀ, 1991), preexistentes aos 

edifícios. Também é perceptível a lei da permanência do plano, já que mesmo os crescimentos 

mais recentes da cidade se desenvolvem tendo como suporte principal o sítio geográfico e 

pouco alterando a estrutura urbana inicial de Areia.

Nas áreas de expansão não existe uma rede secundária de vias, e para se chegar ao 

centro, normalmente não há outra alternativa senão a natural, pelas vias sinuosas das 

expansões, percorrendo-se longos caminhos até acessar a via principal da cidade. A 

comunicação entre as ruas da expansão é, portanto, quase inexistente. Na maior parte das 

vezes, os eixos viários se configuram por uma fileira de edificações, nem sempre constituindo 

quadras e geralmente deparando seus quintais com os vales do entorno.  

Não seriam estes eixos de expansão as “zonas amorfas” apontadas por Rossi (2001, 

p.133) como “momentos de um processo de transformação, [que] representam por assim 

dizer os tempos mortos da dinâmica urbana”? Estas ruas de ocupação rarefeita não se 

afirmam fortemente na estrutura urbana, mas representam somente momentos de transição e 

comunicação limitada entre centro urbano consolidado e expansão recente. Em poucos casos 

há formação de ruas paralelas, constituindo ocupação similar à do centro da cidade, que por 

mais de um século não consolidou quadras, mas apenas eixos viários escassamente edificados.  

As novas construções – escolas, hospitais, estações ferroviárias, mercados –, pontuadas 

nos eixos de expansão urbana, parecem representar os mesmos papéis que as estruturas 

urbanas preponderantes no núcleo colonial (igrejas, Casa de Câmara e Cadeia). Embora as 

funções desempenhadas sejam diferentes, o papel primordial na malha urbana e a localização 

privilegiada apontam para a identificação dessas estruturas como novos fatos urbanos, cujos 

papéis se confundem com os papéis institucionais dos elementos urbanos iniciais (figura 4.37). 
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Figura 4.37. Es truturas urbanas  tradicionais e atuais de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Somente mais longe do centro é possível identificar uma ocupação de lote 

diferenciada, com edificações soltas dos limites laterais e frontal ou grandes propriedades 

rurais. Nesses locais, note-se a incorporação do parcelamento rural à malha urbana, 

diferenciando alguns eixos de expansão do caráter uniforme da ocupação central.  

Ademais, mesmo os loteamentos recentes conservaram as características da 

implantação inicial e o parcelamento do solo continua a apresentar dimensões semelhantes às 

tradicionais. Mesmo quando o tamanho dos lotes é menor, a relação ‘largura versus

profundidade’ permanece semelhante à do centro tradicional. Apesar do terreno sinuoso, uma 

análise processada na dimensão territorial (escala da cidade), onde se divisa a urbe como um 
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observador distante, identificando arruamentos e a articulação de zonas entre si e com o 

suporte geográfico (LAMAS, 2002, pp.73-74), percebe-se que a deflexão das ruas do centro 

não configura  curvas. Nesse setor, existem ‘quebras’ da continuidade linear em certos trechos 

que redirecionam o crescimento (figura 4.38), ocasionando geralmente a mudança do nome 

da rua. O delineamento de vias de traçado mais sinuoso, por sua vez, está presente nas 

expansões (figura 4.39).  

Figura 4.38. Detalhe das deflexões e quebras na continuidade das  ruas do centro tradicional de Areia.  

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.39. Detalhe do traçado da área de expansão Les te da cidade, de traçado mais s inuoso. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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Por outro lado, a regularidade e uniformidade da largura das vias só estão presentes 

nos bairros recentes, enquanto no centro são perceptíveis determinadas ampliações, deflexões 

e aberturas em virtude do relevo ou da marcação de edifícios importantes. No entorno das 

duas igrejas principais (Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Conceição) (figuras 

4.40 e 4.41) é possível perceber alargamentos significativos e marcantes para a definição do 

espaço público. 

Figura 4.40.  Alargamento da Rua Pres . Getúlio 
Vargas , à frente da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição. A Rua Pedro Américo 
segue com grande largura. 

Figura 4.41. Alargamento e bifurcação da Rua 
da Gameleira em Ruas  Dr. José Evaris to e 
Semeão Leal, conferindo maior visibilidade à 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

4.4.2 Eixos urbanos e principais direções do crescimento

A linha de expansão é “o suporte do crescimento que se efetua segundo uma direção” 

(PANERAI, 2006, p.60). Em Areia, esta linha é a estrada, o percurso-matriz (MURATORI 

apud DE CARLI & SCATÀ, 1991; CANIGGIA & MAFFEI, 1984, p.79) através do qual a 

cidade se desenvolveu e que logo se converteu em sua rua principal. O caminho antigo foi 

naturalmente incorporado à malha urbana e mesmo no processo de crescimento urbano mais 

recente, são também os caminhos que levam às propriedades rurais ou aos açudes, fontes e 

rios as linhas de crescimento naturais, que direcionam o crescimento, levando em 

consideração também, na maior parte das vezes, a topografia menos acidentada.  

O mapa de 1847 demonstra que a cidade se estruturou no altiplano central, e suas 

expansões seguiram em direção às fontes e aos caminhos de comunicação com outros centros 

urbanos (figura 4.42).  
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Figura 4.42. Mapa de Areia (1847).

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de Janeiro).

De qualquer maneira, a cidade de Areia esforça-se para permanecer no topo das 

curvas topográficas, embora alguns eventos apontem para a superação dessa tendência. Já se 

percebe ocupações mais recentes em áreas inundáveis, vales e terrenos íngremes, 

originalmente reservadas à atividade agrícola. Nas zonas mais distantes dos eixos principais de 

desenvolvimento ainda se divisam indícios do parcelamento rural.  

A relação estabelecida, desde os primórdios da ocupação, entre a cidade (espaço 

construído) e os vales e a vegetação circundantes (espaço natural), proveniente da implantação 

de Areia, é de grande valor e confere singularidade ao sítio urbano. Portanto, é uma 

característica que deve ser observada e preservada nas políticas de planejamento urbano e 

proteção patrimonial. 

Não foram encontradas, nas fontes consultadas, referências a ordenações de 

construção de edifícios ou alinhamento de ruas e quadras, como Cartas Régias ou posturas 

municipais. No entanto, é provável que a organização da cidade, embora não fosse regida por 

normas rígidas, estivesse guiada por alguns princípios. Os edifícios religiosos desempenhavam 

papel fundamental no direcionamento do crescimento, constituindo pólos de atração e 

valorizando determinadas áreas do núcleo em formação. 

Além do traçado, outras razões também explicam o sentido da urbanização. Em 

Areia, o crescimento que se iniciou na Rua do Grude seguiu em direção à região de 

topografia mais alta e menos acidentada. A ocupação se intensificou no setor Oeste, oposto ao 

arruamento inicial, devido à atração exercida pela Igreja Matriz. Esta posição de 

proeminência exercida pela Igreja Matriz a identifica com o conceito de elemento primário 
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defendido por Rossi (2001, p.116), o qual tem um valor em si e um valor posicional. Segundo 

o autor,  

[...] dev emos admitir que no interior da estrutura urbana há alguns elementos de 
natureza particular que têm o poder de retardar ou acelerar o processo urbano e 
que, por sua natureza, são relev antes. (ROSSI, 2001, pp.61-62) 

[Elementos primários] são aqueles elementos capazes de acelerar o processo de 
urbanização de uma cidade [...], caracterizantes dos processos de transformação 
espacial do território. (ROSSI, 2001, p.116) 

[...] O monumento está no centro, é circundado por edifícios, ou se torna lugar de 
atração. Nesse ponto, conv ém nos determos um pouco no conceito de monumento 
entendido como um elemento pr imário de t ipo particular. Ele é um fato urbano 
típico. (ROSSI, 2001, p.120) 

Para Rossi (2001), os monumentos são permanências (p.124) determinantes para o 

caráter de uma cidade e “constituem um valor que é mais forte do que o ambiente e mais 

forte do que a memória” (ROSSI, 2001, p.124).  Em Areia, a Igreja Matriz, monumento 

relevante para a população da cidade, foi um “fato urbano” fundamental para suscitar o 

crescimento da cidade em direções não ocupadas e rarear o desenvolvimento urbano na 

porção Leste da cidade. Anos depois, a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, outro fato urbano singular, novamente estimulou o crescimento Leste, equilibrando o 

desenvolvimento de Areia e criando novos eixos de expansão Nordeste.  

[...] o fato urbano apresenta uma qualidade específica, que é dada principalmente 
pela sua insistência num lugar, pelo desenv olv imento de uma ação precisa, pela sua 
indiv idualidade. A arquitetura é [...] o componente detectáv el na estrutura 
complexa. (ROSSI, 2001, p.117) 

As duas igrejas, seja pela singularidade da arquitetura, seja pelo forte simbolismo que 

exerceram sobre a cidade, configuraram o crescimento principal de Areia. E, como “uma 

linha de crescimento funciona entre pólos” (PANERAI, 2006, p.61),  em Areia fortaleceu-se 

durante o século XIX o eixo Oeste-Leste, em virtude da atração gerada por essas duas igrejas. 

Segundo Marx (1991), eram as igrejas os elementos basilares da constituição e organização da 

trama urbana colonial. 

Não indo, geralmente, além de v agas recomendações sobre o feitio urbano, suas 
v ias, suas parcelas de terreno, suas construções principa is, a Coroa na prática 
delegav a à Mitra o desenv olv imento físico de nossos arraiais, v ilas e cidades, a 
confecção de sua paisagem familiar. Não tem esse nos templos e nas casas religiosas 
em geral, nas matrizes em particular, o referencial maior da tradição? Referências 
consubstanciadas e reiteradas pela ev olução da sede municipal. A expansão e o 
adensamento urbanos se deram em torno desses marcos, ainda que nov os elementos 
de cunho leigo sobrev iessem e constituíssem outros pólos de interesse. (pp.12-13) 

No século seguinte, em contrapartida, os pólos que estimularam as expansões foram: 

no Noroeste da cidade, a Escola de Agronomia (atual Campus III da UFPB) e a estrada para 

a cidade de Campina Grande; na porção Leste, a saída para outros centros urbanos 
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importantes da região, como Alagoa Grande; e no setor Norte, a possibilidade de expansão 

num relevo menos escarpado (figura 4.43). Estes pólos diferem das igrejas por serem externos 

à estrutura urbana, e não constituintes dela. São novos pólos de atração que forçam o tecido a 

se esgarçar e se prolongar, aumentando a extensão da cidade e estimulando o adensamento 

das periferias. 

Figura 4.43. Linhas de cres cimento de Areia e pólos de atração e redirecionamento da expansão 
(s éculos XIX e XX). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

As linhas de expansão, como define Panerai (2006, p.61), além de direcionarem o 

crescimento, têm o papel de “ordenar o tecido urbano em suas laterais, de regular os 
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crescimentos secundários e os adensamentos, em resumo, de prover uma estrutura”. Em 

Areia, os eixos viários são responsáveis pela manutenção da escala e da forma de apropriação 

do espaço. Até mesmo no que concerne à largura das ruas, não se pode destacar mudanças 

significativas em Areia, com o advento do automóvel. Afora os becos, as demais vias 

tradicionais – devido à sua grande largura – serviram ao trânsito de carros sem necessitarem 

de alargamentos ou retificações. 

Na urbanização dos séculos XVIII e XIX, técnicas construtivas, materiais, 

uniformidade de dimensões dos lotes, semelhança tipológica e continuidade da massa 

construída conferiram uma identidade eminentemente colonial à cidade de Areia, apesar de 

seu maior crescimento haver se dado a partir da terceira década do século XIX, quando o 

Brasil já era Império. Todo o crescimento nesses dois séculos foi pautado no mesmo tipo de 

implantação e no mesmo processo de ocupação do solo. As linhas de expansão reafirmaram o 

caráter linear da cidade e projetaram o crescimento na direção de zonas de ocupação 

rarefeita. Esta estrutura urbana nuclear permaneceu praticamente intacta até os nossos dias. 

4.4.3 A polarização do crescimento entre os séculos XVIII e XX

Segundo Panerai (2006, p.62), o pólo de crescimento 

é, ao mesmo tempo, a origem – a aglomeração a partir da qual v ai se dar o 
crescimento – e a referência desse crescimento, organizando a constituição do tecido 
e os crescimentos secundários (que são, em geral, fragmentos de crescimentos 
lineares). Na ev olução de uma aglomeração, tal papel é muitas v ezes desempenhado 
pelo centro inicial, ainda que, com o processo de crescimento, outros pólos possam 
v ir a se organizar em contraponto. 

O autor ressalta, na cidade medieval européia, uma estrutura bipolar, resultante das 

tensões existentes entre burgo e cidade (PANERAI, 2006, p.62). Desta maneira, deve-se 

considerar os edifícios ou regiões que polarizam, na cidade, o crescimento de determinado 

setor. Nos núcleos urbanos brasileiros, os lugares de passagem obrigatória, marcados 

geralmente por determinada edificação – a Igreja, a Casa de Câmara e Cadeia, uma praça, o 

Mercado Público – são pólos que atraem construções e atividades, sendo responsáveis diretos 

pelo desenvolvimento de algumas regiões da cidade. Na urbe européia também é forte a 

atração exercida por alguns elementos urbanos. 

Em Paris, fora da Cité, constituem-se div ersas localizações dos dois lados do Sena: 
mosteiros, centros mercantis, a Univ ersidade. Em torno desses elementos, 
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constituem-se centros de v ida urbana; em torno das abadias, constituem-se os 
bourgs. (ROSSI, 2001, p.120; grifos do autor) 

Segundo Panerai (2006, p.62), “qualquer que seja a sua origem, o pólo de crescimento 

está marcado no tecido como um lugar singular, um local de concentração que indica a 

acumulação histórica, o valor comercial, a carga simbólica”. Para Lynch (2006), um marco é 

um ponto de referência visível a partir de muitos lugares, podendo se notabilizar por sua 

singularidade, por seu aspecto memorável no contexto em que se insere, por seu contraste 

com o plano de fundo, ou ainda, por seu significado simbólico ou histórico (pp.88,89,90). Já 

para Rossi (2001) os monumentos, fatos urbanos típicos (p.120), são os pólos a partir dos quais 

o desenvolvimento de determinado setor de uma cidade se processa; eles têm o poder de 

acelerar o processo de urbanização (p.116). 

O conceito de pólo defendido por Panerai (2006) confunde-se, em Areia, com o 

conceito empregado por Lynch (2006) para os marcos urbanos e com o conceito de fato 

urbano defendido por Rossi (2001), porque é justamente nos locais de maior significação para 

a cidade que o crescimento é estimulado (como no caso da Igreja Matriz), interrompido (a 

exemplo do campo santo que, por muito tempo, representou uma barreira ao crescimento) ou 

redirecionado (no caso da bifurcação provocada à altura da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário).  

Em Areia, os pólos de crescimento identificados no estudo caracterizam-se por seu 

valor simbólico, pela sua importância econômica ou histórica, pelas funções que abriga(ra)m 

ou, ainda, por configurarem locais de atração e reunião de pessoas. No centro tradicional 

destacaram-se, desde o seu advento até hoje:  

a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (que ocupa  o local da primeira  

capela da povoação, sob a mesma invocação original);  

a Rua Pres. Getúlio Vargas (por ter abrigado o comércio promissor do século XIX 

e por ter sido arena de importantes festividades religiosas e sociais);  

as Praças João Pessoa e Pedro Américo (pela proximidade da Igreja Matriz e por 

terem sediado importantes eventos da cidade);  

a Rua Santa Rita, no local onde acontece a feira livre tradicional da cidade; e 

a Igreja de Nossa Senhora do Rosário (construída por uma irmandade de homens 

de cor, tendo conservado suas feições originais até o presente).  

As igrejas merecem atenção especial por sua localização privilegiada, geralmente em 

terreno alto e menos úmido, com excelente visibilidade de quase todos os locais do centro 

colonial. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída nos meados do século 
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XIX, se notabiliza também pela arquitetura austera. A localização dessas igrejas e suas 

funções de promover a  coesão social e identificar e diferenciar a localidade (KOSTOF, 1992, 

p.88) são alguns elementos importantes para identificar sua posição na hierarquia dos marcos 

urbanos em Areia. Alguns autores atribuem esta localização excepcional a Ordenações 

religiosas e, sobretudo, às Constituições do Arcebispado da Bahia (1707), que determinavam a 

localização e situação dos edifícios religiosos na malha urbana das cidades coloniais. Segundo 

Marx (1991), 

O costume de se destacar o templo na pa isagem transcendia, por isso, uma questão 
de lógica, uma força da tradição, uma v ontade plástica. [...] E, em boa parte, nosso 
território com seu relev o ensejou a exploração das colinas e das escarpas pelas 
capelas e igrejas de todo porte. Estava de saída garantida a forte presença, se não o 
incontrastáv el predomínio, desse elemento arquitetônico, pela sua posição 
topográfica. (MARX, 1991, p.22)  

Marx (1980) afirma que as igrejas, as quais tiveram em Areia importante papel  para o 

crescimento, sempre representaram no Brasil um componente basilar para a estruturação do 

espaço construído. 

