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RESUMO 

O presente trabalho parte da discussão do entendimento do progresso morfológico 

através da criação e construção de prédios públicos, que contribuíram com o 

processo de urbanização no município de Araruna – PB, desde a data de sua 

fundação, até o ano de 1967, discutindo a temática da cidade como objeto de 

análise, com vistas a mostrar a relação entre a execução de determinados 

logradouros públicos e estabelecimentos religiosos, com as dinâmicas no espaço 

urbano e geográfico do lugar, e a relação dessas construções com os interesses 

obscuros de determinados sujeitos sociais. Isto contribui para a compreensão do 

questionamento de que ponto o progresso urbano e social, com estas construções 

contribuíram para o bem comum, trouxe o progresso urbano e econômico, e ao 

mesmo tempo perceber o papel dos sujeitos históricos neste processo. Espera-se 

através deste trabalho contribuir com o estudo das cidades pequenas para a 

Geografia Urbana, particularmente, dentro da geografia histórica das pequenas 

cidades. 

 

 

 

Palavras chave: morfologia, urbanização, espaço geográfico, sujeitos sociais. 
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ABSTRACT 

 

The present work comes out from the discussion on the morphological progress 

understanding through creation and construction of public buildings, which have 

contributed for the urbanization development in the city of Araruna – Paraiba state, 

since its foundation period, up to the year of 1967, discussing the theme of the city as 

an analysis object, aiming to show the relations between the execution of certain 

public lanes and religious sites, with the urban and geographic space dynamics in the 

location, and the relation of these buildings with not clear interests from some social 

subjects. As these buildings have contributed to the common well being, the urban 

and economic progress came along, and at the same time, we could see the role of 

the historic subjects along this process. We hope, through this work, contribute with 

the study of the small cities to the urban geography, mainly within the historic 

geography of small towns. 

 

Key words: morphology, urbanization, geographic space, social subjects 
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ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE ARARUNA 

– PB, DA FUNDAÇÃO DO POVOADO A 1967 

 

1  INTRODUÇÃO   

  

 

            O interesse sobre o estudo do espaço urbano interessa a diversas linhas de 

pesquisas da sociedade, sejam realizadas por geógrafos, historiadores, 

antropólogos, economistas, sociólogos, arquitetos, entre outros. A abordagem sobre 

a cidade e o espaço urbano, é importante por ser onde habita grande parcela da 

população, além de ser lugar para investimentos de capital, seja ele industrial, 

imobiliário, fundiário, comercial ou financeiro. Utilizando-se destes entendimentos 

Spósito (1991, p.6) constata que: 

 

 

 “Entender a cidade de hoje, apreender quais processos dão conformação à 
complexidade de sua organização e explicam a extensão da urbanização 
neste século, exige uma volta às suas origens e a tentativa de reconstruir, 
ainda que de forma sintética, a sua trajetória”.  
 
 

           O maior interessado nestes estudos mesmo inconscientemente é o próprio 

habitante da cidade ou espaço urbano em questão, pois são análises, que 

caracterizam sua qualidade e modo de vida, observando os caminhos percorridos 

nas suas transformações espaciais. 

           Observar o território e a morfologia urbana é imprescindível para se 

compreender as condições sociais e humanas no espaço geográfico, contribuindo, 

sobretudo para desmitificar interpretações equivocadas, que são constantemente 

associadas ao espaço urbano das cidades pequenas, onde frequentemente são 

associadas a espaços de convivência tranqüilos, acolhedores e ordeiros, sem que 

neles existissem as tradicionais mazelas que marcam a sociedade capitalista, por 

isso, ao analisá-las é fundamental a atenção às contradições sociais que nelas 

também podem ser encontradas. 

            A urbanização resulta de um processo de transferência, de um contingente 

populacional do campo para a cidade, onde conceito de urbanização está associado 

a uma aglomeração de pessoas em um espaço restrito, que é a cidade, que substitui 

as atividades primárias por secundárias e terciárias. Além de depender dos 
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alimentos produzidos na zona rural, deve ser ressaltado, que, quanto mais rápido 

um país se industrializa, mais rápida é sua urbanização. 

 

 

Cidade: local onde historicamente, alojou-se o grupo encarregado de 
gerenciar e consumir excedentes agrícolas, diferentemente das áreas de 
produção agrícola ao qual se juntaram os artesãos, militares e funcionários 
a eles ligados. Constituiu-se assim um núcleo populacional dependente dos 
alimentos produzidos na zona rural, e cujas atividades são 
predominantemente o comércio, a indústria e os serviços. (SPÓSITO, 1994, 
p.23). 
 
 

 Nesse contexto, o presente trabalho, analisa o processo morfológico de 

urbanização na cidade de Araruna – PB, levando em conta seu crescimento 

econômico e seu grau de polarização no espaço regional, no qual está inserido. 

Para tanto, o levantamento histórico da cidade de Araruna – PB se torna 

fundamental na compreensão do objeto estudado.   

A importância dessa pesquisa reside no fato de tornar público, o processo de 

desenvolvimento da cidade de Araruna, no estado da Paraíba, analisar os pontos e 

linhas temporais, históricos, momentos e ações que influenciaram, 

substancialmente, na urbanização desta cidade.  

 A pesquisa trata das transformações na produção do espaço urbano na 

cidade de Araruna - PB, resultado das práticas dos agentes sociais, que atuaram 

dentro do marco do sistema capitalista, utilizando-se de sistemas legais a sua 

disposição, onde notadamente influenciaram em sua expansão urbana. 

Podemos dividir as transformações na morfologia urbana de Araruna em 

momentos históricos distintos, desta forma constatamos que o Primeiro destes 

momentos foi o da construção da antiga igreja matriz, de onde provém a primeira rua 

da cidade, no Segundo momento a construção do primeiro Mercado Público, 

traçando novas linhas e trajetórias no espaço urbano da cidade, devido a um grande 

salto na melhoria da qualidade da arquitetura, dos traçados das ruas, aformoseando 

a urbe, e embelezando a cidade, o Terceiro momento inicia com construção do Novo 

Mercado que, de forma rápida, elevou a área urbana na cidade, pois deslocou toda 

uma estrutura comercial e modificou os pontos de imantação econômica da cidade, 

onde no alto da Serra da Araruna, criou novas ruas e avenidas. 

           Discutir o processo de urbanização em Araruna - PB é importante, por que 

contribuirá para um melhor entendimento da organização do espaço deste 
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município.  Além disso, o estudo poderá favorecer o desenvolvimento da indústria, 

do comércio, dos serviços urbanos como um todo, à medida que tais informações 

contribuam para um processo de conscientização do real papel de cada cidadão 

ararunense no processo de construção e transformação do meio urbano em sua 

cidade, em que pese sua participação neste processo.    

             Os procedimentos adotados na presente pesquisa constarão das fases de 

gabinete e campo. Foram levantadas as características físicas e estruturais do 

espaço urbano da cidade de Araruna - PB, assim como um levantamento histórico, 

de como se deu a urbanização nesta cidade. Em gabinete, fora realizada a seleção 

do material bibliográfico disponível sobre urbanização, sua evolução no mundo, no 

Brasil e no Nordeste e, em especial, na cidade de Araruna. Em campo foram 

realizados trabalhos de entrevistas e, posterior transcrição, capturando na alma da 

cidade, manifestos de reminiscências sobre sua urbanização.  

           Dessa forma, no primeiro capítulo abordaremos a discussão acerca do 

processo de urbanização na cidade de Araruna, desde os primórdios de seu 

povoamento até as concretizações e acontecimentos que levaram esta cidade a 

transformar e modificar suas estruturas. 

           Utilizaremos a cidade como uma constituição do trabalho humano, sobretudo 

através de estudos realizados por autores ligados a Geografia Urbana, como 

Roberto Lobato Correia, Marcelo Lopes de Souza e Ana Fani Carlos, além de 

Humberto Fonseca de Lucena nas questões referentes à historicidade produzida em 

Araruna, entre outros autores. 

           Utilizaremos como corrente teórica a Geografia Crítica, que possui como uma 

de suas características de analises as contradições estabelecidas pelos modos de 

produção capitalista na sociedade, guiadas por uma abordagem histórica e dialética. 

Assim, o discurso crítico irá se deparar com a contradição e o conflito, que são 

traços marcantes da dialética, pois “procede pela refutação das opiniões do senso 

comum, levando-as à contradição, para chegar então a verdade, fruto da razão”. 

(JAPIASSU; MARCONDES, 1990).  

            Com a Geografia Crítica, os estudos geográficos urbanos apresentam uma 

perspectiva metodológica de analises sobre a produção do espaço urbano, bem 

como dos agentes produtores destes espaços, observando as características 

essenciais encontradas nas contradições sócio espaciais, dos movimentos sociais 

urbanos e notadamente da especulação imobiliária. 
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            Tentar-se-á demonstrar como a ideia de desenvolvimento está presente no 

inconsciente dos cidadãos, refletindo as seguintes indagações: Qual a importância 

de se entender o espaço urbano junto à sociedade? O desenvolvimento de fato teria 

chegado a Araruna, ou apenas o sistema econômico expandiu? De acordo com 

Corrêa (2005. p.151) “O espaço da cidade é assim, e também, o cenário e objeto 

das lutas sociais, pois estas visam, afinal de contas, o direito á cidade, á cidadania 

plena e igual para todos. O espaço urbano converte-se, assim, em campo de lutas”.   

             Segundo FURTADO, apud VEIGA (2006), “só haverá verdadeiro 

desenvolvimento – que não se deve confundir com crescimento econômico, no mais 

das vezes resultado de mera modernização das elites – ali onde existir um projeto 

social subjacente”.  

              A urbanização segundo SPÓSITO (1998) resulta de um processo de 

transferência, de um contingente populacional do campo para a cidade. O conceito 

de urbanização está associado a uma aglomeração de pessoas em um espaço 

restrito, que é a cidade, que substitui as atividades primárias por secundárias e 

terciárias.  

 

Muito antes do próprio conceito destacar uma figura histórica, ele supõe que 
este fato seja tratável com uma unidade que depende de uma racionalidade 
urbanística. A aliança da cidade e do conceito jamais os identifica mas joga 
com sua progressiva simbiose: planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar 
a própria pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento do plural: 
é saber e poder articular.  (CERTEAU, 2007). 

 

 

Uma cidade difere muito de outra, no que diz respeito as suas funções e 

serviços, tendo diversos fatores essenciais podendo ser cidades industriais, culturais 

(focadas tanto na religiosidade, universitárias, cidades museus e etc.), comerciais, 

administrativas ou políticas. Sendo assim, a cidade é “uma realização humana, uma 

criação que vai se constituindo ao longo do processo histórico e que ganha 

materialização concreta, diferenciada, em função de determinações históricas 

especificas.” (CARLOS, 2001, p. 57).  

           Estas determinações históricas específicas são causadas por decisões 

sociais, transformadoras do cotidiano das cidades em menor ou maior proporção. 

 

A situação urbana sofre a mobilização das relações sociais, impulsionadas 
pelas necessidades criadas no âmbito do privado e do público, onde a lei do 
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dinheiro é quem determina suas regras. As funções urbanas são a carcaça 
das relações de poder entre credores e devedores; das relações mercantis 
(distribuição, troca, consumo), financeiras; de relações contratuais no 
recôndito da produção de mercadorias, da prestação de serviços, da 
produção do saber e todas elas permeadas pelo trabalho, quer como ação 
alienada, ou como resultado alienado, encravado no empírico sensível. 
(SILVA, 2004, p.28). 

 

 

Propomos em nosso trabalho uma análise acerca das instituições construídas 

na cidade de Araruna, que contribuíram com uma consequente expansão na 

morfologia urbana, e desenvolvimento econômico, mas não exatamente 

desenvolvimento dos agentes sociais. Não só uma estrutura material ou concreta 

deve ser analisada, mas o desenvolvimento do homem em si, é essencial nesse 

contexto, Celso Furtado (2005), nos fala sobre a centralidade da morfogênese e da 

criatividade cultural nas compreensões sobre desenvolvimento, potencializando o 

homem quanto cidadão individual, como fator positivo de uma sociedade a ser 

considerada desenvolvida. 

 

 

Como o desenvolvimento traduz a realização das potencialidades humanas, 
é natural que se empreste á ideia um sentido positivo. As sociedades são 
consideradas desenvolvidas á medida que nelas o homem logra satisfazer 
suas necessidades e renovar suas aspirações. O estudo do 
desenvolvimento tem, portanto como tema central a criatividade cultural e a 
morfogênese social, temática que permanece praticamente intocada. 
(FURTADO, 2005, p.7).  

 

 

            Almeja-se nesse sentido, não como uma utopia, mas como possibilidade o 

entendimento das questões urbanas, como resultados das ações de diversos 

interlocutores sociais que dinamizam e modificam o espaço geográfico, nas quais se 

envolvem as perspectivas a cerca do desenvolvimento. 