Na irregularidade usual e ao longo do serpenteado de construções, encontrav am-se 
os estabelecimentos religiosos com importante papel sócio-econômico-cultural no 
passado. Quase sempre, sua presença e influência superav am as de quaisquer outras 
instituições, incluindo as do gov erno local ou metropolitano. Em torno das capelas, 
capelas curadas, paróquias, sés, irmandades e conv entos, surgiram as maiores 
concentrações de v ida e de priv ilégio nas cidades. A morada, o negócio e, quando 
não a sede administrativ a, grav itaram à sua sombra. A tendência foi então a  
formação de núcleos v ariados de atração no tecido urbano, com o predomínio dos 
largos, pátios e terreiros, cada um em seu setor ou freguesia eclesiástica. Mais 
recentemente uma praça de Matriz se impôs pelas pov oações do interior com 
destaque indiscut ív el [...]. (MARX, 1980, p.28) 

Alguns locais, que foram pólos importantes nos séculos XVIII e XIX – à semelhança 

do albergue de Pedro Bruxaxá, nos primórdios da ocupação, a Praça do Comércio, o antigo 

Mercado Público, o Teatro Recreio Dramático, a Fonte do Quebra e mais recentemente, o 

Cemitério e o Colégio Santa Rita – foram gradativamente perdendo a sua importância e hoje 

funcionam apenas como ícones históricos ou marcos urbanos (LYNCH, 2006, p.53) (figura 

4.44). No entanto, não desempenham uma função urbanística determinante. Por outro lado, 

novos pólos têm surgido e alongado o tecido urbano, como a urbanização mais densa nos 

extremos Leste e Norte da cidade e, polarizando o crescimento Oeste, o Campus III da 

UFPB.  

Note-se que a transição das zonas de importância do centro para a periferia, comum 

nos processos urbanos de muitas cidades, não se mostra nítida em Areia. Embora o centro 

apresente sinais de decadência e os pólos sejam sobrepujados por outros, a área de ocupação 

tradicional não caiu totalmente na obsolescência sugerida por Rossi (2001, p.136), já que a 
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dinâmica da cidade ainda encontra lugar no seu sítio histórico. Exemplo notável do 

crescimento por pólos é a dinâmica urbana de Ouro Preto, resultante da articulação de 

núcleos, antigos vilarejos.  

Figura 4.44. Pólos  de crescimento em Areia (séculos XVIII, XIX e XX). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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Percebe-se, em última análise, que o crescimento recente – novos bairros, loteamentos, 

conjuntos habitacionais – surge e se desenvolve segundo mecanismos de desenvolvimento 

muito semelhantes aos tradicionais, e, por conseguinte, sua distribuição no sítio também 

remonta aos arruamentos iniciais de Areia, com sutis alterações. Destoam desse processo 

aparentemente harmônico as ocupações irregulares nas escarpas do terreno e nas áreas 

alagadiças, causando riscos à população. A principal diferença formal está no tipo de 

implantação, na arquitetura, e em alguns casos, também nas dimensões dos lotes, sendo o 

relevo local o maior responsável por essa unidade formal em Areia. 

4.4.4 A extensão do tecido urbano e a relação campo-cidade

A cidade é uma rede de linhas que se organizam sobre um suporte geográfico. Há que 

se considerar a hierarquia dessas linhas e suas formas de organização (figura 4.45). Ora, um 

pólo pode ser definido justamente pela convergência de linhas de crescimento, ou ainda, um 

crescimento multidirecional pode justificar as zonas de menor pressão – os vazios – que em 

determinados casos podem assim permanecer esparsamente ocupados ou servir 

predominantemente à função agrícola; se assemelham às “zonas amorfas” definidas por Rossi 

(2001, p.133).  

Em Areia, o processo de crescimento se deu fundamentalmente em função das 

propriedades rurais circundantes. A área destinada à cidade foi delineada justamente pelas 

áreas que não pertenciam às propriedades agrícolas ou que foram cedidas pelos proprietários 

rurais. Os engenhos e fazendas de café, algodão, gêneros alimentícios ou de gado e, 

posteriormente, as usinas, se estruturaram ao redor da cidade e, de certa maneira, ditaram 

algumas direções seguidas.  

Romero (2004, p.41) explica a primazia das propriedades rurais no Brasil, justificando 

que na colônia portuguesa a cidade não desempenhou o mesmo papel que no restante da 

América Latina, já que “os processos sociais e culturais passa[ra]m fundamentalmente pelas 

áreas rurais durante os primeiros séculos de colonização”. Mumford (2004, p.39), da mesma 

maneira, argumenta que a urbanização e as ocupações agrícolas coexistem e justificam-se 

mutuamente, não sendo possível que a cidade aniquile a zona rural circundante. Rossi (2001), 

recordando estudos de Gilberto Freyre, também ressalta, na América Latina, a forte 

influência da família rural e latifundiária nas tipologias edificatórias e urbanas (p.10). 
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Não é possível à cidade negar, portanto, sua estrutura rural precedente. Como destaca 

Romero (2004), “foram os senhores da terra que esboçaram o primeiro perfil do Brasil 

colonial, ao passo que as populações urbanas – artesãos e pequenos funcionários, clérigos e 

pequenos comerciantes – foram suplantadas” (p.44). Em Areia, mesmo se tratando de uma 

ocupação tardia (iniciada no século XVIII), não se pode pensar diferente, absorvendo-se esta 

mesma visão do centro urbano vinculado e dependente da zona rural (figuras 4.45 e 4.46).  

Figura 4.45. Implantação de Areia e o forte componente natural/rural circundante. 

Fonte: Acervo do IPHAN (Foto: Dirceu Tortorelli). Imagem cedida por Rafaela Mabel Guedes. 
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Figura 4.46. Núcleo urbano de Areia e propriedades  rurais  circundantes  (2006). 

Fonte: Mapa elaborado sobre base cartográfica do Serviço Geológico do Brasil, 2006. Nota: O mapa completo está nos Anexos do presente 
documento.  

A reversão da ocupação eminentemente rural nos arredores da cidade tem acontecido 

gradativamente, a partir de meados dos novecentos, mas a separação cidade-campo ainda 

está colocada. Os vazios perceptíveis na estrutura urbana são, em sua maior parte, 

decorrentes dos obstáculos do relevo local, sendo as linhas principais de crescimento 

concentradas no alto do terreno, enquanto os eixos secundários gradualmente vencem as 

inclinações topográficas.

4.4.5 A expansão tolhida: os limites e barreiras ao crescimento

O limite de expansão é, como define Panerai (2006, p.66),  

um obstáculo a um crescimento linear, um ponto de parada ou um acidente que 
impede a extensão. [...] Podem-se distinguir obstáculos “naturais”, inscritos no sítio e 
na topografia, e “construídos”, que intenciona lmente, ou não, cerceiam a expansão 
da aglomeração.  

Segundo Lynch (2006), estes mesmos limites podem ser concebidos como “elementos 

lineares não considerados como ruas: são geralmente, mas nem sempre, as fronteiras entre 
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dois tipos de áreas. Funcionam como referências laterais”. Vale ressaltar que para o autor 

“muitos limites são uma costura, muito mais que barreiras que isolam” (LYNCH, 2006, 

pp.69;71) 

Em Areia, é possível identificar, segundo a acepção de limite definida por Panerai 

(2006), estruturas que por muitas décadas tolheram o avanço da urbanização, como é o caso 

do cemitério da cidade. Embora não houvesse, em nenhum momento do desenvolvimento 

urbano, muros que delimitassem o núcleo edificado, os limites de separação – o relevo, alguns 

edifícios significativos, as fontes d’água – estiveram sempre assentados. A própria delimitação 

das fazendas e engenhos circundantes determinou como cidade o que não era propriedade 

rural.  

O campo santo de Areia foi construído extramuros, como era prática corrente em toda 

a Província e a cidade demorou a transpor seus limites, até mesmo porque as dimensões do 

cemitério se interpuseram, bloqueando o crescimento da Rua Santa Rita. Somente no século 

XX a cidade contornou o cemitério e seguiu adiante, enquanto esse antigo limite permaneceu 

como notável marco urbano. Note-se que a Rua Santa Rita vai, inevitavelmente, se alargando 

em direção ao cemitério (figura 4.47), já que a inexistência de arruamento e nivelamento na 

cidade provocou uma urbanização pulverizada e não planejada, como é possível observar na 

planta da cidade em 1847 (figura 4.48).  

 Nas áreas ocupadas após os limites e obstáculos à expansão urbana, a trama da cidade 

é inicialmente frouxa e pouco coesa, em contraste com a ocupação já consolidada. Note-se o 

que comenta Kostof (1992) acerca das cidades muradas do medievo: 

Geographers call this extramural zone the urban fringe belt. It contains a 
heterogeneous collect ion of land uses, and show a large-scale, low-density building  
pattern that contrasts with the thickly wov en fabric of the core. (KOSTOF, 1992, 
p.35) 

No caso europeu, a ocupação se deu muitas vezes por meio de anéis concêntricos. Em 

Areia, limites por muito tempo não transpostos, como as sinuosas curvas que marcam os dois 

acessos rodoviários principais da cidade, sugeriram uma expansão ora linear, ora mais 

concentrada. Esses dois trechos das estradas de acesso à cidade parecem sugerir o fim do 

perímetro urbano, e talvez por isso mesmo não tenha havido, até meados do século XX, 

urbanização além dessas fronteiras. A apreciação da planta atual de Areia, no entanto, nos 

permite divisar traços das expansões além dos ditos limites (figuras 4.49 e 4.50). Da mesma 

maneira os limites impostos pelas propriedades rurais circundantes foram (e ainda são) fortes 

limites entre o urbano e o rural.
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Figura 4.47. Trecho da planta de Areia em 1847, 
vendo a Rua Santa Rita e a provável localização 
do campo santo. 

Figura 4.48.  Trecho da planta atual de Areia, 
vendo o alargamento da Rua até a área do 
cemitério da cidade. 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.49. Contorno Oes te da cidade e 
expansão urbana para além dos limites  (s egunda 
metade do s éculo XX). 

Figura 4.50. Contorno Les te da cidade e 
expansão urbana para além dos  limites. (s egunda 
metade do s éculo XX). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

De maneira mais explícita, o relevo é o maior e mais presente obstáculo ao 

crescimento de Areia, traduzindo-se numa real barreira. Todo o processo de urbanização da 

cidade, se não tem regulamentações legais, é antes de tudo adequado e subordinado às curvas 

topográficas. Atualmente, já se percebe a transposição dessa barreira, no entanto, com a 

mesma dificuldade encontrada desde os primórdios, resultando em casas “penduradas” no 

Provável localização  
do cemitér io

Atual Rua Santa Rita 
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topo da serra (figura 4.51). Tomando o conceito de limite definido por Lynch (2006), é 

possível identificar outras estruturas que, suavemente, marcam a transição e/ou separação de 

espaços. Segundo este entendimento, a própria via principal da cidade, o percurso-matriz, é 

um limite, por realizar a “costura” entre os setores Norte e Sul da cidade, da mesma maneira 

que a balaustrada da Rua Coelho Lisboa ou o grande canteiro central da Rua Santa Rita 

marcam espaços de transição entre ruas, ou mesmo entre dois lados de uma mesma rua. 

Percebe-se, por fim, que os limites, barreiras e pólos se comportam de maneira 

instável, desempenhando funções diversas ao longo do tempo. O relevo circundante e o 

campo santo da cidade atualmente representam pontos de transposição do crescimento, 

enquanto a Igreja Matriz, que atraiu e estimulou o crescimento no sentido Leste-Oeste, 

estimulando a extensão da principal linha de expansão da cidade, representou no século XIX, 

o ponto a partir do qual a urbanização seguiu adiante, declinando pela Rua do Sertão e pela 

Rua Vigário Odilon e promovendo a ocupação Sudoeste (figura 4.52). 

Figura 4.51. Vis ta dos quintais  das  edificações da Rua Pres. Getúlio Vargas , penduradas na encos ta 
da s erra. 

Fonte: Acervo da Associação dos Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 
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Figura 4.52. Vis ta da encos ta Norte da cidade, com des taque para a Igreja Matriz, que possibilitou o 
cres cimento Sudoes te. 

Fonte: Acervo da Associação dos Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 

4.4.6 Transposição das barreiras e extrapolamento dos limites urbanos

Em Areia, a transposição dos limites de crescimento se deu a partir do prolongamento 

dos eixos viários preexistentes e as soluções da expansão, com poucas exceções, seguiram o 

mesmo processo de constituição da trama urbana. No entanto, algumas diferenças entre o 

novo e o antigo tecido podem ser percebidas. Nas expansões, o adensamento é menor e 

muitos loteamentos e bairros ainda se encontram em formação, enquanto no centro antigo, 

quase inexistem lotes não construídos1 e a ocupação é completa.  

O prolongamento da cidade se dá, em geral, a partir das grandes vias, não havendo 

continuidade do tecido de ruas secundárias. Esta é outra característica da expansão em Areia 

que, quando não acontece longitudinalmente, se processa a partir da formação de pequenos 

aglomerados após a extensão de uma de suas vias principais (figura 4.53). A situação da casa 

no lote, o parcelamento do solo e a forma da arquitetura são outros diferenciais entre o tecido 

atual e as ocupações pretéritas. 

A mudança de estrutura ocasionada pela transposição dos limites de crescimento, em 

geral se desenrola numa composição multipolar. Em Areia, os pólos criados fora dos limites 

anteriores da cidade criaram pontos de competição frente à tradicional hegemonia do centro 

da cidade. As novas centralidades passaram a requerer atenção e atrair novas construções, 

1 Só foi identificado um lote não edificado no centro, localizado à Rua Dr. José Evaristo, s/n (entre os lotes de nº.320 e 370).
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pavimentação, edificações de apoio educacional e assistencial, comércios e serviços. São, 

sobretudo, as escolas públicas, hospitais, postos de saúde, agências bancárias, estabelecimentos 

comerciais de maior porte ou mercados, instituições do poder público e novas igrejas os 

edifícios que marcam e pontuam a nova paisagem urbana de Areia. 

A transposição de uma barreira ao crescimento pode se processar de diversas 

maneiras: extensão da aglomeração sem destruição da barreira; realização de intervenções 

pontuais que viabilizam a comunicação entre centro antigo e novas expansões; organização 

da expansão, sem perda da identidade com o centro tradicional; revitalização do centro como 

parte das transformações e expansões na cidade ou, por fim, extensão não-contínua, mas 

balizada por pólos externos (PANERAI, 2006, p.70).  

Figura 4.53. Principais  bolsões de adensamento em Areia (2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005.
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Areia presenciou uma expansão norteada por pólos externos (propriedades rurais pré-

existentes que se converteram em bairros, loteamentos), mas também a partir de uma 

extensão linear das vias já existentes, ligando o núcleo central a loteamentos e bairros em 

construção e criando algumas ruas e becos sem saída ou de difícil acesso. A característica mais 

patente do processo de crescimento recente de Areia é a adaptação morfológica em 

andamento (figura 4.54). A cidade demorou dois séculos para consolidar seu centro, que 

contém cerca de 400 imóveis; e em cerca de um século protagonizou expansões que 

desafiaram o relevo local e promoveram um esgarçamento e posterior alongamento do tecido 

de maneira ainda serpentada pelo sítio. Essa reorganização formal foi extremamente rápida e 

é razoável pensar que esse adensamento tenha gerado problemas à cidade, já que nos 

primeiros decênios dos novecentos, o adensamento do centro foi praticamente estancado e 

foram ocupadas as áreas periféricas. 

Figura 4.54. Vis tas  da urbanização nos s etores  de expansão Norte e Sudes te. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

O adensamento da cidade, entendido como “crescimento sem expansão territorial 

[...], pela lenta saturação dos espaços” (PANERAI, 2006, p.75), aconteceu de maneira muito 

natural no centro tradicional de Areia, o qual foi, aos poucos, preenchido até sua total 

ocupação, possivelmente na virada do século XIX para o século XX. A construção de 

edículas nos fundos dos lotes, proliferação de fachadas internas, adição de alpendres e 

ocupação dos quintais também implicam no adensamento urbano de Areia, não sendo 

fenômenos visíveis à primeira vista, já que não há uma alteração sensível da imagem do 

conjunto urbano (PANERAI, 2006, p.75), mas redunda em sérias conseqüências à forma de 

organização e preenchimento dos espaços e, por conseqüência, à paisagem urbana (figuras 

4.55 e 4.56). 
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Figura 4.55. Vis ta da ocupação dos  quintais  em 
Areia (Rua Pedro Américo). 