           Estas transformações no espaço geográfico fazem parte do processo de 

morfologia das cidades, reflexos de uma organização econômica, social e política, 

Horácio Capel (2002) considera a cidade como “la forma mas excelsa de paisaje 

cultural”, a cidade se explica a partir do que foi feito em cada momento de sua 

história, sendo dever do geógrafo ou de qualquer outro investigador urbano prestar 

atenção nestes momentos de expansão morfológica das cidades, entendendo seus 
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momentos históricos, e desmitificando uma série de “silêncios”, e dar espaço para os 

espaços sem voz. 

           Necessário também, em nosso trabalho, é a realização de uma discussão, a 

cerca do planejamento urbano, como responsável pela produção do espaço urbano, 

pois, o planejamento está claramente ligado aos interesses capitalistas, onde de 

acordo com seu intervencionismo e o regulacionismo estatal, se pode ir a favor ou 

contra interesses de determinados agentes sociais, que através de dispositivos 

legais podem vir a se beneficiarem do planejamento. 

 

 
[...] planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para 
dizê-lo de modo menos comprometido com o pensamento convencional, 
tentar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de 
melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, com o 
fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios. (SOUZA, 2002, p.46). 
 
 

           Considerando a relação entre o planejamento com a gestão urbana, podemos 

mencionar que uma gestão é notadamente remetida ao tempo presente, gerir 

significa administrar uma situação, de acordo com os recursos disponíveis para 

suprir necessidades imediatas, onde a noção do planejamento baseia-se a 

preparação de uma gestão voltada para o futuro (SOUZA, 2002).  

           Marcelo Lopes de Souza nos traz uma contextualização entre planejamento e 

a gestão urbana: 

 
 
O planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou 
minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a 
efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e o indeterminado estão 
sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a 
flexibilidade sempre imprescindíveis), das condições que o planejamento 
feito no passado ajudou a construir. (SOUZA, 2002, p.46). 
 
 

           Planejamento e gestão embora distintos e complementares, não podem ser 

colocados como opositores, ou como concorrentes cambiáveis, pois notadamente a 

própria gestão no seu oficio de administrar recursos, irá através de seus dispositivos 

legais planejarem o futuro, é neste ato do poder em gerir os recursos, que 

determinados interesses obscuros ligados claramente as relações de poder, 

exercem o ato do planejamento, de acordo com os seus interesses particulares.  

           Este ato de planejar é algo que independente do grau de complexidade 

material de uma sociedade do qual não se pode abdicar. De acordo com as 
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conclusões de Matus (apud SOUZA, 2002, p.46) ”[s]e planejar é sinônimo de 

conduzir conscientemente, não existirá então alternativas ao planejamento. Ou 

planejamos ou somos escravos da circunstancia. Negar o planejamento é negar a 

possibilidade de escolher o futuro, é aceitá-lo seja ele qual for.”  

            Contextualizado também, devem ser os entendimentos entre urbanismo e 

planejamento urbano, para que se desmitifiquem interpretações errôneas dos 

mesmos, até pelo grande agregado de diferentes profissionais que o planejamento 

urbano de fato possui. 

 

 

[...] o planejamento urbano é, de fato, um campo que congrega os mais 
diferentes profissionais. Nele colaboram não apenas arquitetos, mas 
também cientistas sociais de diferentes formações, destacando-se os 
geógrafos, sem contar a colaboração prestada por especialistas em Direito 
Urbano. [...] Urbanismo e planejamento urbano não são, portanto, 
sinônimos, nem o primeiro esgota o segundo. Infelizmente, mesmo 
planejadores comprometidos com um pensamento socialmente crítico, 
quando arquitetos, costumam, no Brasil, confundir as duas coisas. (SOUZA, 
2002, p.55, 56). 
 
 

           O Urbanismo diferentemente do planejamento urbano, não considera a 

organização econômica social e política de uma cidade, e sim trabalha com o 

desenho urbano dela, e o projeto das cidades em termos generalizados.  

 

 

[...] o Urbanismo trabalha (historicamente) com o desenho urbano e o 
projeto das cidades, em termos genéricos, sem necessariamente considerar 
a cidade como agente dentro de um processo social conflitivo, enquanto 
que o planejamento urbano, antes de agir diretamente no ordenamento 
físico das cidades, trabalha com os processos que a constroem (ainda que 
indiretamente, sempre atue no desenho das cidades) [...] o planejamento 
urbano é multidisciplinar e o Urbanismo uma disciplina autônoma (ECIVIL, 
2008, p. 1.). 
 
 

           Basicamente podemos observar que pelo leque de profissionais ligados ao 

planejamento urbano, os arquitetos são praticantes de uma modalidade específica 

no planejamento urbano, assim como de acordo com suas formações demais 

profissionais inseridos em vários grupos são potencialmente ligados a distintas 

funcionalidades ligadas ao planejamento urbano. 

           A metodologia e os passos a serem adotados em nossa pesquisa seguirão o 

materialismo histórico e dialético, utilizando como corrente a se guiar a Geografia 
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Crítica. Serão consultadas as bibliotecas da Universidade Estadual da Paraíba, 

distribuídas em seus diversos campi, (campus III Guarabira - PB e campus VIII 

Araruna – PB), a biblioteca municipal de Araruna – PB, além de trabalhos realizados 

pelo próprio autor com a temática durante seu processo de graduação.                                

           Delimitaremos nosso campo de pesquisa o município de Araruna – PB, 

observando as transformações em seu espaço urbano, através da vinda de 

instituições, e da influencia dos atores sociais, para compreensão do 

desenvolvimento urbano nesta cidade. 

           Os resultados do nosso projeto serão obtidos através das análises do tema 

abordado, apresentando um recorte histórico acerca do processo de urbanização da 

cidade de Araruna – PB, desde os primórdios do povoamento, e as trajetórias 

urbanas Inseridas na corrente da geografia crítica e do método histórico dialético. 

           Esses procedimentos são importantes reflexões quanto à prática a ser 

abordada, onde métodos utilizados na corrente da Geografia crítica vislumbraram 

processo histórico de formação da urbe em Araruna - PB, onde a atenção dada ao 

social e aos movimentos sociais poderá utilizar obras de outras áreas do 

conhecimento, como a sociologia, economia, história, antropologia e filosofia. 

Tornando o estudo sobre o desenvolvimento em cidades pequenas uma ação 

salutar nos entendimentos sobre o desenvolvimento regional. 

 

2  CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE ARARUNA - PB 

 

             Araruna é um dos 223 municípios que formam o estado da Paraíba, estando 

compreendida na Mesorregião do Agreste Paraibano, na Microrregião do Curimataú 

Oriental (formado por Araruna, Cacimba de Dentro, Solânea, Dona Ines, Tacima, 

Casserengue e Riachão).  

          O município de Araruna está localizado no alto da Serra de Araruna que lhe 

empresta o nome, numa altitude de cerca de 590 metros acima do nível do mar, 

representa o início do Planalto da Borborema, no que tange a encosta da escarpa 

Oriental, pois se situa na região denominada “Frente de Planalto” onde sua altitude 

se confunde com os baixos índices altimétricos da Depressão Sublitorânea, que 

caracterizam cerca de 200 metros acima do nível do mar. A Serra da Araruna, é na 

realidade uma Chapada Sedimentar, constituída por sedimentos muito antigos que 
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recobrem o cristalino, cujas encostas apresentam declives acentuados, bastante 

trabalhados pela erosão (RODRIGUEZ, 2001). 

 

Figura 01 – Localização da região  Nordeste e do estado da Paraíba. 
(Fonte: Rodriguez, Janete Lins, 2002). 

 

 
Figura 02 – Localização de Araruna no estado da Paraíba. (Fonte: CPRM, 2005). 
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           A população do município de Araruna – PB, é de cerca de 20.009 habitantes, 

segundo as estimativas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) no ano de 2010, e apresenta uma extensão territorial de cerca de 245,72 

km², possuindo assim uma densidade demográfica de 78,1 hab./km², representando  

cerca de 0,4354 % do território total do estado, 0,0158 da região e 0,0029 % do todo 

território brasileiro e suas coordenadas geográficas são 6º 31’ de Latitude Sul e 35º 

44’ de Longitude Oeste (IBGE, 2007). A sede da cidade de Araruna encontra se em 

local plano no alto da Serra da Araruna, onde apresenta distancias de 

aproximadamente 165 km de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, cerca de 

110 km de distância de Campina Grande, e cerca de 120 km de Natal, capital do 

estado do Rio Grande do Norte. Este acesso é feito á partir de João Pessoa, pelas 

rodovias BR 230/ BR 104/PB 105/ PB 111. (CPRM, 2005). 

           O município de Araruna está localizado na parte norte do território paraibano, 

sendo limítrofe ao vizinho estado do Rio Grande do Norte, o que lhe confere uma 

grande importância geográfica e estratégica, servindo de elo entre o estado da 

Paraíba e o estado potiguar. 

 

 
Figura 03 - Localização geográfica de Araruna - PB na Mesorregião Agreste (Fonte: RODRIGUEZ, 
Janete Lins, 2001). 
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           A interação de Araruna com os demais municípios circunvizinhos, sempre foi 

muito forte, e de forma tradicional ocorrem às manifestações dos variados exemplos 

dessa relação que favorece geograficamente a todos, e eleva o desenvolvimento 

econômico através da integração da rede urbana de todos os municípios, 

interligados seja economicamente ou em manifestações socioculturais semelhantes, 

pois a pouca distancia favorece a uma menor homogeneidade nestes territórios. 

            O município de Araruna possui aproximadamente 245,72 km² de extensão 

territorial, estando situado na fronteira do estado da Paraíba com o estado do Rio 

Grande do Norte. Limita-se a Leste (E) com os municípios de Dona Inês, Riachão e 

Tacima, ao Sul (S) e ao Oeste (W) com Cacimba de Dentro e ao Norte (N) é limítrofe 

ao estado do Rio Grande do Norte, possuindo fronteiras e/ou limites territoriais com 

os municípios potiguares de Monte das Gameleiras, Serra de São Bento e Passa e 

Fica. (CPRM, 2005). 

            Os núcleos rurais que se limitam com a sede do município de Araruna são: 

Comunidade do Sítio Varelo, Comunidade Sítio Lagoa dos Homens, Comunidade 

Estrada Grande e Comunidade Sítio Maniçoba, que circundam a vizinhança da sede 

municipal distando poucos quilômetros do núcleo urbano da cidade de Araruna-PB. 

            Situa-se também a aproximadamente cerca de 13 (treze) quilômetros de 

distância da sede municipal o Parque Ecológico Estadual da Pedra da Boca, 

patrimônio florestal, ecológico e ambiental do estado da Paraíba. 

 

3 A CIDADE COMO OBJETO DE ANÁLISE 

 

As cidades são certamente modalidades de se organizar o espaço geográfico 

e o surgimento das mesmas é um processo antigo, ocorrido inicialmente em várias 

regiões da Mesopotâmia, no vale do rio Nilo (Egito), vale do rio Indo (Paquistão) e 

vale do rio Amarelo (China), deixando claro que a proximidade aos vales fluviais foi 

fundamental para a efetivação das primeiras aglomerações de cidades, já que 

formavam pontos estratégicos para o abastecimento de água, pesca e navegação. 

O espaço geográfico não surgiu com a chegada do homem no planeta, este 

espaço é que se constitui como uma realização humana através do processo do 

trabalho, transformando a natureza e produzindo algo dela. Logo então a cidade seja 

qual for, tem uma história, uma gênesis, desde as primeiras, até as mais recentes 

são trabalhos das realizações do homem no espaço geográfico.  
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De acordo com as conclusões de Carlos (2001, p. 57) “Uma cidade pode 

surgir de diversas maneiras, e seu desenvolvimento de diversas formas, não importa 

que condições fossem necessárias para o início da sua urbanização, ela sempre se 

vincula a existência de distintas funções urbanas”.  

Em regra geral, podemos afirmar que as cidades surgem de forma 

espontânea, mas devemos pensar além do espaço geográfico da futura cidade, e 

sim pensar num contexto geral de mundo, e de transformações destes espaços, pois 

certamente algo influenciou a vinda de determinadas populações a se 

estabelecerem em determinado lugar.  

Diversas formas contribuem para o surgimento de uma cidade, mas alguns 

requisitos devem atender o surgimento das mesmas, tais como proximidade de 

alguma fonte fornecedora de água e de outras matérias primas, proteção a invasões 

e ataques inimigos, facilitação de obtenção de produção de alimentos, e uma 

interdependência em relação ao campo. 

            A sociedade contemporânea é tão marcada pela presença e imponência das 

cidades, que fica até difícil se imaginar, como seria um mundo sem elas. Deve-se 

sempre ressaltar, que as cidades de hoje, são o processo dos resultados das 

cidades de antigamente, tenha sido elas construídas, destruídas, reerguidas ou 

reconstruídas.  

 

A urbanização moderna é um processo intimamente ligado á 
industrialização e ao capitalismo, e no início da Revolução Industrial, as 
cidades foram se tornando áreas de atração para uma grande massa de 
trabalhadores. Com isto, as cidades começaram a vivenciar uma enorme 
concentração demográfica, para atender as necessidades da 
industrialização e do capitalismo. (CARLOS, 1996, p. 288). 
 