Figura 4.56. Vis ta da ocupação dos  quintais  em 
Areia (Ruas  Dr. José Evaris to e Gameleira). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Já no crescimento recente da cidade, o adensamento é mais visível, sobretudo quando 

se processa na ocupação dos jardins ou recuos laterais dos lotes, na modificação dos 

alinhamentos ou do número de pavimentos. Note-se, no entanto, em Areia, que o 

adensamento não se processa somente nas expansões, mas também ocorre freqüentemente no 

centro tradicional, sobretudo pela mudança de uso da edificação, acarretando substituição de 

janelas por portas, construção de garagens (figuras 4.57 e 4.58), renovação de esquadrias, 

destruição dos elementos compositivos, remodelação total da fachada ou pela construção de 

novos pavimentos (figura 4.59), alterando sensivelmente a feição do conjunto edificado e a 

relação com os imóveis vizinhos. Na contramão desse processo, Areia também ostenta 

edificações em ruínas (figura 4.60), que se opõem à tendência majoritária do adensamento. 

Figura 4.57. Abertura de portão de garagem em 
subs tituição ao vão de porta (Rua Pres. Epitácio 
Pessoa). 

Figura 4.58.  Abertura de porta de correr de 
comércio, em subs tituição a dois  vão de porta 
(Praça Min. José Américo de Almeida). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 
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Figura 4.59. Cons trução de pavimentos 
superiores  em trechos  da cidade onde 
predominam edificações térreas . 

Figura 4.60. Edificação em es tado ruinoso, 
es tando erigida somente a fachada (Rua da 
Gameleira). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

De qualquer maneira, algumas ruas do centro de Areia ainda preservam as 

propriedades associativas entre as construções e seus entornos (figuras 4.61 a 4.65), mesmo em 

casos de total reconstrução do edifício; os novos edifícios modificam a feição da cidade, mas 

não prejudicam definitivamente sua leitura visual.  

Figura 4.61. Casario térreo da Rua Dr. José 
Evaris to. 

Figura 4.62. Aspecto geral dos sobrados  da Rua 
Pres. Getúlio Vargas . 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 
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Figura 4.63. Vis ta aérea da Igreja Matriz e do 
casario da Rua Pedro Américo. 

Figura 4.64. Conjunto de casas térreas  da Praça 
Otacílio de Albuquerque. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Figura 4.65. Vis ta panorâmica do casario térreo da Rua Pres. Getúlio Vargas . 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

As exceções mais significativas datam da primeira metade do século XX, por serem 

edificações cujos recuos laterais e frontais provocam a descontinuidade do conjunto urbano 

(figuras 4.66 a 4.68). Também o prédio que foi construído para abrigar a Prefeitura Municipal 

(figura 4.69), nos meados do século XX, em substituição a um casario térreo colonial, se 

diferencia dos edifícios do entorno. Em muitos casos, porém, ainda se conserva a fachada, 

mesmo quando a planta baixa é sensivelmente modificada ou adaptada para abrigar novo 

uso. 
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Figura 4.66. Casa térrea solta dos  limites frontal 
e laterais  do lote (Rua da Gameleira). 

Figura 4.67. “Vila Neuza”, res idência 
parcialmente livre do recuo lateral direito (Rua 
Dr. José Evaris to). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Figura 4.68. Edifício do Banco do Brasil (Rua 
Dr. Cunha Lima). 

Figura 4.69.  Edifício da antiga Prefeitura 
Municipal (Praça 3 de Maio). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Segundo Panerai (2006, p.76), 

No desenv olv imento histórico de uma cidade, as sucessiv as barreiras favorecem o 
adensamento. A aglomeração somente transpõe seus limites, ev entualmente 
englobando seus arredores, após a saturação do tecido. [...] Sua conseqüência é a 
constituição de um núcleo que atinge uma densidade elev ada e deixa nítida a  
oposição centro/periferia.  
A ausência de limites fortes, pelo contrário, fav orece uma extensão horizontal com 
densidades mais baixas e sem estruturação do núcleo. 

Em Areia, é possível constatar a saturação do tecido no centro e um adensamento que 

se processou linearmente, constituindo uma periferia pouco saturada. A oposição centro-

periferia existe, marcada entre outros fatores, pelo adensamento. Entrementes, a força dos 

limites não foi suficiente para diferenciar formalmente o novo e o antigo tecidos, fazendo com 
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que as extensões rivalizem com o núcleo tradicional no tocante ao parcelamento e 

organização da trama urbana. Em Areia não existe uma identidade forte ou diferenciação de 

bairros, essas “continuidades temáticas” que marcam a aparência da cidade (LYNCH, 2006, 

p.75). Os limites não estão postos, e ruas, praças, logradouros se confundem, num corpo 

unitário e pouco diferenciado. Em contrapartida, o que há são referências – marcos urbanos e 

pontos nodais – que referenciam determinados locais e conferem singularidade ao espaço 

construído. É o caso do cemitério, na Rua Santa Rita, do edifício dos Correios na Rua Prof. 

Xavier Júnior e o Colégio Santa Rita, na Rua Vigário Odilon. 

Mas o que se percebe na observação da cidade é que o tecido urbano não se diferencia  

no centro tradicional e nas novas expansões, denotando similaridade se observado em sua 

dimensão urbana (escala do bairro) (LAMAS, 2002, pp.73-74). Os lotes dos bairros mais 

recentes são, em largura e profundidade, semelhantes ao parcelamento do núcleo inicial, 

causando uma estranha impressão de homogeneidade, que, no entanto, não corresponde à 

realidade. O que se observa, sobretudo na dimensão setorial de percepção da cidade (escala 

da rua), é uma mesma divisão de lotes, que não implica necessariamente no mesmo tipo de 

implantação, tampouco no mesmo tipo de arquitetura. Além disso, a própria organização dos 

novos bairros demonstra outras dessemelhanças no tecido. Muitas vias da expansão recente 

propiciaram a formação de quadras numa cidade onde predominava a noção de rua. Esta 

noção, todavia, permanece inserida na cidade, pois ainda é possível divisar eixos viários que se 

prolongam seguindo as curvas do relevo e não se desdobrando em quadras no acesso aos 

loteamentos da expansão. 

O tecido urbano de uma cidade existe pela imbricação entre a rede de vias, os 

parcelamentos fundiários e as edificações (PANERAI, 2006, p.78). Em Areia, a estrutura do 

tecido central é mais firme e coesa, enquanto na periferia, ainda se está constituindo uma rede 

urbana, não completamente consolidada. Contribuem para a forte afirmação do caráter do 

centro os seus espaços públicos tradicionais, que promovem a integração do tecido urbano e 

articulação entre os espaços construídos. 
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4.5 Os espaços livres públicos

Em toda a história da cidade, os espaços públicos mais importantes estimularam a 

construção de edificações monumentais. Via de regra, no medievo, assim como aqui na 

colônia portuguesa, foi comum “o centro da cidade ser constituído por um conjunto de praças 

junto aos edifícios mais importantes” (SITTE, 1992, p.69). Em Areia, embora não haja 

edifícios de valor arquitetônico tão notável como os monumentos destacados por Sitte (1992) e 

Rossi (2001), junto aos espaços públicos mais relevantes da cidade sempre houve a 

implantação de edifícios singulares. Residências térreas, sobrados de famílias importantes da 

cidade e os tradicionais prédios da administração pública ou da Igreja foram implantados nos 

entornos de praças e ruas mais significativas para a urbe.  

Segundo Marx (1980), a praça, elemento tão presente nas cidades coloniais brasileiras, 

surgiu em função da Igreja. 

Logradouro público por excelência, a praça dev e sua existência, sobretudo, aos 
adros de nossas igrejas. [...] A praça como tal, para reunião de gente e para exercício  
de um sem-número de ativ idades diferentes, surgiu entre nós de maneira marcante e 
típica, diante de capelas ou igrejas, e conv entos ou irmandades religiosas. Destacava, 
aqui e ali, na paisagem urbana esses estabelecimentos de prestígio social. Realçav a-
lhes os edifícios; acolhia os seus freqüentadores. (pp.49-50) 

No entanto, diferentemente da maioria dos centros urbanos coloniais, onde 

predominaram nas praças as edificações institucionais e religiosas, em Areia, a ocorrência 

mais comum é de imóveis residenciais ladeando as principais praças. A laicização do espaço 

urbano em Areia  parece ter-se antecipado ao processo que somente a partir de meados do 

século XIX se difundiria pela maioria das cidades brasileiras. 

As principais praças de Areia se distribuem longitudinalmente (figura 4.70) pela 

cidade, concentrando-se no miolo central. Algumas mais afastadas são alongadas e sua forma 

se deve ao alargamento das vias, como aconteceu na Rua Santa Rita. A forma predominante, 

no entanto, é a triangular, geralmente em bifurcações de ruas ou alargamento imprevistos, 

permitidos pelo relevo. Como ressalta Sitte (1992) sobre as praças medievais e renascentistas 

da Europa, 

A origem das irregularidades típicas dessas praças antigas encontra-se em seu 
gradual desenv olv imento histórico, e não seria um engano aceitar-se que, outrora, 
cada uma de suas sinuosidades próprias correspondia a um contexto específico, seja  
um córrego que não ex iste mais, a forma de uma construção ou um caminho já  
traçado. (p.63) 
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Figura 4.70. Espaços livres públicos de Areia. 

Fonte: Intervenção minha sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Segundo Sitte (1992, p.30), “na vida pública da Idade Média e da Renascença houve 

uma valorização intensa e prática das praças da cidade e uma harmonização entre elas e os 

edifícios públicos adjacentes”. Esta herança foi transportada para os núcleos urbanos da 

Colônia portuguesa e em Areia, o papel desempenhado pelas praças não foi diferente. 

Segundo Marx (1980), além de desempenharem o papel de reunião e composição da 

paisagem urbana, os espaços públicos coloniais também promoveram, no Brasil, a integração 

dos edifícios. 

A sucessão de largos, pátios e terreiros na cidade brasileira articulav a a sua trama 
v iária modesta e alimentava a v ida das suas ruas. Como tudo mais, esses espaços 
públicos eram irregulares em geral. Com o passar do tempo, a ligação entre o 
edifício religioso e o v azio fronteiro ia se aprimorando. O casario se dispunha tendo 
em v ista o realce desejado e a utilização mais cômoda das igrejas e mosteiros. A 
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irregularidade das praças no Brasil sugere uma Idade Média que não conhecemos e 
testemunha um mundo barroco que ajudamos a talhar com maestria. (MARX, 
1980, p.50) 

De acordo com Sitte (1992),  

Na Idade Média e na Renascença, essas praças ricamente adornadas eram o orgulho 
e a alegria de toda cidade independente; aqui, concentrav a-se o mov imento, tinham 
lugar as feiras públicas, organizav am-se as exibições, empreendiam-se as cerimônias 
oficiais, anunciav am-se as leis, e realizava-se todo tipo de ev entos semelhantes. De 
acordo com o tamanho de cada comunidade ou o t ipo de sua administração, 
serv iam a essas necessidades práticas duas ou três das praças principais, raramente 
uma só, pois as praças também eram a manifestação da diferença entre autoridade 
secular e autoridade eclesiástica [...]. Em conseqüência, desenv olv eu-se como 
modelo independente a praça da catedral [...]; mais distante ficav a a principal praça 
laica, a signoria, e, próximo a ambas, mas igualmente separado, o mercato. (p.27; 
grifos do autor) 

Na cidade colonial brasileira, a distribuição dessas praças, sua importância para a vida 

social e religiosa da cidade e os elementos urbanos principais – igreja, prefeitura, mercado – 

são semelhantes, embora se modifique a nomenclatura. A signoria representaria, em nossas 

cidades, a Praça que abrigava a Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio dos Governantes e o 

Pelourinho. Mais recentemente, seria a praça que abriga a Câmara Municipal. A praça do 

mercado e a praça da Catedral teriam o mesmo significado que nas cidades européias, a 

primeira abrigando a feira livre e tendo, em seu entorno, via de regra, o edifício da Prefeitura 

Municipal e a segunda, a Catedral, edifício religioso que representa a autoridade eclesiástica 

da cidade.  

Em Areia, a distribuição de praças na malha urbana é homogênea, embora sejam 

poucos os espaços livres públicos dessa natureza. O papel desempenhado por cada uma delas 

se modificou com o passar do tempo, por terem também mudado de lugar os edifícios 

significativos para a determinação de seu caráter, como, por exemplo, a Casa de Câmara e 

Cadeia (duas localizações ao longo da história) e a Prefeitura (duas localizações conhecidas). 

Não parece ter havido uma signoria, ou sua localização pode ter-se confundido com as praças 

das igrejas, devido às localizações conhecidas da Casa de Câmara e Cadeia. Nas demais 

praças laicas, restam edifícios residenciais e comerciais, não localizando nenhum prédio da 

administração pública. A praça do mercado também não ostenta atualmente seu caráter 

originário. No entanto, algumas dessas praças ainda têm significação para a população da 

cidade. Os espaços públicos historicamente mais importantes de Areia são as Praças Pedro 

Américo e João Pessoa, 3 de Maio e Ministro José Américo de Almeida, por terem sido arena 

de acontecimentos importantes e por abrigarem edifícios significativos.  
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4.5.1 Praça da Catedral

As praças Pedro Américo e João Pessoa (figuras 4.71 e 4.72) constituem o espaço 

público mais importante de Areia. Formaram-se em virtude de um rebaixamento no relevo 

que constituiu uma lagoa e tornou necessário o alargamento da rua principal da cidade 

naquele local. Já na década de 1810 se tem notícia de eventos sociais e religiosos no espaço 

público e a partir de 1900, a praça recebeu mobiliário, sendo a sua feição muito modificada 

ao longo do século XX. 

Figura 4.71. Localização das Praças  Pedro Américo e João Pessoa na malha de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Essas praças se localizam na lateral da Igreja Matriz (figura 5.73) e formam um só 

espaço de convivência muito freqüentado pela população, não havendo uma nítida divisão 

entre elas. Juntamente com o espaço à frente da Igreja Matriz e a Rua Pres. Getúlio Vargas, 

formaram um grande espaço público que até meados do século XX abrigou os eventos sociais 

e religiosos mais importantes da cidade (figuras 4.74 e 4.75).  
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Figura 4.72. Vis ta aérea das Praças Pedro 
Américo e João Pessoa. 

Figura 4.73. Vis ta da fachada lateral da Igreja 
Matriz, voltada para as Praças  Pedro Américo e 
João Pessoa. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Figura 4.74. Passeata na Rua Pres . Getúlio 
Vargas , nas  proximidades  das Praças  Pedro 
Américo e João Pessoa. 

Figura 4.75. Reunião de pessoas  na Rua Pres . 
Getúlio Vargas , vendo-s e, ao fundo, as  Praças  e a 
Igreja Matriz (1921). 

Fonte: Acervo de José Henrique Batista de Albuquerque In: CAJU 
& CAVALCANTI FILHO, 2005, p.21. 

Fonte: RIBEIRO, D. A., 1992. In: CAJU & CAVALCANTI 
FILHO, 2005, p.21. 

Possuem forma triangular e são ladeadas pela lateral da Igreja Matriz e por edificações 

térreas (residenciais, comerciais e de serviços) (figuras 4.76 e 4.77). Essa forma, comum nas 

praças de Areia, não favorece as impressões de surpresa que Sitte (1992) tanto estimava, 

porque as ruas que a ladeiam são largas, não possibilitando a percepção da praça em suas 

reais dimensões, por não haver um fechamento adequado da perspectiva. Apenas o Beco do 

Jorge, por sua largura, representaria uma perspectiva mais adequada à percepção 

diferenciada do observador, desembocando na Praça perpendicularmente à linha de fuga do 

monumento principal.  
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Figura 4.76. Edifício do Fórum municipal 
(cons truído em 1818, para uso res idencial). 

Figura 4.77. Edifícios comerciais  e residenciais 
das Praças  Pedro Américo e João Pessoa. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Já a localização da Igreja obedece à antiga regra ressaltada por Sitte (1992, p.38) de 

“dispor os monumentos ao longo das praças”, e não no centro delas, isoladas dos demais 

edifícios, como predominou nas praças construídas na modernidade. Além disso, é 

interessante observar que é o oitão da igreja, e não sua fachada, que está voltado para as 

praças. Sitte (1992), embora ressalte a raridade da ocorrência da igreja deslocada lateralmente 

(p.40), registra alguns casos semelhantes na Europa, como a Praça de S. Anastasia, em 

Verona, que se prolonga abarcando, além da fachada, a lateral da igreja (pp.39-40) (figura 

4.78) e a Praça de S. Cita, em Palermo (figura 4.79), que se desenvolve segundo o mesmo 

princípio. 

Figura 4.78. Localização da Praça de S. 
Anas tas ia, em Verona. 

Figura 4.79. Localização da Praça de S. Cita, em 
Palermo. 

Fonte: SITTE, 1992. p.40. Fonte: SITTE, 1992. p.42. 