 
 

Sendo assim, a cidade é “uma realização humana, uma criação que vai se 

constituindo ao longo do processo histórico e que ganha materialização concreta, 

diferenciada, em função de determinações históricas especificas.” (CARLOS, 2001, 

p.57).  

A grande concentração de pessoas nas cidades, quando essas não 

disponibilizam de infraestrutura suficiente para a população, gera uma série de 

problemas de ordem ambiental e social. Dentre os principais problemas da 

urbanização, em decorrência destas carências citadas anteriormente, destacam-se o 

desemprego, a informalidade, a violência, os crimes, os aglomerados subnormais, 
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tráfico de drogas/armas, cortiços, as más condições sanitárias e as enchentes. 

Esses são alguns problemas, que são realidade na vida urbana atual, reflexo de um 

acelerado crescimento no passado. 

             Esta temática da diversidade de funções urbanas é um todo de um 

complexo objeto específico, que é a cidade, que por sua dinâmica interessa a todos 

os habitantes que residam em qualquer cidade, pois é fato, que é onde vive parcela 

crescente da população. 

             Durante o capitalismo comercial, houve um grande acumulo de riqueza e 

junto com uma maior exigência de mercado consumidor os donos das oficinas 

manufatureiras, tiveram que introduzir inovações nas formas de produção das 

oficinas manufatureiras, estas inovações levaram o mundo a conhecer o que 

chamamos de Revolução Industrial, este tempo foi compreendido entre os séculos 

XVIII e XIX. Através do aperfeiçoamento das técnicas, dá-se o processo de 

acumulação de capital, a ampliação dos mercados e o aumento de produção, 

fazendo surgir o proletariado e suas instalações ao redor das fábricas, cumprindo 

extensas jornadas de trabalho. 

Desta forma podemos ligar o conceito de urbanização a benfeitorias, que 

marcam a estrutura de uma cidade, seus equipamentos e serviços, e da organização 

sócio-político-econômico que se estabelece no espaço geográfico produzido pelo 

homem. Podemos mencionar que de fato a explosão demográfica das cidades se 

vincula     ao inicio da primeira Revolução Industrial, á partir do século VIII. 

 

 

A Revolução Industrial se apresenta em um novo ponto de partida para a 
urbanização no mundo e, se ela deu origem a uma presença humana cada 
vez mais importante nas cidades, também contribuiu para a multiplicação do 
número dessas aglomerações gigantescas que, dentro de seus limites, 
concentram muitos milhões de habitantes. (SANTOS, 1981, p.4). 

 

           O modo de vida deste proletariado era marcado pela precariedade, 

trabalhavam cerca dezesseis horas diárias, sem direito á férias, e nenhum respeito a 

questões como a velhice, doença ou invalidez, além do trabalho de crianças e 

mulheres, condições insalubres de trabalho em locais mal estruturados e sem 

condições mínimas de higiene, os trabalhadores também viviam mal alojados e em 

promiscuidade, além da mais-valia. 
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            A Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra, que foi o primeiro 

país a ter uma população urbana superior a 50% de seus habitantes residentes na 

cidade, se deu, por que neste período houve um grande avanço tecnológico e 

diversas inovações transformaram a vida do homem, devido este processo, 

mudando as relações de trabalho da época, colocando o setor secundário 

(comercial) atrás do terciário (industrial), retirando também parcela significativa da 

população do setor primário (agrícola), para trabalharem nas indústrias.  

 

 

As expressões industrialização e urbanização têm aparecido sempre 
associadas, como se tratasse de um duplo processo, ou de um processo de 
duas facetas. A identidade entre esses dois “fenômenos” é tão forte, que 
não podemos fugir de sua análise, se queremos refletir sobre a sociedade 
contemporânea. (SPÓSITO, 1991, p. 42). 
 
 
 

           Este processo fez com que a indústria, se tornasse a principal atividade 

econômica do século XIX, com estes grandes avanços tecnológicos e a substituição 

de maquinários arcaicos, como é o caso do famoso exemplo dos novos teares 

mecânicos e o trem a vapor.  

            O surgimento das atividades industriais atraiu milhares de pessoas, que 

deixaram os campos e tentaram a vida nos espaços urbanos ingleses, porém o 

numero de empregos criados com a industrialização, não acompanhou o 

crescimento da urbanização, deixando milhares de pessoas desempregadas e sem 

condições de vida nas cidades.  

            Muitos destes grupos de trabalhadores formaram vilas próximas a indústrias, 

e como estas vilas não possuíam estruturas mais adequadas a uma melhor 

qualidade de vida no meio urbano, como saneamento básico, sub-moradias e total 

falta de planejamento e acesso a educação e saúde de qualidade, estas pessoas 

foram batizadas vulgarmente como “vilões”, pois eram sujos, maltrapilhos e careciam 

de muitos tratos, curiosamente o crescimento desordenado da população urbana 

neste período contribuiu para a criação do termo  “vilão”, que é utilizado sempre, 

para designar alguém de má índole ou má vontade para com o próximo.   

            Ao definir o espaço urbano, constata-se que o trabalho dos agentes sociais 

produz o espaço da cidade, espaço este que devido a sua organização e através da 

diversidade de suas funções, aparece como espaço fragmentado. Embora com esta 

fragmentação dividida do espaço, estes se encontram em articulação, pois cada 
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uma das partes mantém contato com as demais, sejam movimento de interações 

dos fluxos de deslocamento cotidianos de pessoas, veículos que ocorrem 

empiricamente como decisões do capitalismo, que se manifestam através das 

relações espaciais envolvendo a circulação de decisões e investimentos de capital.  

“O espaço da cidade é assim, e também, o cenário e objeto das lutas sociais, pois 

estas visam, afinal de contas, o direito á cidade, á cidadania plena e igual para 

todos. O espaço urbano converte-se, assim, em campo de lutas”. (CORRÊA, 2005. 

p.151) 

Admitindo-se, que o espaço da cidade é também um condicionante da 

sociedade, que através do papel dos elementos fixados pelo homem, desempenham 

a reproduções das condições de produção e das relações de produção. Tem-se 

como foco na Geografia Urbana, a compreensão de processos econômicos, sociais 

e ambientais, determinando a localização e o arranjo espacial, além da evolução dos 

lugares urbanos. Este arranjo espacial é o definidor da centralidade de uma cidade, 

a partir das suas dinâmicas econômicas e sociais com seu entorno próximo. 

 

 

Toda cidade é, do ponto de vista geoeconômico, isto é, das atividades 
econômicas vistas a partir de uma perspectiva espacial, uma localidade 
central, de nível maior ou menor de acordo com a sua centralidade – ou 
seja, de acordo com a quantidade de bens e serviços que ela oferta, e que 
fazem com que ela atraia compradores apenas das redondezas, de uma 
região inteira ou, mesmo, de acordo com o nível de sofisticação do bem ou 
serviço, do país inteiro e até de outros países. (SOUZA, 2003, p. 25). 
 
 

A Geografia Urbana é um ramo geográfico, que se concentra em saber da 

localização e arranjos espaciais, para o bem de nossa compreensão das dinâmicas 

e problemas urbanos. Os geógrafos urbanos buscam entender, as identificações de 

distribuição de cidades, suas semelhanças e contrastes, para se chegar á 

explicação do que ocorre dentro e entre as cidades.      

             O Brasil começou seu processo de urbanização no século XX, diferente da 

Europa que a partir do século XVIII, com a revolução industrial já estava urbanizada. 

Ainda acompanhando este raciocínio, nota-se que, mesmo um século depois o 

Brasil conseguiu uma urbanização rápida, por causa das migrações internas e 

externas, que contribuíram para a integração do mercado de trabalho. Porém, os 

migrantes que vieram em busca de trabalho, foram surpreendidos pela forte 
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urbanização, que superou o processo industrial, pois o Estado não teve renda 

suficiente para industrializar rapidamente as cidades. 

Observa-se, que no estado da Paraíba, o processo de urbanização das 

cidades, de alguma forma esteve ligado diretamente à oferta de serviços e 

desempenho da atividade comercial, facilitado ou não, pela melhoria dos meios de 

transporte e de comunicação, a falta de incentivos mais estáveis e uma 

infraestrutura permanente, que não permitiu consolidar um processo de 

industrialização, num sentido mais amplo do termo em discussão. 

 

4  ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE 
ARARUNA - PB 
 

4.1 Os Primórdios do povoamento de Araruna - PB 

 

              Discutir o processo de urbanização em Araruna – PB é importante, porque 

contribuirá com um melhor entendimento da organização do espaço deste município, 

o estudo sobre o espaço urbano interessa a diversas linhas de pesquisas da 

sociedade, sejam realizadas por geógrafos, historiadores, antropólogos, 

economistas, sociólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros.  

             A abordagem sobre a cidade e o espaço urbano, é importante por ser onde 

habita grande parcela da população, além de ser lugar para investimentos de capital, 

seja ele industrial, imobiliário, fundiário, comercial ou financeiro. De acordo com os 

entendimentos de Spósito (1991, p.6) “Entender a cidade de hoje, apreender quais 

processos dão conformação à complexidade de sua organização e explicam a 

extensão da urbanização neste século, exige uma volta às suas origens e a tentativa 

de reconstruir, ainda que de forma sintética, a sua trajetória”.  

            A região onde se situa o município de Araruna foi primitivamente habitada 

por indígenas, dos quais hoje aparecem seus vestígios, sendo famosas as pinturas 

rupestres da Pedra do Letreiro. Supõe-se que índios Janduís e Caracarás, 

habitassem entre os rios Curimataú e Trairi, ocupando as serras de Araruna, Caxoxa 

e outras. Já para ALMEIDA (História da Paraíba, 1978), os Janduis ocupavam 

ribeiras do Potengi, Trairi e Ceará-mirim no Rio Grande do Norte, espraiando-se em 

territórios da Paraíba, nas serras de Araruna, Cuité e todo o vale do Curimataú. 

Para alguns historiadores, as tribos citadas e muitas outras que habitavam os 

sertões paraibanos pertenciam à grande nação Cariri e eram conhecidos 
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genericamente como tapuias, mais há também menções de ocupações de índios da 

nação Tarairiús, que era nômade o que explicaria sua passagem por Araruna. Por 

isso, “As terras destes se acham ao acidente do Rio Grande e Cunhaú. Não têm 

lugares certos ou aldeias onde morem; vagueiam, ora demorando-se em um sítio, 

ora em outro” (HERCKMANS, 1886, p. 27). 

Admite-se que os tupis na sua invasão pelo litoral teriam subido o Curimatáu 

até seus afluentes Calabouço e Tacima. As terras do antigo município de Araruna e 

que incluíam os atuais municípios de Tacima, Cacimba de Dentro e Riachão, 

permaneceram desconhecidas pelos colonizadores até o final século XVII.  

           Acredita-se que a primeira concessão de terras tenha sido feita inicialmente a 

partir de 1700, com a penetração dos criadores de gado pelo interior, e em Araruna 

no ano de 1706 quando o senhor Antonio Freire, morador na capitania do Rio 

Grande pedia três léguas de terra entre o rio Curimataú - mirim e o rio Salgado.  

 

 

[...] possuir uma sorte de terras a que se chamavam Tacima, que houvera 
por compra vários herdeiros do defunto Antonio freire, de que estava de 
posse a mais de 15, 20 e mais anos e por seus antecessores há 50 anos e 
mais anos. E porque só tinha as escrituras de compra queria para seu título 
data da terra que pegava do rio Salgado com um quarto de légua para o sul 
e daí buscando e correndo para ao norte três léguas de comprimento até o 
rio Curimataú-mirim e por outro nome Calabouce. (TAVARES, apud 
LUCENA, 1909, p.10). 
 
 

            Aparecendo o nome Araruna para se referir a região com a indicação 

geográfica da serra de Araruna. O nome Araruna vem do tupi A’RARA UNA e 

significa arara negra. Denominação dada a serra, decorrente do fato de existirem 

nela naquela época, muitas dessas araras, que embora do significado do nome, 

distinguem-se pela plumagem azul escuro, que vistas à distância pareciam negras. 

(RODRIGUEZ, 2001, p.12). 

           O historiador Irineu Pinto, escreveu no jornal “A UNIÃO”, publicado no dia 21 

de março de 1909, contando que naquelas serras existia uma grande pedra, onde as 

ararunas faziam seus ninhos, e que os viajantes chamavam de “Pedra da Araruna”, 

rocha esta, que com o decorrer do tempo passou a ser chamada de “Pedra da 

Boca”. 

            Conta-se uma lenda na região, que os caçadores potiguares, ao 

atravessarem uma trilha naquelas serras, viram um bando de araras fazendo um 
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grande alarido, ao vê-las exclamavam: ARARUNAS!!!! ARARUNAS!!!! A partir deste 

momento denominaram a área de “região das ararunas”, posteriormente ficando 

somente Araruna. (RODRIGUEZ, 2001, p12). 