Segundo a classificação de Sitte (1992) as praças Pedro Américo e João Pessoa são 

consideradas praças de profundidade (p.55), pois todos os seus componentes estão dispostos 
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longitudinalmente em relação à fachada lateral da igreja Matriz, estando este edifício no lado 

mais estreito da praça e sendo a melhor posição do observador na maior distância possível da 

igreja. A altura da Igreja Matriz corresponde a cerca de uma vez e meia a maior dimensão 

das praças alongadas, atendendo à proporção considerada ideal por Sitte (1992), quando 

menciona que a relação entre as dimensões do monumento principal e as dimensões de uma 

praça de largura ou de profundidade deve estar entre 1 : 1 e 1 : 2. 

[...] a simples altura do principal edifício da praça, em uma aproximação grosseira, 
pode ser considerada como a menor dimensão possív el para ela. Da mesma 
maneira, o dobro da altura do edifício corresponde à dimensão máxima da praça 
para que seja obtido o efeito satisfatório. (SITTE, 1992, p.60).  

No entanto, vale a ressalva de que a edificação original, que data do início do século 

XIX, devia ser mais austera, de dimensões semelhantes às da Igreja do Rosário, e bem 

diferentes da atual Igreja Matriz, cuja altura da fachada frontal é cerca de duas vezes e meia 

maior que sua largura. 

Sitte (1992) ressalta que “um edifício só estará em evidência e causará seu melhor 

efeito quando visto a partir de uma distância adequada em uma praça não exageradamente 

grande” (p.42). A visibilidade da igreja vista das praças Pedro Américo e João Pessoa é 

notável, apesar da desproporção observada, devido ao espaço aberto e à própria largura da 

Rua Pres. Getúlio Vargas. No entanto, vista do outro lado da rua, a apenas dez metros de 

distância, não é possível observar corretamente as proporções de sua fachada frontal sem que 

haja distorções.  

Observando o espaço livre à frente da Igreja, que atualmente serve ao trânsito de 

automóveis, pergunta-se se em algum momento esse espaço representou e desempenhou, de 

fato, a função de Largo da Igreja Matriz. Não há referências à sua existência nos autores 

consultados e o mapa de 1847, a fonte cartográfica mais antiga, também não aponta para o 

fato. Talvez as praças de sua lateral tenham verdadeiramente desempenhado esse papel 

historicamente. 

4.5.2 Praça do Mercado

Outra praça que desempenhou papel importante durante o século XIX foi a Praça 3 

de Maio (figura  4.80), que abrigou a feira livre. Delimitada por um casario térreo ao Norte, a 

Leste por edificações comerciais térreas e a Oeste pelo oitão de um sobrado residencial, teve 
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grande parte da arquitetura descaracterizada (figura 4.81). Esse sobrado residencial (à Rua 

Pres. Getúlio Vargas) (figura 4.82) foi muito alterado, mas ainda é o edifício mais significativo 

da praça. 

Figura 4.80. Localização da Praça 3 de Maio na malha de Areia.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.81. Sobrado residencial e edificações 
térreas tradicionais. 

Figura 4.82. Alterações  no sobrado e subs tituição 
do casario por um novo edifício. 

Fonte: Acervo de José Henrique Batista de Albuquerque In: CAJU 
& CAVALCANTI FILHO, 2005, p.39. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Sua função original de praça do mercado foi, gradualmente, perdida, quando deixou 

de abrigar o edifício da Prefeitura Municipal, e quando a feira livre da cidade foi transferida 

para a Rua Santa Rita. Atualmente, embora continue com a denominação de praça, o espaço 

público serve somente como estacionamento de carros e motos e no local estão instaladas 

algumas barracas de ambulantes (figuras 4.83 e 4.84).  
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Figura 4.83. Ocupação do espaço da Praça 3 de 
Maio por automóveis . Somente o obelisco no 
centro confere ao espaço seu caráter original. 

Figura 4.84.  Automóveis  e barracas  de 
comerciantes  ambulantes ocupam o espaço da 
praça e do passeio público. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Seu pavimento é o paralelepípedo, não se diferenciando, portanto, do pavimento das 

vias e embora sua forma seja retangular, a impressão que se tem é que é quadrangular, 

ostentando em seu centro, um obelisco. As proporções existentes entre a praça e o edifício 

principal (o sobrado) são equilibradas, aproximando-se da relação apontada por Sitte (1992) 

como contrabalançada e harmoniosa. Já no século XX, o casario original foi substituído pelo 

edifício da Prefeitura Municipal, em estilo moderno (figura 4.69). A forma arquitetônica sem 

ornamentos, os pilotis e o espaço fluido do novo edifício destoaram da composição 

predominante, embora a construção tenha respeitado o gabarito predominante dos edifícios 

contíguos.  

4.5.3 A praça da Igreja do Rosário

A terceira praça em importância é a Praça Min. José Américo de Almeida (figura  

4.85), que foi configurada no século XIX em virtude da construção da Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos. No mapa de 1847 é provável que a igreja já estivesse em 

construção, tendo em vista que a sua rua lateral já era denominada Rua do Rosário (figura 

4.86) e a praça adquiriu a forma atual, triangular (figura 4.87), devido a uma bifurcação da 

Rua da Gameleira, provável capricho do relevo local. 
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Figura 4.85. Localização da Praça Min. José Américo de Almeida na malha de Areia.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.86. Detalhe da Rua do Rosário e 
provável localização da Igreja do Rosário (1847). 

Figura 4.87.  Vis ta da Praça Min. José Américo 
de Almeida, vendo a bifurcação da Rua da 
Gameleira em Dr. José Evaris to e Semeão Leal. 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

A própria igreja também deve ter sido importante para a configuração da praça, já 

que um edifício relevante para uma cidade por si mesmo pode motivar a formação de uma 

praça em seu entorno, ampliando o efeito de observação de sua arquitetura (SITTE, 1992, 

p.70).  

A igreja do Rosário não é um monumento isolado no centro da praça e sua fachada de 

fundos está encostada às duas edificações da Rua Dr. José Evaristo e Semeão Leal e deslocada 

do eixo central, como nas praças observadas por Sitte (1992, p.39) na Itália. A proporção 

entre as dimensões da praça e da edificação principal é coerente com a relação admitida por 

Sitte (1992); a austera Igreja do Rosário (figura 4.88) ocupa um local de notável destaque, 
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também por localizar-se na cota superior da praça. O casario ao redor está muito 

descaracterizado, distinguindo-se, por suas dimensões, o Colégio Estadual (figura 4.89). 

Figura 4.88. Igreja do Rosário, cons truída no 
século XIX. 

Figura 4.89. Praça Min. José Américo de 
Almeida, e, ao fundo, o Colégio Es tadual. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

4.5.4 Praças laicas

A Praça Dr. Cunha Lima, localizada nas proximidades da Praça 3 de Maio (figura 

4.90), possui pequenas dimensões (figura 4.91), embora seja ladeada por edificações de 

arquitetura singular. A permanência de pessoas é muito pequena, e se intensifica nos dias de 

feira livre na Rua Santa Rita. Sua forma é triangular e a edificação mais imponente de seu 

entorno, à Rua Pres. Epitácio Pessoa, nº.33 (figura 4.92), tem a lateral direita voltada para o 

espaço livre, como acontece nas Praças Pedro Américo e João Pessoa e na Praça 3 de Maio. 

As proporções da praça, por serem muito pequenas, são ligeiramente menores que a altura do 

principal edifício, se tornando, segundo a análise de Sitte (1992), não condizentes com a boa 

relação entre edifício e espaço livre. 
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Figura 4.90. Localização da Praça Dr. Cunha Lima na malha de Areia.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.91. Vis ta da Praça Dr. Cunha Lima. FFigura 4.92. Lateral do sobrado que ladeia a 
praça. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

A Praça Solon de Lucena, localizada nas proximidades (figura 4.93), possui pequenas 

dimensões (figuras 4.94 e 4.95) e não parece estimular o convívio de moradores, embora se 

localize numa área predominantemente residencial. Atualmente, se encontra mal conservada 

e carece de arborização; é utilizada somente como local de passagem. 
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Figura 4.93. Localização da Praça Solon de Lucena na malha urbana de Areia.

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.94. Vis ta da Praça Solon de Lucena. FFigura 4.95. Vis ta da Praça Solon de Lucena. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Por fim, a praça da Rua Santa Rita se desenvolve longitudinalmente até a altura do 

cemitério da cidade. A rua atualmente abriga a feira livre de Areia e a praça faz parte da 

dinâmica dos moradores nessas ocasiões. Sua dimensão e sua forma são diferenciadas das 

demais praças de Areia, por ser uma intervenção mais recente, que data do século XX.  

Os demais espaços públicos não são significativos para a população da cidade, e na  

periferia, a escassez e falta de conservação é ainda maior. Como se percebe, algumas das 

edificações mais importantes – atual edifício da Prefeitura Municipal, antiga Cadeia 

(demolida), Teatro Minerva, atual Câmara Municipal e Colégio Santa Rita – não estiveram 

ou estão localizados nas praças e espaços de destaque, mas no alinhamento tradicional da rua, 
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sendo a única exceção o Colégio Santa Rita, de implantação mais recente, localizado no 

ponto focal da perspectiva da Rua Vigário Odilon.

No tocante ao uso pela população, as Praças Pedro Américo e João Pessoa são as 

únicas efetivamente freqüentadas, tanto durante o dia como à noite. As demais praças não 

estimulam a permanência de pessoas, seja por sua aridez ou por sua localização periférica. 

Detalhe digno de nota é a escassez de vegetação na cidade, ocorrência tradicional das cidades 

coloniais brasileiras, já que a arborização urbana é um fenômeno que alcançou as cidades a 

partir de meados do século XIX. Segundo Reis Filho (2006), 

A impressão de monotonia [na cidade colonial brasileira] era acentuada pela  
ausência de v erde. Inexistindo os jardins domésticos e públicos e a arborização das 
ruas, acentuav a-se naturalmente a impressão de concentração, mesmo em núcleos 
de população reduzida. Atenuav am-na apenas os pomares derramando-se por v ezes 
sobre o muro. (p.24) 

Somente se percebe a presença de árvores nas Praças Pedro Américo e João Pessoa e 

nas Ruas Pedro Américo e Xavier Júnior (figura 4.96), que originalmente também não 

possuíam arborização (figura 4.97). De resto, toda a vegetação está nos arredores da cidade, 

funcionando como um cinturão verde, e pode ser vista nos fundos dos quintais (figura 4.98).

Figura 4.96. Vista aérea da arborização das  Ruas 
Pedro Américo e Xavier Júnior. 

Figura 4.97. Ruas Pedro Américo e Xavier 
Júnior (antiga Rua do Sertão), antes  do 
aterramento e arborização. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de José Henrique Batista de Albuquerque In: CAJU 
& CAVALCANTI FILHO, 2005, p.23. 
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Figura 4.98. Vis ta aérea da porção Oeste da cidade, com des taque para a vegetação circundante. 

Fonte: Acervo da Associação de Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 
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4.6 Sistema viário

A homogeneidade do centro da cidade está na permanência do parcelamento, embora  

algumas edificações se diferenciem da tipologia mais comum e a maior parte delas tenha 

sofrido alterações a partir da segunda metade do século XIX. Areia é, pois, uma cidade de 

implantação e parcelamento caracteristicamente coloniais (figura 5.99) e ‘feições’ republicanas 

(figura 5.100). 

Figura 4.99. Vis ta aérea da cidade. Em primeiro 
plano, a Praça 3 de Maio, e em seguida, as  Ruas 
Pres. Getúlio Vargas  e Pedro Américo. 

Figura 4.100. Sobrados  da Rua Pres. Getúlio 
Vargas . 

Fonte: Acervo da Associação de Amigos de Areia (AMAR). Fo to  
cedida por Rafaela Mabel Guedes. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

A distribuição e subordinação de vias e espaços públicos em Areia resultam na 

distribuição longitudinal das ruas principais, que controlam uma porção do território maior 

que as vias secundárias, vias locais e becos. A hierarquização das vias e espaços públicos está 

mais bem definida no centro consolidado (figura 4.101) e pouco clara no bairro periférico 

localizado no setor Leste (figura 4.102), tomado como exemplo para a análise. No centro de 

Areia, as ruas principais atravessam as quadras, enquanto na expansão Leste, as vias 

principais ladeiam o bairro, como um cinturão, uma nítida delimitação do bairro.  
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Figura 4.101. Hierarquia de vias do centro tradicional de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.102. Hierarquia de principais  e vias  secundárias  da periferia de Areia (setor Les te). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

A estrutura urbana longilínea proporciona ao observador da cidade ruas longas e 

poucas interrupções, sendo a continuidade do leito fundamental para a legibilidade espacial 

(LYNCH, 2006, p.59). Cada rua é inconfundível, devido aos encaminhamentos (figura 4.103), 

aberturas e estreitamentos (figura 4.104), quebras do alinhamento (figura 4.105) ou 

desembocaduras em praças (figura 4.106), tornando o espaço urbano do centro antigo de fácil 

apreensão por sua singularidade. No tecido das expansões, a mesma imaginabilidade é 
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comprometida pela semelhança e monotonia de ruas e edifícios (LYNCH, 2006, p.56),  

confundindo o observador. 

Figura 4.103. Detalhe da sinuos idade da Rua Dr. 
José Evaris to. 

Figura 4.104. Es treitamento da Rua Pres . 
Getúlio Vargas , no centro tradicional de Areia. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Figura 4.105. Quebras  no alinhamento das  ruas  no centro tradicional de Areia. 

Fonte: Acervo da Associação de Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 
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Figura 4.106. Alargamento da Rua Pres. Getúlio Vargas , redundando nas  Praças  Pedro Américo e 
João Pessoa, e na Igreja Matriz. 

Fonte: Acervo da Associação de Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 

Analisando o sistema viário de Areia, é possível identificar as ruas resultantes de 

estradas antigas e as vias do crescimento recente. A largura desses eixos viários é o primeiro 

indício da diferenciação entre os traçados antigo e recente. Enquanto no centro da cidade a 

largura das vias é incomum, variando entre 5,50 e 20,50 metros, com apenas algumas 

exceções (com cerca de 4 metros), nas vias mais recentes os arruamentos são assinalados pelo 

estreitamento das vias, que possuem entre 3,40 e 4 metros, em média. A grande largura das 

vias originais, considerada frente à realidade dos núcleos urbanos implantados no Brasil nos 

primeiros séculos, pode ser devida às dimensões originais da estrada que gerou a cidade, já 

que Areia fazia parte de um dos principais caminhos de passagem pelo interior de 

comerciantes e boiadeiros nos séculos XVIII e XIX. Mumford (2004) propõe outras hipóteses 

para a grande largura de ruas, comentando que “a rua larga aparecera antes da invenção dos 

veículos de roda, pois a princípio, deve ter sido traçada para as procissões sagradas ou para os 

soldados em marcha” (p.87). Essa característica peculiar pode ser mais bem observada na 

largura de quase todas as ruas tradicionais da cidade, com poucas exceções (Tabela 4.1).  
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Tabela 4.1. Largura média ou larguras  mínima e máxima (em metros ) das  principais  vias  no 
centro tradicional e nos s etores  da expansão de Areia. 

Localiz ação Nome da via ou Setor da expansão Largura média/ mín. - máx. (em
metros)

Centro

Beco do Jorge 3,45m 

Beco do Teatro 2,45m 

Becos da Praça Otacílio de Albuquerque 3,30m e 2,90m 

Rua Abel da Silva 3,60m 

Rua Costa Machado 5,45m 

Rua Coelho Lisboa 3,50m 

Rua da Gameleira 9,00m 

Rua Dr. Cunha Lima 5,10m 

Rua Dr. José Evaristo 8,10m 

Rua Pedro Américo 13,00m 

Rua Pres. Epitácio Pessoa 6,70m 

Rua Pres. Getúlio Vargas 8,30m - 19,50m 

Rua Prof. Antônio Benvindo 5,00m 

Rua Prof. Xavier Júnior 6,15m 

Rua Santa Rita 6,15m - 20,50m 

Rua Semeão Leal 6,40m 

Rua Vigário Odilon 7,15m 

Expansão

Setor Leste 1,70m - 4,00m 

Setor Norte 3,25m - 5,00m 

Setor Sudoeste 3,40m - 4,40m 

Setor Noroeste 4,80m 

Fonte: Tabela elaborada a partir da aferição das larguras médias das vias sobre a base cartográfica da CAGEPA (2005). 

O setor Centro-Oeste, onde se vê o alargamento da Rua Pres. Getúlio Vargas, 

culminando nas Praças Pedro Américo e João Pessoa, e na Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição e seguindo pela Rua do Sertão, apresenta algumas das maiores larguras de vias da 

cidade. A Igreja não se encontra no alinhamento das edificações da Rua Pedro Américo, que 

segue até a saída Oeste da cidade, confirmando o princípio do “centro livre” (SITTE, 1992, 

p.39), a partir do qual os monumentos religiosos se encontram deslocados dos eixos centrais 

das praças, normalmente encostados em outros edifícios, mas não necessariamente no 

alinhamento da rua.  