           A própria significação do nome Araruna, proveniente do idioma indígena, nos 

vem a demonstrar a importância dos mesmos na história do município, porém o que 

muito se vê, é uma ocultação por parte de muitos historiadores da passagem dos 

indígenas por Araruna, ou uma breve explicitação sobre os mesmos, como se não 

merecessem importância. 

            Esta ocultação histórica de índios, escravos, vaqueiros, homens livres 

pobres, pode vir, sobretudo da cultura histórica elitista, notadamente esta ocultação 

é escrita por médicos, advogados, padres, professores, que em geral é o 

“intelectual” da cidade, e que notadamente privilegiara sua classe social, na 

produção de sua escrita. (MOREIRA, 2010, p.1). 

            Esta tradição deve ser rompida, pois todos os sujeitos históricos têm sua 

importância em determinado contexto, e não devem ser simplesmente apagados da 

história, ou relegados a pequenas frações de espaço histórico, por mais que deles 

se careçam de fontes mais aprofundadas, mas de nenhuma forma devem 

permanecer esquecidos.  

            Sabe-se que o território onde se encontram os atuais municípios de Araruna, 

Cacimba de Dentro, Tacima, Riachão, Damião, além de muitos lotes de terra na 

região do brejo paraibano pertenciam ao Barão de Araruna, Estevão José da Rocha, 

possuidor destas terras mesmo antes do advento da povoação, onde as mesmas 

eram conhecidas e classificadas apenas pelo topônimo da Serra da Araruna.  

            O senhor Estevão José da Rocha, era um chefe político muito influente nas 

regiões do brejo e agreste paraibano, onde o mesmo foi fundador do Partido 

Conservador, e por tamanha influencia recebeu por decisão da Princesa Isabel, em 

nome de Dom Pedro II, atendendo exigências relevantes e serviços prestados a 

Província da Parahyba do Norte, foi designado e honrado a receber o título 

nobiliárquico de “Barão de Araruna”, para que gozasse de todas as honras e 

privilégios e inserções, liberdade e franquezas que usaram os barões aquela época. 

           Este título, assim nos conta Manuel Luiz da Silva (1997, p.90), foi 

providenciado no Palácio do Rio de Janeiro, em três de junho de 1871. Após a morte 

Barão de Araruna em 1874, seus herdeiros, sobretudo Felinto Florentino da Rocha, 

adquiriram as terras provenientes da herança de seu pai, cujos descendentes de 
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Estevão José da Rocha ainda circundam as regiões de Bananeiras, Araruna e 

adjacências, exemplo disto foi seu tri neto Geraldo Ferreira Leite, falecido em 2009, 

que foi juiz de direito das cidades de Picuí, Esperança, Campina Grande e Araruna, 

casado com a Srª Carmésia Targino Maranhão Leite, irmã do ex - governador do 

estado da Paraíba, o Sr. José Targino Maranhão e da atual prefeita de Araruna, a 

Sr.ª Wilma Targino Maranhão. 

 

 

[...] o Barão de Araruna era uma figura de uma seriedade incomum. Muito 
responsável pelos seus atos e qualquer cargo ou função que exercia, fazia-
os com a maior humildade possível, sem deixar transparecer o orgulho e a 
autoridade autocrática de muitos líderes que, artificialmente, surgem nos 
meios administrativos e políticos. Faleceu em 1874, deixando uma herança 
muito grande para seus descendentes, desde os escravos, em número de 
13, propriedades no Jardim, Capivara, Cacimba de Dentro, Logradouro; 
animais, residências, e muitos outros bens. (SILVA, 1997, p.89) 
 
 

            Posteriormente com a morte do Barão de Araruna, seu prestígio político, 

atributos e predicados foram para seu filho mais velho, o Comendador Felinto 

Florentino da Rocha, suas terras foram divididas entre seus herdeiros, e estes cada 

qual com seus desejos e objetivos particulares fizeram jus de seus direitos, e as 

venderam da maneira que lhes fosse mais conveniente.   

 

4.2 A fundação do povoado de Araruna e a construção da capela 

 

            A fundação do povoado de Araruna se deu por meados de 1845 e é atribuída 

ao Sr. Feliciano Soares do Nascimento, morador em Jacú dos Órfãos, Rio Grande 

do Norte, que recebeu duas léguas de terra no alto da serra de Araruna, fazendo ali 

sua moradia e uma roça. Segundo a tradição oral, o Sr. Feliciano Soares, estava 

cumprindo uma promessa feita a Nossa Senhora da Conceição, construindo uma 

capela, em torno da qual surgem as primeiras casas. (LUCENA, 1996, p.17).  

           Interessante destacar essa questão do fundador, pois já se tornou clássica e 

tradicional, por parte da narrativa de determinados historiadores denominarem 

alguém em específico para ser considerado o “bom fundador” do local que analisam. 

No caso de Araruna não é diferente, Feliciano Soares do Nascimento, assim como 

conta grande parte da historiografia ararunense é incumbido desta nomeação de 

fundador. Feliciano Soares do Nascimento possui as principais características 
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básicas, para se tornar o “bom fundador”, sendo um cristão pacífico, pagador de 

promessas, que erigiu uma capela por sua devoção, esse mito passa a ser 

legitimado através das narrativas da historiografia analisada. 

           Humberto Fonseca de Lucena diz que “Segundo a tradição oral aceita por 

aqueles que estudaram o assunto, é ponto pacífico atribuir-se a Feliciano Soares do 

Nascimento a fundação do povoado de Araruna” (2009, p.23). LUCENA (2009), 

porém, em outro momento lembra-se, da participação e importância dos demais 

sujeitos históricos antes ocultados, mas que agora aparecem como atores que 

contribuíram para o surgimento de uma antiga “povoação”, que por si só já é um 

fenômeno social e não individual: 

 

 

Sabemos que quase todas as nossas povoações surgiram como fenômeno 
espontâneo, natural, resultado de alguma circunstancia ocasional. Em 
determinado local alguém construía uma casa e, de forma lenta e 
progressiva, outras e outras lhe seguiam, mantendo vizinhança e 
contiguidade. Ao cabo de algum tempo, quando se registrava certo número 
de casas – dez, vinte, trinta – tinha-se uma “povoação”, cuja data exata de 
criação por isso mesmo, é impossível precisar. (LUCENA, 2009, p.25). 
 
 

           Ao desmitificar esta questão, devemos analisar que o erguimento da igreja, 

não foi de caráter único e individual, como é atribuída ao fundador, e sim uma ação 

social, dos demais grupos de pessoas que ali passariam a conviver e usufruir do 

espaço religioso em questão. 