Na planta baixa da cidade em 1847 já era possível perceber como a igreja favoreceu o 

alargamento da rua que se seguiria, uma vez que o arruamento contíguo seguiu seu mesmo 

alinhamento. Naquela localização a rua não se poderia fechar, a fim de que a Matriz não 

perdesse a desejada visibilidade. A característica da Rua Pedro Américo, que possui cerca de 

13 metros de largura, é portanto, resultante dessa inflexão do tecido urbano na altura da 

igreja Matriz. Devido à sua largura, essa rua recebeu arborização central no século XX, fator 
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que, aliado ao conjunto edificado de notável valor cultural2, conferiu ao logradouro certa 

notoriedade e destaque no cenário urbano. É possível, portanto, aventar a hipótese de uma 

tradição construtiva que seria praticada desde os tempos medievais e foi transposta para a 

realidade de Areia, permanecendo presente no traçado urbano até meados do século XX. 

Dessa mesma forma, outros arruamentos da cidade se definiram pela presença de uma 

importante edificação ou de um marco urbano. É o que podemos constatar no 

prolongamento em “V” da Rua da Gameleira, que se dividiu em duas ruas, em virtude da 

presença da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e no alargamento da Rua Santa Rita, devido 

à presença do Cemitério no eixo longitudinal Norte-Sul. No tocante à igreja do Rosário, 

ressalte-se que a criação da Rua Semeão Leal deve ter implicado, necessariamente, na 

demolição de pelo menos dois dos imóveis demonstrados no mapa da cidade em 1847, já que 

até aquele momento, a bifurcação não existia, ao passo que a igreja deveria estar já em 

construção3.

Este é mais um indício da edificação precedendo o parcelamento do solo, numa 

urbanização que se deu aos poucos, sem planejamento ou nivelamento, conformando-se no 

terreno à medida que se edificavam as casas e preenchendo gradualmente os vazios que se 

interpunham entre os volumes edificados. Por isso também é possível identificar tantos 

estreitamentos e alargamentos e o nítido contraste entre becos e largas vias. Essa sucessão de 

eventos em Areia sem planejamento prévio subverte as etapas do processo de crescimento 

urbano, que, segundo defendem alguns autores, deveria supostamente subentender três 

momentos distintos e sucessivos: parcelamento, urbanização e edificação (LAMAS, 2002, 

p.88). 

O segundo detalhe observado na análise da trama urbana se refere às direções dos 

eixos viários. A implantação inicial, que permaneceu concentrada no platô central durante o 

século XIX, permitiu o traço de vias com curvas menos sinuosas que as da expansão, mais 

arqueadas. Ademais, enquanto o centro da cidade permanece quase que completamente no 

altiplano, na periferia se percebe a descida dos morros, com a ocupação acontecendo 

transversalmente às curvas topográficas, e não mais evitando declinações maiores.  

É importante destacar que as vias estruturam a cidade, mas também a organizam 

(PANERAI, 2006, p.84) e existe uma hierarquia viária posta no parcelamento urbano. A 

2 Destaque para o lado ímpar da Rua Pedro Américo, sobretudo os imóveis nº. 67, 77, 85, 115, 121 e 131. 
3 Na bibliografia especializada, a re ferência mais antiga acerca da construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos data de 1865, embora os autores situem a conclusão das obras em 1886. No entanto, dois indícios apontam para estar 
a igreja já em construção em 1847. O mapa de 1847 tem a informação da atual Rua Dr. José Evaristo como “Rua do 
Rosário”, e, embora o autor do desenho não aponte a existência da Igreja, desenha um edifício em localização muito 
aproximada de sua situação atual. Acredita-se que a igreja deveria estar em construção já naquele ano. 
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observação dos territórios servidos pelas ruas principais e as parcelas servidas por ruas 

secundárias no centro (figuras 4.107 e 4.108) demonstra a hegemonia dos eixos longitudinais e 

a participação das vias secundárias na periferia do espaço urbano. Esta observação confirma o 

caráter linear de Areia e a persistência da mesma hierarquia de vias que se configurou desde o 

início da ocupação territorial, sendo a vias principais as mais antigas. 

Figura 4.107. Território servido pelas  ruas principais no centro de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.108. Território servido por ruas  secundárias no centro de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Esta mesma análise das parcelas servidas pelas ruas principais e secundárias, se 

reportada aos bairros da periferia (figura 4.109 e 4.110),  denotará um caráter diferenciado, 

sobretudo na ocupação não consolidada no Nordeste e na expansão Leste da cidade. No setor 

Nordeste, o parcelamento ainda não definido gera um pequeno território servido pela rua 

principal, e grande quantidade de lotes cujo acesso se dá por vias secundárias. Na expansão 

Leste, a distribuição dos lotes ao longo das vias principais de acesso proporciona um território 

periférico servido pelas ruas principais, enquanto as vias locais e as vielas são as responsáveis 

pelo acesso aos lotes centrais. 
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Figura 4.109. Território servido pelas  ruas principais nas  expansões  Nordes te e Leste de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.110. Território servido por ruas  secundárias nas  expansões Nordes te e Les te de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Panerai (2006) ressalta que, além das vias principais, a organização do tecido da 

cidade pressupõe outros elementos que podem denotar sua diferenciação. A análise da trama 

urbana pressupõe a observação da largura das vias, distância entre cruzamentos, dimensões 

de praças e largos e afastamentos entre ruas paralelas. Segundo o autor,  

[...] o tecido urbano organiza-se sobre uma rede de ruas comuns, cujo desenho é 
relev ante, nele aparecendo figuras geométricas, regularidades, repetições. Os 
arrabaldes mais v elhos distinguem-se dos loteamentos recentes, becos rev elam algum 
fechamento antigo ou uma obra abandonada... Em geral, as ocupações antigas 
apresentam irregularidades geométricas que não se encontram nos bairros nov os, os 
bairros centrais têm uma trama mais fechada que os bairros periféricos. (PANERAI, 
2006, p.84) 

Tomando a reflexão de Panerai (2006), é possível resgatar a configuração dos becos na 

cidade de Areia. O mapa de 1847 não revela a existência de nenhum dos becos atuais, a 

exceção do Beco do Jorge (figura 4.111). Pelo contrário, o desenho revela uma edificação 

maciça na Rua do Rosário (atuais Ruas Dr. Cunha Lima e Dr. José Evaristo), com apenas 

uma abertura permitindo o acesso aos atuais edifícios da Rua Pres. Epitácio Pessoa (figura 

4.112).  
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Figura 4.111. Detalhe do s etor Centro-Oes te da 
cidade, com des taque para o Beco do Jorge 
(1847). 

Figura 4.112. Detalhe do s etor central da cidade, 
podendo s er vis ta apenas  uma abertura de 
comunicação entre as  Ruas  Pres . Epitácio Pessoa 
e Dr. José Evaris to (setor Les te) (1847). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de 
Janeiro). 

O Teatro já se encontra representado na planta, embora não exista ainda o 

popularmente conhecido ‘Beco do Teatro’, resultado da demolição de uma edificação (ou 

parte dela). A Matriz já se configura como elemento marcante (ROSSI, 2001, p.167),  as 

fontes, o relevo difícil e a vegetação circundante representam os limites (LYNCH, 2006, 

pp.69-71), enquanto algumas edificações e espaços públicos já começam a despontar como 

marcos urbanos na paisagem (LYNCH, 2006, p.88), como é o caso do edifício da Câmara. 

Alguns outros espaços representam pontos nodais importantes (LYNCH, 2006, p.81), como o 

espaço aberto em frente à Igreja Matriz. As edificações, respeitando um alinhamento já mais 

ou menos definido, são, em última análise, as fronteiras que limitam nitidamente o espaço 

urbano, o construído.

A figura 4.113 mostra a conformação das vias de Areia no relevo local. Note-se que o 

paralelismo de ruas é mais freqüente nas expansões, enquanto no centro predominam duas 

vias principais, sendo poucas as vias transversais. A trama do centro não é fechada, mas 

extremamente linear, enquanto nas expansões, é possível encontrar traçados cuja 

comunicação entre as vias é maior, embora permaneça, numa e noutra parte da cidade, a 

configuração de quadra longa e de pequena profundidade (figura 4.114).  

Beco do 
Jorge 

Atual Rua Dr. 
Cunha Lima 

Atual Rua Pres. 
Epitácio Pessoa 

Atual Rua Dr. 
José Evaristo  

Rua Pedro 
Américo  
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Figura 4.113. Mapa das vias  de Areia (2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 

Figura 4.114. Configuração das quadras no centro tradicional e na expansão Norte (2005). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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4.6.1 Duas cidades: Parcelamento do solo e recortes fundiários

Panerai (2006) considera que “a relação rua/parcelas é o fundamento para a  

existência do tecido urbano” (p.86), já que “a parcela não é um terreno a ser ocupado de 

qualquer maneira, mas uma unidade de solo urbano organizada a partir da rua” (p.87). Desta 

maneira, mesmo quando a construção dos edifícios não acontece no mesmo período, a 

tendência predominante é a manutenção da unidade formal da cidade. A divisão das parcelas, 

por outro lado, cria espaços diferenciados – tendo em vista o sítio de implantação, as 

implicações do relevo e as dimensões. No centro de Areia, a inflexão do tecido em 

determinados setores impõe necessariamente uma adaptação dos lotes urbanos e uma 

diferenciação em relação às parcelas vizinhas ou aos terrenos de outras quadras da cidade. O 

traçado sinuoso e algumas aberturas em “V” no tecido da cidade provocam deformações 

significativas no parcelamento do solo (figura 4.115), que, por conseguinte, refletem-se na 

característica das tipologias construtivas. Panerai (2006) chama atenção para a submissão dos 

edifícios aos espaços de convivência da cidade: 

As edificações podem estar no alinhamento do lote ou recuadas, podem ser 
geminadas ou isoladas, altas ou baixas, mas têm sempre a rua como referência. Tal 
submissão do construído ao espaço público tem duas conseqüências: 

ela permite que haja uma solidariedade entre os edifícios, mesmo quando eles 
pertençam a épocas ou a tipos diferentes; 
ela cria características diferenciadas no interior da parcela, que ocorrem em 
todos os lotes edificados. 

Essas duas qualidades asseguram o “funcionamento” do tecido, o jogo entre 
permanência e mudança, sua capacidade de se renov ar sem pôr em xeque a unidade 
do conjunto. A solidariedade entre os edifícios permite sua substituição gradual 
preserv ando, mesmo assim, as disposições concernentes ao status da fachada 
(portanto, da entrada e do endereço) em relação à rua e os v ínculos com lotes e 
prédios v izinhos, em geral sujeitos a regulamentos urbanísticos iguais. (pp.87-88)

Figura 4.115. Alterações  nos lotes em virtude de inflexões  no tecido urbano de Areia. 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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O urbanismo moderno, particularmente aquele propagado pelo CIAM, baseava-se 

exatamente no contrário: independência completa do edifício em relação à rua (ênfase na 

habitação).  

Os lotes das esquinas de quadras de Areia contrariam as observações dos autores 

acerca da especificidade desse lote – com soluções urbanísticas diferenciadas dos demais, duas 

fachadas frontais ou corte em cunha (PANERAI, 2006, p.90). Em Areia, muitas edificações de 

esquina, que naturalmente deveriam se adaptar a essa condição e assumir uma tipologia 

construtiva diferenciada, comportam-se da mesma maneira que os edifícios dos lotes de 

gaveta, sem tratamento lateral das fachadas ou construção com duas frentes. Ocorre que as 

casas se iam constituindo, ao que parece, sem definição prévia de onde a rua ou a quadra 

cessaria. Por essa razão, no lado par do trecho que vai da Rua Pres. Getúlio Vargas à Rua da 

Gameleira, a continuidade de uma só quadra, sem a existência de ruas transversais, da mesma 

maneira que muitas edificações de esquina do centro da cidade permanecem voltadas para a 

rua principal, como se do lado não ocupado pudessem se seguir, naturalmente, outras mais.  

O mapa de 1847 é esclarecedor para essa questão, revelando que em muitos pontos a 

edificação se dava quase obedecendo a um parcelamento rural, com casas em alinhamentos 

diversos (figura 4.116) e inclinações que dificultaram a retidão das ruas. De qualquer forma, é 

essa homogeneidade do conjunto edificado areiense a responsável por sua unidade 

morfológica. 

Figura 4.116. Disposição das  edificações do centro de Areia (1847). 

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO EXÉRCITO (Rio de Janeiro). 

A observação das parcelas do território edificado de Areia permite a percepção de que 

lotes concentrados em determinados locais possuem largura e profundidade aproximadas 

(Quadro 4.1). Essa aparente unidade, no entanto, está somente expressa em pequenos grupos 

organizados de maneira mais ou menos coesa, mas não prepondera em toda a cidade. A 

Rua Pres. 
Epitácio Pessoa 

Atual Rua 
Santa Rita 

Atual Rua Dr. 
José Evaristo  

Atual Rua Dr. 
José Evaristo  
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variação da profundidade dos lotes é ditada, no núcleo principal da cidade, pela inclinação do 

relevo, e por causa disso, é esta a dimensão mais variável.  

À exceção dos lotes muito largos, que abrigam edificações recuadas dos limites laterais, 

edifícios educacionais ou assistenciais, pequenos loteamentos na periferia e algumas chácaras 

da zona rural, a relação entre pequena largura e grande profundidade é predominante, assim 

como a implantação sem recuos frontal e lateral. A liberdade maior, como ressalta Panerai 

(2006) está nos fundos dos lotes, “onde soluções mais livres não seguem as convenções do 

espaço público e aceitam bem puxados, edículas, anexos” (p.88). 

Quadro 4.1. Largura e Profundidade (em metros) mais  freqüentes  nos  lotes  do centro tradicional e 
nos  setores da expansão de Areia. 

Relação Largura/
Profundidade*

Largura e profundidade
médias das parcelas

Setor de predominância da ocorrência
Indicação - Centro ou Periferia

1 : 2 6,50m x 14,00m Rua Dr. José Evaristo, lado par (centro) 

1 : 3 5,00m x 16,00m Expansão Norte (periferia)  

1 : 3 6,00m x 18,00m Rua Germano de Freitas (periferia)  

1 : 4 7,00m x 28,00m Expansão Sudoeste (periferia)  

1 : 4 5,00m x 18,00m Rua Pres. Getúlio Vargas, lado par (centro) 

1 : 4 5,00m x 20,00m Rua Coelho Lisboa (centro) 

1 : 5 5,50m x 27,00m Expansão Leste (periferia)  

1 : 5 5,50m x 24,50m Rua Padre Felinto (periferia)  

1 : 5 5,50m x 27,00m Rua Semeão Leal (centro) 

1 : 5 6,00m x 30,00m Rua Prof. Xavier Júnior (início) (centro) 

1 : 5 7,50m x 38,50m Rua Santa Rita (periferia)  

1 : 5 4,50m x 22,00m Rua Santa Rita (centro) 

1 : 6 6,60m x 41,00m 
Rua Dr. Cunha Lima, lado ímpar 

Rua Pres. Getúlio Vargas, lado ímpar (centro) 

1 : 6 4,00m x 24,50m Rua Vigário Odilon (centro) 

1 : 6 4,50m x 26,00m Rua Dr. João Machado (centro) 

1 : 6 6,00m x 36,00m Praça João Pessoa (centro) 

1 : 6 7,00m x 42,00m Rua Dr. José Evaristo, lado ímpar (centro) 

1 : 6 4,50m x 23,00m Rua Prof. Xavier Júnior (final ) (centro) 

1 : 7 5,00m x 35,00m 
Rua Pedro Américo, lado par 

Rua Pres. Epitácio Pessoa, lado ímpar (centro) 

1 : 7 5,20m x 37,00m Rua Costa Machado (centro) 

1 : 7 6,00m x 42,00m Rua Prof. Antônio Benvindo (centro) 

1 : 8 6,00m x 50,00m Rua Aderaldo Almeida (periferia)  

1 : 9 3,60m x 35,00m Rua da Gameleira (centro)  

1 : 9 5,00m x 45,00m Rua Pres. Epitácio Pessoa, lado par (centro) 

1 : 14 5,00m x 70,00m Rua Pedro Américo, lado ímpar (centro) 

Fonte:  Tabela elaborada a partir da aferição de profundidades e larguras médias das parcelas da cidade de Areia sobre a base 
cartográfica da CAGEPA (2005). 

Nota: * A relação entre largura e profundidade foi, em alguns casos, aproximada, para evitar dízimas periódicas e permitir a leitura 
apropriada dos dados. 
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A observação do Quadro 4.1 revela que as mesmas relações se estabelecem no centro 

e periferia, podendo confundir a análise do parcelamento. A diferença, no entanto, existe e 

pode ser percebida nas dimensões dos lotes, maiores no núcleo inicial da cidade, sendo 

determinante para a análise a observação das profundidades, que chegam a atingir 70 metros 

no centro tradicional de Areia. 

O parcelamento conserva os indícios de usos antigos do solo, limites preexistentes e 

estados anteriores à implantação do território. A observação do tecido na escala da cidade – a 

dimensão territorial definida por Lamas (2002, p.74) revela por vezes fortes oposições, como, 

por exemplo, no encontro da trama do Plano de Cerdá, em Barcelona, com o antigo limite 

comunal e na  ocupação das favelas nos declives mais acentuados do relevo do Rio de Janeiro 

(PANERAI, 2006, p.89).  

Em Areia, a análise do parcelamento não esclarece tais limites, mas com aporte no 

processo de crescimento urbano, é possível determinar os arruamentos posteriores à fase 

primordial de ocupação. Desta maneira, as quadras constituídas por trás daquelas voltadas 

diretamente para o eixo viário central (a Sudoeste), a ocupação do solo notadamente mais 

regular que o traçado original na Rua Santa Rita e as duas fileiras de casas no sentido 

Nordeste na Rua São José são alguns dos exemplos de ocupações que excederam limites 

delineados até meados do século XIX (figura 4.117). 

Figura 4.117. Arruamentos recentes  (na cor laranja), pos teriores à consolidação do centro urbano 
tradicional (na cor amarela). 

Fonte: Intervenção sobre base cartográfica da CAGEPA, 2005. 
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4.7 Lote urbano e arquitetura

Os estudos da cidade brasileira colonial concentraram-se, por muitas décadas, nos 

edifícios religiosos de notável valor cultural. As edificações civis foram, em geral, postas em 

segundo plano ou estudadas somente as manifestações mais significativas dos séculos XIX e 

XX. Predominava a opinião de alguns estudiosos de que “fundadas todas as casas por 

portugueses incultos, trouxeram de suas aldeias o tipo desproporcionado e sombrio das velhas 

construções” (MATOS apud COSTA, 1937, p.31).  

Alguns trabalhos posteriores, surgidos a partir da década de 1930, procuraram 

encontrar, na aparente simplicidade das casas de residência, os valores e características 

predominantes, e, em alguns casos, as razões para determinadas ocorrências corriqueiras nos 

centros urbanos da Colônia. Areia, uma cidade configurada no século XIX, possui 

características muito influenciadas pelas diretrizes coloniais de construção e pela relação 

predominante entre lote urbano e arquitetura, que perduraram sem alterações significativas 

até o final do século XIX (REIS FILHO, 2006, p.34). A particularidade de suas construções é 

determinada, também, pelas imposições do relevo escarpado.  

É notável a interdependência existente, na cidade, entre lote urbano e arquitetura. No 

entanto, a arquitetura consegue adaptar-se mais facilmente às mudanças da cidade, enquanto 

o lote reage mais lentamente. São mais visíveis e rápidas, portanto, na dinâmica urbana 

brasileira, as mudanças na forma arquitetônica, em detrimento do parcelamento (REIS 

FILHO, 2006, p.16). Em Areia predominam o lote urbano e a implantação tipicamente 

coloniais, herdados das cidades medievo-renascentistas da Europa.  

Aprov eitando antigas tradições urbanísticas de Portugal, nossas v ilas e cidades 
apresentav am ruas de aspecto uniforme, com residências construídas sobre o 
alinhamento das v ias públicas e paredes laterais sobre os limites do terreno [...], 
edificadas em lotes mais ou menos uniformes, com cerca de dez metros de frente e 
de grande profundidade. (REIS FILHO, 2006, pp.22; 30)  

Feita à semelhança da casa portuguesa, simples, esquemática, adquiriu logo seus 
característicos próprios, por muitas causas: o material, o clima, as raças e a condição 
polít ica. (RODRIGUES, 1979, p.2) 

O quintal dos lotes coloniais, como alerta Reis Filho (2006), era extenso e objetivava 

servir às funções de pomar e criação de animais. Em Areia, também é de fundamental 

importância a interação, promovida pelo quintal, entre o espaço da casa e a paisagem do 

entorno (figura 4.118).  
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Figura 4.118. Vis ta aérea dos quintais  das  edificações das  Ruas  Pres. Getúlio Vargas  e Pedro 
Américo. 

Fonte: Acervo da Associação de Amigos de Areia (AMAR). Foto cedida por Rafaela Mabel Guedes. 

Segundo Lúcio Costa (1937), à transferência das características típicas das construções 

portuguesas aliou-se o nosso modo particular de adaptação às condições locais. 

Tais características [aspecto v iril das construções, justeza das proporções e ausência 
de make up], transferidas – na pessoa dos antigos mestres e pedreiros “incultos” – 
para nossa terra, longe de significarem um mau começo, conferiram desde logo, pelo 
contrário, à arquitetura portuguesa na colônia, esse ar despretencioso [sic] e puro 
que ela soube manter, apesar das v icissitudes por que passou, até meados do século 
XIX. 
Sem dúv ida, neste particular tambem se observ a o “amolecimento” notado por 
Gilberto Freyre, perdendo-se, nos compromissos de adaptação ao meio, um pouco 
daquela “carrure” tipicamente portuguesa [...].  (p.31) 

O lote urbano e a arquitetura da Colônia, portanto, resultaram duma adaptação 

natural ao meio, aos materiais disponíveis e à qualidade da mão-de-obra indígena e negra. 

Em Areia, não obstante a presença dos sobrados maiores das famílias ricas, a predominância 

é das residências térreas “de pouca frente, muito fundo e duas águas apenas, alinhadas ao 

longo das ruas” (COSTA, 1937, p.33). As casas eram coladas umas às outras por razões que, 

muitas vezes, excediam a herança européia e se traduziam em soluções urbanas necessárias: 

“A construção sobre os limites laterais, na expectativa de construções vizinhas de mesma 

altura, procurava garantir uma relativa estabilidade e a proteção das empenas contra a 

chuva” (REIS FILHO, 2006, p.26). 

Sobre o lote urbano colonial, Marx (1991, p.77)  fala da dificuldade de “precisar a área 

de tais terrenos, uma vez que, a exemplo do que ocorria no campo, o relevo ou outra 

referência significativa determinava a extensão real dos fundos”. Somente ressalta a 

predominância de “raros quadrados e precários retângulos, em que à estreita e valorizada 

frente se contrapunha a profundidade dos quintais” (MARX, 1991, p.77).  Em Areia é notável 

a predominância do lote de pequena testada e grande profundidade, como de resto, em 

dezenas de cidades coloniais brasileiras. Acontece que em alguns setores da cidade, em virtude 
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da extrema inclinação da serra, os lotes furtam-se a profundidades menores, aproximando as 

duas dimensões da planta baixa.  

Outra particularidade de Areia é a possibilidade limitada de configurar quadras, já 

que as escarpas do terreno provocam sua forma linear e pouco distribuída no sentido Norte-

Sul. Somente na área central, de relevo mais plano, foi possível conformar quadras, embora 

originalmente um bom trecho da Rua Direita, tivesse seus fundos de lotes todos voltados para 

a atual Rua Pres. Epitácio Pessoa, como é possível perceber no mapa de 1847, não 

demonstrando a intenção inicial de constituir uma quadra com lote voltados para as duas ruas 

paralelas, mas tendo a rua de trás como o prolongamento de seu quintal. 

Quanto à inclinação dos telhados,  

[...] por mais irregulares e env iesados que fossem [os lotes], fica clara a orientação 
mais lógica, porque mais prov eitosa e eficiente para o escoamento das águas dos 
terrenos, da testada para trás, sempre que possív el em ângulo reto, ortogonais à rua 
ou ao acesso de frente. (MARX, 1991, p.77) 

Em Areia esta característica é naturalmente adotada, já que os terrenos são, em sua 

maioria, muito inclinados. Os telhados originais, de inclinação colonial, eram em telha canal. 

Atualmente, em muitas casas, a telha de barro foi substituída por telhas de fibrocimento e a 

inclinação tradicional foi modificada (em geral, diminuída ou rebaixada) (figura 4.119).  

Aspecto intrigante é a continuidade de cobertas em muitas vias da cidade, de maneira  

que uma mesma cobertura chega a atravessar três ou quatro residências, sem interrupção. 

Esta ocorrência é observada mesmo quando não se tratam de casas com as mesmas 

características formais e tipológicas, reafirmando, no entanto, a unidade e a 

contemporaneidade das edificações. A inclinação em duas águas ainda predomina (figura 

4.120). 

As cobertas posteriores das residências, sempre com cumeeira paralela à fachada e 

mais alongadas, “se esparramavam depois para ir cobrindo – como asa de galinha – os 

alpendres, puxados e mais dependências” (COSTA, 1937, p.4), à medida em cresciam os 

edifícios. E ainda hoje, é esta a configuração predominante nas residências de Areia, 

principalmente nos lotes de grande profundidade. Segundo Reis Filho (2006), “o sistema de 

cobertura, em telhado de duas águas, procurava lançar uma parte da chuva recebida sobre a 

rua e a outra sobre o quintal, cuja extensão garantia, de modo geral, a sua absorção pelo 

terreno” (p.26).  
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Figura 4.119. Vis ta das  cobertas  dos  sobrados  da 
Rua Pres . Getúlio Vargas , observando-se, em 
alguns  exemplares , a subs tituição da telha canal 
por fibrocimento. 

Figura 4.120. Vis ta geral das  cobertas das 
edificações  das  Ruas  Pedro Américo e Prof. 
Antonio Benvindo. As empenas originais 
preservadas conservam a tradição cons trutiva da 
cidade.  

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

Os beirais, que por décadas ornamentaram as residências, até que posturas municipais 

da segunda metade do século XIX determinaram o uso de platibandas nas fachadas, serviam 

tão somente para o afastamento das águas fluviais das paredes das frontais dos edifícios 

(COSTA, 1937, p.35). A adoção de calhas para o recolhimento das águas da chuva e das 

platibandas só foi possível com a abertura dos portos e importação de equipamentos e 

ornamentos de outros países (REIS FILHO, 2006, p.37).  

No entanto, subsistiram as cornijas, somente como elementos decorativos. Em Areia, 

não há resquício praticamente nenhum de beirais nas edificações, senão em duas casas4, fruto 

de restaurações realizadas na segunda metade do século XX. A aparência predominante é de 

platibandas, que marcam a continuidade formal do conjunto. 

Outra peculiaridade advinda do relevo escarpado de Areia é a existência de porões na  

quase totalidade das residências. Esses porões, ao contrário dos desvãos de ventilação do piso 

presentes em muitas residências a partir do século XIX (porões altos), são construídos na 

porção posterior do lote, a fim de vencer a inclinação do terreno com mais facilidade. A 

aparência geral das construções de Areia remonta ao século XIX, com casas que  

[...] avançav am sobre os limites laterais e sobre o alinhamento das ruas, como as 
casas coloniais. A essas assemelhavam-se pela simplicidade dos esquemas, com suas 
paredes grossas, suas alcovas e corredores, telhados elementares e balcões de ferro 
batido. (REIS FILHO, 2006, p.34) 

4 Essas residências localizam-se uma à Praça João Pessoa, nº. 76 e a outra à Rua Pedro Américo, nº. 66. 
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A tipologia de planta tradicional, identificada ainda nas construções atuais da cidade, é 

a do salão, corredor, alcovas, sala de viver, cozinha e serviços (figuras 4.121 e 4.122). Segundo 

Reis Filho (2006), 

[...] os padrões oficiais apenas v inham completar um tendência espontânea, [e] as 
plantas, deixadas ao gosto dos proprietários, apresentav am sempre uma 
surpreendente monotonia. As salas da frente e as lojas aprov eitavam as aberturas 
sobre a rua, ficando as aberturas do fundo para a iluminação dos cômodos de 
permanências das mulheres e dos locais de trabalho. Entre estas partes com 
iluminação natural, situavam-se as alcovas, destinadas à permanência noturna e 
onde, dificilmente, penetrav a a luz do dia. A circulação realizava-se sobretudo em 
um corredor longitudinal que, em geral, conduzia da porta da rua aos fundos. Esse 
corredor apoiav a-se a uma das paredes laterais, ou fixava-se no centro da planta, nos 
exemplos maiores. (p.24) 

Figura 4.121. Tipologia de planta tradicional: 
s alão, corredor, alcovas, s ala de viver, cozinha e 
serviços , e rebatimento do esquema de planta 
simples . 

Figura 4.122. Disposição das  edificações  s egundo 
a conformação tradicional da casa no lote (s em 
recuos frontal e lateral). 

Fonte: REIS FILHO, 2006. p.31.  Fonte: REIS FILHO, 2006. p.31.  

Em Areia, as variações se concentram, principalmente, na posição do corredor, que 

pode ser lateral (figura 4.123) ou central (figura 4.124). Quando o corredor se desenvolve 

lateralmente, as alcovas se concentram todas no lado oposto, tendo portas de comunicação 

entre si, sobretudo para ventilação e iluminação dos cômodos mais distantes da circulação.  
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Figura 4.123. Tipologia tradicional de planta baixa comum em Areia, com dispos ição lateral do 
corredor. 

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO,  
2005, p.135. 
Nota: Edificação nº.115 da Rua Pedro 
Américo

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO,  
2005, p.132. 
Nota: Edificação nº.101 da Rua Pedro 
Américo

CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, 
p.94. 
Nota: Edificação  nº317 da Rua Dr.  José 
Evaristo.

Nos casos do corredor se desenvolver no centro da planta (figura 4.115), as alcovas se 

dividem, em geral, uniformemente, nos dois lados do edifício. O restante da disposição dos 

cômodos permanece, sendo a edícula de serviços também lateral, ora à direita e ora à 

esquerda da edificação. Na maioria dos imóveis, a coberta do setor de serviços se desenvolve 

independentemente da coberta principal do edifício. 
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Figura 4.124. Tipologia tradicional de planta baixa comum em Areia, com disposição central do 
corredor. 

CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, 
p.126. 
Nota: Edificação nº.47 da Rua Pedro 
Américo.

CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, 
p.98. 
Nota: Edificação nº.283 da Rua Dr. José 
Evaristo. 

CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005. 
p.130. 
Nota: Edificação nº.85 da Rua Pedro 
Américo.

Algumas alterações recentes têm modificado o tipo construtivo e são motivadas 

principalmente pela mudança na função das edificações e por adaptações naturais dos 

edifícios às necessidades atuais de moradia. O salão principal, por exemplo, em muitas 

residências foi diminuído para dar lugar à construção de mais um quarto lateral, ou ainda, 

para a criação de uma varanda frontal, que desfigura tanto a planta original, quanto o aspecto 

formal da fachada. Os vãos entre as alcovas são vedados e, em alguns casos, as paredes entre 

elas são derrubadas para o aumento dos quartos.  

A despeito de toda sorte de alterações na planta das residências areienses, a maior 

alteração tipológica observada é, sem dúvida, a ampliação da construção, tanto horizontal 

como verticalmente. A edificação de puxados e edículas nos fundos dos lotes é freqüente, e a 

ocorrência preocupa urbanistas e técnicos dos órgãos de proteção patrimonial, por 
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desconfigurar o quintal de tradição colonial, originalmente pouco ocupado, extenso e 

destinado à atividade agrícola e à criação de animais. No caso particular de Areia, em que as 

fachadas posteriores são avistadas em conjunto, numa relação forte com a vegetação 

circundante, parece ainda mais grave a ocupação total do lote e o encobrimento dos fundos 

de quintais tradicionais da cidade. 

No que diz respeito ao partido formal das fachadas, como ressalta Costa (1937, pp.36-

37), a proporção entre os cheios e vazios, que nos séculos XVI e XVII caracterizou-se pela 

predominância de espaços cheios, foi gradualmente se invertendo, de maneira que “no 

começo do século XIX, predominam francamente os vãos; de 1850 em diante as hombreiras 

quasi se tocam” (p.37). É este mesmo o quadro geral de edifícios observado em Areia. A 

predominância dos vazios e a ornamentação advinda do ecletismo são as marcas mais 

presentes nas fachadas de Areia (figuras 4.125 a 4.127). No entanto, permanece o ritmo 

regular de esquadrias, tornando ainda mais notáveis as ocorrências de modificação dos vãos 

originais da fachada.  

Figura 4.125. Edificação 
res idencial da Praça João 
Pessoa.

Figura 4.126. Edificação 
res idencial da Praça João 
Pessoa. 

Figura 4.127. Edifícios 
comerciais  da Rua Pres . Getúlio 
Vargas . 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

A ornamentação dos edifícios é característica do final do século XIX e início do século 

XX. Bandeiras em ferro forjado ou argamassa, ornamentos em alto relevo, cercaduras em 

argamassa nas portas e janelas, cartelas nas platibandas, platibandas vazadas, pináculos, frisos, 

cornijas e azulejos portugueses (figuras 4.128 a 4.133) são alguns dos elementos decorativos 

das fachadas areienses. 
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Figura 4.128. Bandeira 
semicircular em ferro forjado. 

Figura 4.129. Ornamentação 
em alto relevo. 

Figura 4.130. Bandeira de 
porta, em argamassa. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

   

Figura 4.131. Cartelas no 
coroamento dos  vãos  e na 
platibanda. 

Figura 4.132. Platibanda 
vazada. 

Figura 4.133. Reves timento em 
azulejo português. 

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 
2007.

Em meio a esta forma de implantação colonial, destacam-se na paisagem urbana 

edificações que se diferenciam pela implantação ou pelas inovações em sua arquitetura e seus 

ornamentos. Algumas delas são as casas de porão alto, cuja ocorrência no Brasil se observa na 

primeira metade do século XIX. Em Areia, como denunciam as datas nas cartelas de algumas 

fachadas, esta ocorrência deve ter-se atrasado um pouco, ou teve seu prolongamento até a 

primeira metade do século XX. Existem alguns exemplares significativos desse tipo de 

residência em Areia, sobretudo nas Ruas Dr. José Evaristo, Dr. Cunha Lima e Pedro 

Américo, que se destacam pela profusão de ornamentos, em voga no Brasil nas primeiras 

décadas do século XX.  

Há, ainda, ocorrências mais recentes, de casas soltas do limite lateral do lote, que 

apresentam alpendre e jardim laterais. Em Areia, podemos observar ocorrências dessa 
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natureza em imóveis da Rua Pedro Américo (figura 4.134),  da Rua Semeão Leal (figura 

4.135) e da Pres. Epitácio Pessoa (figura 4.136). A ocorrência da residência com jardim e 

entrada laterais foi mais comum no Brasil a partir de 1850, e muitas vezes mesclou a já em 

voga ocorrência da casa de porão alto à nova tendência urbana. 

Foi sob a inspiração do ecletismo e com o apoio dos hábitos diferenciados das 
massas imigradas, que apareceram as primeiras residências urbanas com nov a 
implantação, rompendo com as tradições e ex igindo modificações nos tipos de lotes 
e construções. [...] 
As primeiras transformações v erificadas então nas soluções de implantação ligav am-
se aos esforços de libertação das construções em relação aos limites dos lotes. O 
esquema consistia em recuar o edifício dos limites laterais, conservando-o 
freqüentemente sobre o alinhamento da v ia pública. Comumente, o recuo era 
apenas de um dos lados; do outro, quando ex istia, reduzia-se ao mínimo. (REIS 
FILHO, 2006, p.44) 

Figura 4.134. Residência com 
jardim lateral na Rua Pedro 
Américo. 

Figura 4.135. Residência com 
jardim lateral na Rua Semeão 
Leal. 

Figura 4.136. Residência com 
jardim lateral na Rua Pres . 
Epitácio Pessoa. 

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO,  
2005, p.139. 
Nota: Edificação nº.167 da Rua Pedro 
Américo.  

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO,  
2005, p.96. 
Nota: Edificação nº.268 da Rua Semeão 
Leal. 

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO,  
2005, p.110. 
Nota: Edificação nº.187 da Rua Pres. 
Epitácio Pessoa. 

Essa transição só seria efetivamente completada com os afastamentos em relação à via 

pública, com a mescla das características do sobrado e da chácara num novo tipo de edifício,

com o advento dos jardins com as influências e com o impacto causados pelas vilas operárias, 

mudanças que alcançariam a segunda década do século XX (REIS FILHO, 2006, pp.52;53).  
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A natural libertação dos limites do lote, em Areia, aconteceu pouco depois, como é 

possível observar em residências na Rua Pedro Américo (figura 4.137) e na Rua da Gameleira 

(figura 4.138). Estas edificações, características do século XX, já apresentam paredes mais 

delgadas, uso de concreto armado, dimensões de vãos e configuração da  planta baixa mais 

livre, não presa ao modelo tradicionalmente observado nas construções coloniais, e algumas 

delas, já antecipando tendências do movimento moderno.  

Figura 4.137. Residência solta dos  limites  do lote 
na Rua Pedro Américo. 

Figura 4.138. Residência solta dos  limites  do lote 
na Rua da Gameleira. 

Fonte: CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p.136. Fonte: Acervo de Rafaela Mabel Guedes, 2007. 

É o caso de alguns imóveis de feição art déco ou com ares modernistas, sendo estas 

ocorrências isoladas e pontuais. São construções do século XX que, embora sejam inseridas 

no centro histórico da cidade, não são suficientes para configurar uma tendência forte de 

mudança no tipo de arquitetura ou de implantação, por configurarem uma transição, 

ostentando “aparência moderna e implantação tradicional” (REIS FILHO, 2006, p.77). 

Uma análise geral da arquitetura do centro histórico de Areia permite a confirmação 

do conceito da cidade como organismo modelado por pessoas e processos, cuja dinâmica de 

crescimento naturalmente substitui formas, sobrepõe elementos, acrescenta novas 

centralidades. As intervenções nos espaços públicos, no solo e até mesmo na paisagem de uma 

cidade são inevitáveis.  

Areia atualmente ostenta diversos núcleos diferenciados e individualizados, que 

crescem dando continuidade o processo iniciado no século XVIII. A forma dos edifícios 

construídos a partir de meados do século XX se diferencia significativamente do tipo 

construtivo do centro tradicional. E, apesar das alterações recorrentes, Areia ainda ostenta 

exemplares significativos que conservaram praticamente intacta sua feição oitocentista. 

Ressaltamos, por fim, que deve haver uma preocupação dos envolvidos com a questão urbana 

de Areia (Governo do Estado, Prefeitura Municipal, planejadores urbanos, órgãos de proteção 

patrimonial, moradores da cidade e demais responsáveis) com os crescimentos recentes e 

futuros, de maneira que sejam criados mecanismos de regulação da ocupação do solo, a fim 

de preservar os aspectos fundamentais para a determinação de sua aparência urbana.  
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4.8 Os aspectos formais e o ambiente urbano

Ora, uma cidade é feita justamente da estratificação, expansão e substituição 

progressiva de tecidos e formas. Em Areia, posteriormente a um processo lento e espontâneo 

de crescimento e preenchimento de vazios no centro tradicional, sobreveio uma urbanização 

agressiva que destoa da imagem urbana consolidada. A ocupação das encostas, das áreas 

alagadiças e de preservação ambiental e cultural é um grave problema, que compromete a 

segurança dos moradores e a paisagem da cidade.  

Retomando as premissas elencadas para a análise urbana5, é possível identificar na 

dinâmica de crescimento de Areia entre os séculos XVIII e XX, os diversos tempos da cidade, 

que se processaram nas quatro fases de seu desenvolvimento. 

A primeira fase abrangeu o século XVIII e configurou o processo de reconhecimento e 

ocupação inicial do sítio, mas não deixou testemunhos construídos que a representassem até o 

presente. A segunda etapa, compreendida entre o 1801 e 1850 representa o momento de 

fortalecimento de Areia enquanto núcleo urbano, uma vez que se criam as condições 

necessárias para seu reconhecimento como vila e, três décadas depois, como cidade. Desta 

etapa restam alguns ícones importantes, como as duas igrejas católicas, além de significativas 

construções civis. A terceira fase, acontecida na segunda metade do século XIX, representa o 

período de maior crescimento urbano e o princípio da modernização da cidade, seguido de 

um período de forte decadência econômica, que culminará com a estagnação quase que 

completa de sua economia no século seguinte. As fachadas que Areia atualmente ostenta 

revelam, em sua maioria, as feições desta fase de seu desenvolvimento. Por fim, a quarta fase 

de crescimento de Areia é iniciada no século XX e perdura até o presente; tem como 

caracteres mais significativos as ocupações periféricas recentes e o alargamento do tecido para 

além dos eixos principais de desenvolvimento, conservados até o final do século XIX. Esta 

marca também está impressa no aspecto recente da cidade, mas é excluída dos estudos que 

tratam dos valores patrimoniais do Centro Histórico e também não foi considerada nos 

tombamentos estadual e federal. 

Também se percebe a persistência do plano e de determinadas formas urbanas. É 

possível observar que as alterações mais significativas se processaram na arquitetura de Areia, 

enquanto o traçado urbano de seu centro histórico permaneceu praticamente inalterado. As 

5 As premissas foram apresentadas no Capítulo 3 (sub-item 3.2.2 Premissas da análise morfológica) e reforçadas no item 4.3 
deste capítulo. 
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alterações identificadas na cidade apontam para modificações significativas na forma, no tipo 

construtivo e nas plantas originais dos edifícios, exercendo certamente um rebatimento no 

ambiente urbano, e por isso, não podem ser ignoradas.  

No entanto, a permanência do plano e de certas formas de crescimento urbano 

somente conservaram, na cidade de Areia, sua uniformidade e sua forma características, de tal 

maneira que as alterações na arquitetura não comprometem totalmente seu caráter urbano 

primordial. O traçado das ruas, a direção e os sentidos do crescimento, a conformação dos 

edifícios em torno das praças, a formação das quadras a partir de lotes profundos, 

posteriormente desmembrados, conformando as ruas de trás: todos esses aspectos foram 

observados nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento urbano de Areia. Foi 

possível, nessa análise, à luz das ocorrências observadas, identificar um paradigma de 

crescimento fundamentado em alguns eventos fundamentais: 

O crescimento urbano de Areia originou-se de um caminho, uma estrada, e foi 

este eixo que conferiu seu caráter longilíneo e linear. Até os dias atuais, o antigo 

caminho representa a principal via da cidade e a hierarquia das vias também 

respeita o processo de surgimento e formação do espaço urbano. 

As Igrejas Matriz de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário, 

importantes marcos urbanos, polarizaram o adensamento durante o século XIX, 

possibilitando o crescimento da cidade na direção Leste-Oeste. A primeira atraiu o 

crescimento para a região oposta à ocupação inicial, estimulando a urbanização do 

setor Oeste da cidade. A segunda intensificou a ocupação do setor Leste, atraindo 

pra si todo o desenvolvimento que havia se deslocado para o setor Oeste e 

permitindo também o desenvolvimento do setor Norte, pouco ocupado até meados 

do século XIX. 

Durante muitos anos, a cidade permaneceu sobre o platô do seu sítio de 

implantação. Quando não foi mais possível manter-se no topo, a cidade se 

expandiu sempre pelas cotas mais suaves do relevo, respeitando os acidentes 

geográficos de difícil transposição, as barreiras ao crescimento (facilmente 

detectáveis no terreno circundante) e seguindo pelos prolongamentos dos eixos 

viários já existentes.  

A mais forte característica do processo de crescimento de Areia é a sua submissão, 

até as ocupações recentes, ao relevo. 

O arruamento da cidade não parece ter se submetido a qualquer ordenamento ou 

alinhamento. A conformação das casas seguiu-se espontaneamente, à medida que 
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se construíam edifícios nos terrenos vazios. O imóvel já existente parecia 

determinar ou sugerir o alinhamento dos imóveis futuros. Talvez advenha desta 

prática a irregularidade da largura de muitas ruas da cidade.  

Em decorrência de alargamentos imprevistos, alguns em função do relevo, outros 

pela bifurcação de ruas ou pela existência de uma edificação de valor simbólico 

notável, formaram-se as praças da cidade. 

O lote tradicional característico, de pequena testada e grande profundidade, com o 

passar do tempo cedeu lugar aos desmembramentos, de maneira que as quadras 

que tinham lotes-rua, atravessando toda a extensão da quadra até a rua dos 

fundos, foram divididas e se criaram as edificações com suas fachadas voltadas 

para as ruas dos fundos. 

Sem a existência de grande número de igrejas ou de uma notável Casa de Câmara 

e Cadeia, ao redor das praças mais tradicionais da cidade foram mais freqüentes as 

edificações residenciais e comerciais. 

A partir de meados do século XIX, tendo em vista a irregularidade do terreno e os 

prolongamentos das ruas da cidade, as fontes d’água determinaram as descidas 

terreno abaixo, configurando a maior parte das ruas criadas. 

Os eixos de expansão respeitaram os arruamentos já existentes no final do século 

XIX e os bairros novos se localizaram no prolongamento dessas vias de expansão. 

Esta extensão da cidade provocou alguns de seus problemas atuais, porque alargou 

de maneira imprevista o seu tecido, dificultando a expansão da infra-estrutura e 

rareando a densidade nas vias que ligam o centro à periferia. 

Alguns pólos externos, como a Escola de Agronomia (atual Campus III da UFPB), 

atraíram edificações para sua proximidade, criando zonas híbridas, localizadas 

entre as propriedades rurais e a zona urbana. 

Todo o processo de desenvolvimento foi permeado pelas propriedades rurais e os 

limites da cidade também foram, de certa maneira, delineados por elas. A riqueza 

advinda da zona rural, com base predominantemente na economia açucareira e 

subsidiariamente no cultivo do café e gêneros alimentícios, possibilitou o 

desenvolvimento de Areia e a modernização de suas construções e espaços livres 

públicos nos séculos XIX e XX. 

No século XX, o aumento da densidade populacional gerou formas de ocupação 

problemáticas para a estrutura urbana. Sendo o centro tradicional já fortemente 
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consolidado desde o começo do século, a ocupação urbana intensificada a partir de 

1950 instalou-se nas expansões atualmente visíveis e consolidadas, mas também se 

apropriou de glebas agrícolas e das encostas do terreno, modificando o processo 

linear de crescimento identificado nos séculos precedentes e transformando a 

tradicional relação entre a cidade a paisagem rural circundante. 

A ocupação de áreas impróprias para a edificação prossegue em ritmo acelerado, 

enquanto alguns loteamentos destinados à classe média procuram instalar-se em 

zonas mais afastadas do centro tradicional (Anexo D). 

As rupturas da dinâmica de crescimento de Areia identificadas no estudo são visíveis 

em sua morfologia atual. Também são aparentes as alterações tipológicas e formais dos 

edifícios do centro tradicional. No entanto, o paradigma de crescimento predominante 

confirmou-se até mesmo na maior parte das expansões recentes, somente ratificando a 

premissa que considera o suporte geográfico como fator capital para o crescimento da cidade 

de Areia.  

Tomando a última premissa, é possível perceber que Areia resulta, portanto, do 

caminho, da geografia, dos elementos primários que, ora impediram, ora estimularam seu 

crescimento e, por fim, dos fatores econômicos que desaceleraram seu crescimento a partir do 

final do século XIX, impedindo significativas alterações em sua forma no início do século XX, 

e possibilitando a retomada do seu crescimento, com a ocupação da periferia a partir de 1950.  

Nenhum desses fatores, no entanto, a destituiu de seu caráter longilíneo, tampouco a 

desvirtuou de sua tendência de crescimento linear. Desta maneira, o paradigma de 

implantação identificado em Areia, também presente em outras cidades brasileiras, revela um 

processo de desenvolvimento cadenciado, homogêneo e linear, conservado por três séculos, 

até o presente. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apropriação territorial no Brasil durante o século XVIII, fortemente estimulada pela 

política colonizadora da Coroa portuguesa, ocasionou a fundação de vilas e cidades no 

interior do território, até os lugares mais longínquos e distantes da costa. Na Paraíba, a 

penetração no interior se deu por caminhos de tropeiros e viajantes que rumavam para o 

Sertão, onde se desenvolvia a atividade pecuarista, ocasionando a formação de arraiais que, 

posteriormente converteram-se em cidades. Essa pesquisa se concentrou no estudo de um 

desses núcleos populacionais – Areia, no Brejo da Paraíba.  

Nesse estudo foram considerados como chaves de leitura para o entendimento da 

cidade, a análise do seu processo de crescimento urbano, o caráter de seu desenvolvimento 

inicial e a forma assumida em virtude das expansões do século XX. Foram identificadas a 

morfologia atual de Areia e as semelhanças e diferenças entre os crescimentos tradicional e 

recente. Procurou-se estabelecer relações entre Areia e outras cidades brasileiras, a fim de 

inseri-la no contexto nacional de estudos urbanos e identificar dinâmicas de crescimento, 

formas e tipos semelhantes.  

Areia, surgida de uma das estradas de acesso ao Sertão, iniciou seu desenvolvimento 

no princípio do século XVIII e expandiu seu território urbano no século seguinte. Seu 

desenvolvimento esteve, nesses dois primeiros séculos, pautado nas culturas agrícolas de 

subsistência e vinculado ao poderio dos senhores de engenho e, em menor proporção, dos 

produtores de café.

O crescimento de Areia foi linear e preponderantemente contínuo. O inexpressivo 

povoado do século XVIII adquiriu o aspecto atual pelo preenchimento dos vazios urbanos e 

pela densa ocupação do centro tradicional. No final do século XIX, Areia já possuía um 

núcleo urbano fortemente consolidado, numa região serrana a cerca de 600m de altitude, e 

seguia pelos vales, vencendo as descidas mais suaves de seu relevo escarpado, em direção às 

fontes d’água de seu entorno. Já adquiria, portanto, a forma longilínea e serpenteada que 

ostenta no presente. 

À fase de expressividade econômica e política, sobrevieram transformações no final 

dos oitocentos determinantes para a decadência e ocaso da cidade, que ficou à margem das 
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comunicações ferroviárias implantadas no Estado. Areia não conseguiu manter o mesmo 

ritmo de crescimento demonstrado durante as décadas anteriores, perdendo importância 

frente a mercados em ascensão no Sertão e Agreste paraibanos. Esta decadência de Areia foi, 

talvez, o mais importante fator para a manutenção da aparência de seu centro histórico até o 

século presente.  

Muitas transformações se seguiram no século XX, não suficientes, no entanto, para 

reverter seu quadro de declínio econômico ou para modificar significativamente a arquitetura 

de seu centro tradicional. A comunicação com outras cidades foi facilitada nas primeiras 

décadas do século XX com a construção de estradas de rodagem até núcleos próximos (como 

Alagoa Grande e Bananeiras) e centros urbanos importantes do Estado (Campina Grande e 

João Pessoa).  

Na economia, a modernização dos antigos engenhos, com a construção de usinas de 

açúcar, rapadura e aguardente, desencadeou o povoamento inesperado na periferia, por 

causa da imigração de trabalhadores dos engenhos e fazendas para a cidade. No entanto, 

algumas das usinas não resistiram à concorrência de outras fábricas e foram desativadas a 

partir de meados do século XX ou passaram a funcionar com índices muito abaixo da 

capacidade produtiva. A população que havia migrado para a cidade, no entanto, 

permaneceu residindo no perímetro urbano, mesmo com a decadência produtiva das usinas. 

Esse processo de adensamento da periferia se deu de maneira desregulada e confusa, 

ocupando áreas impróprias à urbanização. 

A obrigatoriedade da adoção de um Plano Diretor1 até o ano de 2006 foi cumprida 

em Areia2 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007), mas sem contemplar os principais 

problemas urbanos ou planejar ações de gestão e disciplinamento da ocupação irregular das 

encostas. A conseqüência direta da expansão sem ordem ou regulamentação tem sido o 

crescimento em direção às áreas originalmente rurais, sem a infra-estrutura urbana adequada 

e de maneira linear e alongada, esgarçando o tecido urbano e dificultando a expansão das 

redes de água e esgoto. Esse quadro do crescimento desordenado se distancia da tendência 

1 A inexistência de um Plano Diretor em Areia (Ministério das Cidades, 2007) contraria o disposto na Lei Federal nº. 10.257 
(Estatuto da Cidade), em vigor desde 10 de outubro de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 
de 1988, que tratam da obrigatoriedade, até outubro de 2006, de elaboração do Plano Diretor para municípios com mais de 
20.000 habitantes, integrantes de regiões metropolitanas de especial interesse turístico ou que estejam sob influência de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental. Para mais informações, cf. Lei Federal nº. 10.257/2001, especialmente 
o Capítulo III (Do Plano Diretor), Art. 41. 
2 Dados do Ministério das Cidades sobre a situação dos Planos Diretores das cidades brasileiras em 2007 apontam que, no 
caso de Areia, não há informações sobre o andamento do Plano Diretor (informações disponíveis em: 
<http://www.cidades.gov.br>. Acesso em: 15 nov. 2007. 20:55). Sabe-se, entretanto, que sua elaboração já foi concluída, 
mas que o conteúdo do texto não contempla alguns dos capitais problemas da urbanização recente e da preservação do 
patrimônio natural e cultural da cidade. 
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observada em Areia desde o início de sua ocupação, por volta de 1700, que permaneceu 

essencialmente sobre o platô do sítio.  

A apropriação territorial de Areia sempre esteve vinculada à convivência com os 

obstáculos do relevo difícil. Durante os dois primeiros séculos de ocupação não houve uma 

imposição de uma forma pré-determinada, mas uma adequação do parcelamento, dos 

edifícios e das vias ao sítio de implantação. O adensamento urbano recente, por outro lado, 

procurou transpor os obstáculos ao crescimento urbano, avançando nas áreas rurais, escarpas 

e nas cotas mais baixas do terreno, não observando determinações urbanísticas, como a não 

ocupação de áreas inundáveis, áreas íngremes ou encostas. A dilatação desta “cidade 

informal” e a inexistência de soluções para os problemas recentes no plano regulador do 

crescimento urbano são entraves reais em Areia. A problemática aponta para a necessidade 

de políticas de controle do uso e ocupação do solo areiense, que precisam ser aplicadas na 

perspectiva da conservação integrada, devido às especificidades do centro histórico. O conflito 

entre a paisagem natural e a paisagem construída é um dos principais dilemas, por 

representar a quebra do antigo equilíbrio. 

Quando se tratou da forma de Areia frente ao contexto do Brasil-Colônia, foram 

colocados alguns questionamentos, que agora são retomados a fim de tecer algumas 

considerações. São eles: Como Areia se situa no panorama da historiografia urbana brasileira, 

uma vez observadas suas particularidades morfológicas e seu paradigma de implantação? Que 

papel o paradigma de implantação de Areia representa frente a outros centros urbanos do 

Brasil? Como os condicionantes geográficos interferiram e repercutiram na morfologia de 

Areia durante o século XIX? Quais são as particularidades da forma e da arquitetura? 

Areia, se observada frente aos casos registrados pelos historiadores da cidade 

brasileira, apresenta semelhança com outras urbes que cresceram a partir de caminhos e 

estradas que promoveriam a ocupação do Sertão. Sua feição longilínea se identifica, por 

exemplo, com a de Serinhaém (PE) ou dos arruamentos iniciais de cidades como Ouro Preto 

e Tiradentes (MG), denotando uma forma de apropriação do espaço muito peculiar, 

adaptada ao relevo e procedente de uma estrada, que direta ou indiretamente, determina o 

seu crescimento. 

As edificações religiosas e, com menor intensidade, as construções públicas detiveram 

significativa importância na estruturação do tecido da cidade. Além destes elementos, não há 

regras, a não ser a da topografia e das barreiras naturais do sítio de implantação. A 

importância desse estudo foi demonstrar como em Areia, cidade tratada de forma periférica 
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nos estudos sobre núcleos urbanos coloniais, esse paradigma de implantação é explícito, tendo 

sido preservado até o século XXI. 

Apesar de ter sido fundada na era colonial, a cidade só se consolidou no século XIX. A 

análise aqui efetuada apontou, no entanto, para uma implantação e uma forma urbana 

característica do período colonial. Quando se analisa a implantação de cidades no século 

XVIII, percebe-se uma intenção urbanizadora que privilegiou vilas e cidades regulares; em 

Areia, a ocupação se processou sem sofrer influência das determinações predominantes no 

contexto brasileiro. Então, o paradigma de implantação de Areia e sua morfologia resultam 

do modo lusitano de construir cidades, anterior à fase modernizadora e controladora dos 

setecentos. Tem-se, portanto, uma cidade oitocentista com a morfologia dos núcleos urbanos 

seiscentistas, ainda presa à lógica do caminho, do relevo e do acaso.  

Quanto à arquitetura, a cidade apresenta edificações modestas, em sua maioria, mas 

que em conjunto, apresentam forte unidade estilística e formal. As casas, com implantação 

tradicional (sem limites laterais e frontal), conservam o ritmo de esquadrias, a proporção dos 

vãos, a inclinação da cobertura e os elementos decorativos típicos da produção arquitetônica 

do século XIX. As tipologias de planta de alguns imóveis remanescentes encontram 

correspondentes nos modelos da arquitetura luso-brasileira colonial presentes nos autores 

consultados. A descaracterização de fachadas e plantas baixas, intensificada na segunda 

metade do século XX, prejudicou em alguns trechos de Areia a unidade formal e ocasionou a 

substituição de casarios tradicionais. No entanto, o caráter das construções ainda se identifica 

com a produção arquitetônica dos oitocentos. 

A formulação de hipóteses acerca do desenvolvimento de Areia e a identificação de 

diversas etapas, diferenciadas pelo modo e pela intensidade de seu crescimento, resultaram em 

quatro momentos distintos. O primeiro deles compreende a ocupação inicial do sítio, com 

inexpressivo crescimento urbano (século XVIII). A segunda fase (1801-1850) foi marcada pela 

afirmação eclesiástica (criação da freguesia e, posteriormente da Comarca de Areia) e 

administrativa do núcleo urbano (elevação a Vila em 1818 e cidade em 1846). A terceira 

etapa (1851-1900) se distinguiu pela consolidação do centro urbano tradicional e 

adensamento urbano, provocados pela boa fase da economia agrícola e do comércio local, 

seguida de uma fase de retração econômica. E, por fim, a última fase, iniciada no século XX, 

foi marcada pela expansão urbana nas direções Norte, Sudoeste e Leste, pelo esgarçamento 

do tecido urbano e por ocupações irregulares. 

Por fim, entende-se que todo o processo de crescimento de Areia foi fundamentado em 

alguns princípios norteadores. O povoado, nascido de um caminho, foi polarizado pelas 
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igrejas Matriz e Nossa Senhora da Conceição e freado pelo relevo e por alguns elementos 

primários, somente transpostos no século XX. O crescimento da cidade para além do topo da 

Serra da Borborema prolongou os eixos viários já existentes, respeitando a configuração 

inicial linear, até que a partir do século XX, pólos externos exerceram influência sobre o 

antigo núcleo, estimulando o alargamento do tecido e a expansão radial. Essa ampliação da 

cidade gerou alguns problemas, mas conservou o caráter da trama urbana tradicional de 

Areia, confirmando a premissa de que o plano permanece essencialmente intacto nos 

processos de estratificação urbana de uma cidade.

Areia conserva a forma de seus edifícios, o traçado inicial de seu núcleo e assume, até 

o presente, o caráter urbano de sua fase mais próspera, que sobreviveu às ocupações recentes. 

A cidade aceita as intervenções recentes e as incorpora a seu desenvolvimento inicial, 

revelando uma adaptação contínua aos estratos superpostos e apostos. A diferenciação entre 

novo e antigo tecido reside em pequenas diferenças (forma da arquitetura, dimensões do lote e 

configuração das vias), reafirmando a unidade e homogeneidade do centro, frente à 

heterogeneidade das ocupações periféricas. 

É necessário, em última análise, reafirmar a importância da cidade de Areia como 

patrimônio cultural brasileiro e como testemunho da construção da cidade no Brasil. Toda 

essa importância e a identificação com diferentes processos de configuração urbana e com 

outras formas de cidade, além da peculiaridade de sua morfologia, somente reforçam a 

necessidade de inserir Areia no “mapa” dos estudos urbanos sobre a cidade brasileira colonial. 
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APÊNDICE



APÊNDICE – Relação dos engenhos de açúcar da Capitania

da Paraíba em 1761 e dos engenhos de açúcar de Areia em

1851

A consulta de fontes bibliográficas sobre a Capitania da Paraíba revelou dois quadros 

da situação de engenhos da Capitania da Paraíba. As informações mais relevantes para a 

pesquisa foram transpostas para os Quadros 1 e 2. A relação completa dos engenhos da  

Província da Paraíba em 1851, bem como a relação referente ao ano de 1852, se encontram 

nos Anexos A e B da presente dissertação. 

A primeira relação de engenhos (Quadro 1) é decorrente de um levantamento feito 

pela Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, em 1761, acerca dos engenhos moentes e 

de fogo morto existentes nas duas Capitanias (GOUVÊA, 1971, p.81), resultando em 22 

engenhos (três dos quais não constam na listagem), 20 em atividade e dois de fogo morto. 

Quadro 1.  Engenhos moentes  e de fogo morto na Capitania da Paraíba (1761). 

Nº Denominação Nome do proprietário

01 Engenho do Taypu Capitão Manoel Cavalcante de Albuquerque 

02 Engenho do Espírito Santo Capitão mor Francisco do Rego 

03 Engenho dos Reys Manoel Martins Grange iro 

04 Engenho de São João João Velho Barreto 

05 Engenho das Tabocas Padre Francisco Xavier de Viveiros 

06 Engenho da Pindoba Capitão mor Antonio Pereira  

07 Engenho do Inhobim Francisco Pinto Correa 

08 Engenho do Puxy de Cima João do Rego 

09 Engenho do Puxy de Baixo Francisco de Abreu 

10 Engenho do Tibiry Bento Luiz da Gama 

11 Engenho do Papuhá Reverendos Padres do Carmo 

12 Engenho de Unna Mestre de campo Mathias Soares Tave ira 



Quadro 1 (continuação).  Engenhos moentes  e de fogo morto na Capitania da Paraíba (1761). 

Nº Denominação Nome do proprietário

13 Engenho do Murcú Reverendos Padres de São Bento 

14 Engenho do Meyo Tenente Coronel Francisco da Silva 

15 Engenho Novo Capitão José Pereira 

16 Engenho Novo Capitão José Antonio José de Foyos 

17 Engenho das Barreiras Capitão mor Francisco de Mello 

18 Engenho do Gargaú Padre Manoel Carvalho 

19 Engenho da Camaratuba Nicoláo Mendes de Vasconcelos 

Fonte:  GOUVÊIA, Fernando da Cruz. Uma relação de engenhos de Pernambuco e Paraíba no século XVIII. Brasil Açucareiro. Rio de  
Janeiro, v. 78, N. 2. ago. 1971. p.87. 

A segunda relação de engenhos data de 18511, quando o número total desses 

estabelecimentos havia chegado a 159 em toda a Província. O Quadro 2 contém a  

denominação e o nome dos proprietários dos engenhos do município de Areia, num total de 

25. Ressalte-se o grande desenvolvimento da atividade açucareira em toda a Província, já que 

um século depois somente os engenhos de Areia  já superam em número, os engenhos 

existentes em 1761 em toda da Capitania da Paraíba. 

Quadro 2.  Engenhos de Areia (1851). 

Nº Denominação do engenho Nome do proprietário

01 Parxinhos Bento Corrêa Lima 

02 Quati Luiz Cavalcanti d’Albuquerque Buriti 

03 Pindoba João Marques dos Reis 

04 Frexeiras Antonio de Barros Corrêa 

 05 Monte-tiro Manoel Peregrino de Almeida 

06 Ipoeira Remígio Virissimo de Ávila Lins  

07 Mandaú Custodio José Machado 

08 Jussara Manoel Gomes da Cunha Lima 

09 Jussara Joaquim José Cavalcanti 

10 Bolandeira Francisco Xavier de Miranda Henriques  

1 Dados extraídos do Relatório do Presidente de Província da Paraíba do Norte, Dr. Antonio Coelho Sá e Albuquerque, apresentado à
Assembléia Legislativa Provincial em 2 de agosto de 1851 (Parahyba: Typographia de José Rodrigues da Costa, 1851), p.32. O Quadro 
completo dos engenhos da Paraíba em 1851 segue no Anexo A. 



Quadro 2 (continuação).  Engenhos de Areia (1851). 

Nº Denominação do engenho Nome do proprietário

11 Saburá Joaquim Thomaz de Alme ida 

12 Riacho d’Arêa Nuno Guedes de Miranda Henriques 

13 Macahiba Francisco Jorge Torres  

14 Tapic ia Manoel de Souza Corrêa 

15 Várzea Manoel de Souza Lima 

16 Macaco Virginio Virgolino Cavalcanti d’Albuquerque 

17 Cipilho Antonio Isidoro Delgado 

18 Bujari Anna da Trindade 

19 Volta Ignacio Bento d’Ávila 

20 Riacho da Bananeira Silvestre José de Souza 

21 Pilões Manoel Marcolino de Menezes 

22 Pilões José Leandro Corrêa 

23 Pé da Serra José Antonio Villa Sêcca 

24 Breginho Antonio Dias Pereira 

25 Tanques  Manoel Martins Casado 

Fonte:  Relatório do Presidente de Província da Paraíba do Norte, Dr. Antonio Coelho Sá e Albuquerque, apresentado à Assembléia
Legislativa Provincial em 2 de agosto de 1851 (Parahyba: Typographia de José Rodrigues da Costa, 1851), p.32. Documento  
disponível na homepage da Universidade de Chicago (<http://www.crl.edu>).  

No ano seguinte, uma relação de engenhos semelhante (ALBUQUERQUE, 1852)  

revela no município de Areia, além dos mesmos engenhos declarados em 1851, a existência de 

mais três unidades produtivas2: Engenhos Mineiro, de Ignacio Joaquim Monteiro, Macahiba  

de Marzagão, de José Joaquim e Estiva, de José de Lemos de Vasconcellos. 

2 Dados extraídos do Relatório do Presidente da Província da Paraíba do Norte, Dr. Antonio Coelho Sá e Albuquerque, apresentado à
Assembléia Legislativa Provincial em 13 de maio de 1852 (Parahyba: Typographia de José Rodrigues da Costa, 1852), p.39. O Quadro
completo dos engenhos da Paraíba em 1852 segue no Anexo B. 
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