          Além de que Araruna não surgiu do nada, mas sim da imperiosidade de uma 

causa, uma necessidade que surgiu a partir da experiência dos primeiros moradores 

da vila, criando uma identidade social e a efetivação da emancipação da freguesia 

em vila, em que os sujeitos por muitas vezes são ocultados pela historiografia 

tradicional, “Índios, vaqueiros, escravos, homens livres pobres, e de todos os 

sujeitos históricos que apareceram na região de Araruna antes do dito “bom 

fundador” Feliciano Soares do Nascimento, que chegara a Araruna entre 1830 e 

1845.” (MOREIRA, 2010, p.7). 
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Figura 04 – Aspecto da capela de Santo Antonio, data indefinida. 

(Fonte: http://www.casamemoriararuna.com Acessado em 12/11/2010) 

 

           Fator importante de se ressaltar sobre os sujeitos ocultados, neste mito do 

“bom fundador”, é a legitimação da identidade social das pessoas com o lugar, pois 

mesmo com erguimento da capela, não se foi alterado a denominação da área para 

“Nossa Senhora da Conceição”, permanecendo a denominação “Araruna”, 

proveniente do idioma indígena, além de que a identidade social dos sujeitos 

históricos ocultados, que fizeram parte da construção da capela era tão forte, que a 

construção da mesma veio por uma necessidade maior de todos os habitantes do 

pequeno lugar e não exclusividade de uma única a pessoa, tida como o “bom 

fundador” estereotipado de boa ação. Márcio Macêdo Moreira (2010), nos fala sobre 

a importância dos sujeitos ocultos e sua participação na construção da capela, e a 

influencia medieval por intermédio da Igreja Católica: 

 

 

A atual igrejinha de Santo Antônio foi construída pela população local 
devido a uma necessidade, pois desde 1930, um padre vinha de Bananeiras 
prestar serviços religiosos. Mas uma vez recorremos a Idade Média onde 
era comum construírem um Igreja quando ocorria aumento populacional, o 
mesmo se deu em Araruna. Primeiro veio a conquista territorial, depois o 
estabelecimento de uma produção (pecuária), consequentemente o 
aumento populacional e assim a igreja. Essa estrutura não é uma lei 
histórica, pois estas não existem, este relacionamento com o medievalismo 
consiste na não modernização da região, como vinha ocorrendo em 
Bananeiras e Areia. (MOREIRA, 2010, p.7). 

 

http://www.casamemoriararuna.com/
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           Adentrando de fato, na questão da construção da capela, podemos 

mencionar o local escolhido para edificação do povoado que surgiu em volta da 

mesma, que constitui em pequeno planalto e está localizada na parte mais alta da 

Serra de Araruna, a denominada “chã da serra”, circundado ao norte, leste e oeste 

por depressões mais ou menos profundas, formado por declives nas encostas da 

montanha. 

           Com a capela construída, é nítida influencia da mesma através do espírito 

religioso do povo, provocando assim fixação de novos moradores no local, mas 

devemos compreender que este processo fixador populacional aconteceu de forma 

muito lenta, foi um processo demorado, intensificado apenas após 1830, onde de 

tempos em tempos, os habitantes da redondeza, eram atraídos pela presença de um 

padre que vinha de Bananeiras, para oficializar serviços religiosos na capela de 

Araruna, minimizando no novo lugar dificuldades advindos do isolamento que se 

achavam antes submetidos.  

            A necessidade da construção da igreja, para efetivação das práticas 

religiosas, foi importante para fixação inicial do povoado, mesmo o adensamento 

populacional tendo sido um processo lento, a construção da capela foi 

indispensável. Observamos que as missas na capela já eram bastante concorridas 

desde o inicio dos anos de 1850, uma prova deste adensamento populacional e do 

crescimento do núcleo urbano de Araruna, foi à ocorrência de uma revolta no ano de 

1852, denominada de “Ronco da Abelha”. 

 

 
 [...] Uma prova da evolução do povoamento da região e do crescimento do 
núcleo urbano de Araruna é a ocorrência, naquele povoado, em 1852, da 
revolta conhecida pelo nome de “Ronco da Abelha”, movimento popular 
espontâneo, sem lideranças, surgido em Pernambuco, que se alastrou em 
algumas vilas e povoações paraibanas, entre outras, Ingá, Campina 
Grande, Alagoa Nova, Guarabira, Fagundes, Alagoa Grande. Nestes 
lugares o povo armado opunha resistência ao regulamento que instituía o 
registro de nascimentos e óbitos. O temor da população ignorante era de 
que aquele instrumento estatístico servisse “para levantar dados para 
escravizar ou re-escravizar o povo já liberto”. (LUCENA, 2009, p.25). 

 

 

           Irineu Ferreira Pinto, em Datas e Notas para a História da Paraíba, vol. II, ED. 

Universitária/UFPB, p.214, ainda nos conta sobre a revolta do “Ronco da Abelha”, 
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que “na Serra de Araruna as mulheres iam á missa armadas de cassete e de pedras 

no seio, devido ao regulamento do nascimento e óbitos”.        

            A realidade é que o núcleo urbano de Araruna tinha crescido e não podia ser 

renegada, desta forma, com o desenvolvimento da povoação, Flávio Clementino da 

Silva Freire, Vice-Presidente da Província da Parahyba do Norte, aos 04 (quatro) de 

julho de 1854, cria com a lei nº 25 a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

Serra de Araruna. O vigário de Bananeiras Pe. José Paulino da Borba Grilo ficou 

regendo a nova Freguesia por dois anos. 

           Mesmo com o mito de Feliciano Soares como “bom fundador” de Araruna, e 

da capela erguida pela necessidade social, de onde em redor, surgiram as primeiras 

casas, o desenvolvimento de fato em Araruna, decorreu principalmente, com a 

construção de um mercado. Isso por duas oportunidades, a primeira a partir da 

construção do primeiro Mercado Público em 1908, e a outra, em 1967, quando foi 

inaugurado o Novo Mercado.    

            Com estas edificações, podemos dividir a história da evolução urbana de 

Araruna em três períodos distintos, e perceber que cada novo passo, em seu 

desenvolvimento é influenciado substancialmente pelo interesse econômico, 

simbolizado por alguma edificação. 

Quando se fala na urbanização de um modo geral, não se pode deixar de 

mencionar os interesses econômicos e políticos, que sempre estão obscuros por 

atrás de cada avanço. Em Araruna, também aconteceu desta mesma forma, onde 

interesses pessoais de alguns personagens ajudaram de certa forma, a transformar 

a paisagem urbana do município contribuindo com a expansão morfológica. 

 

4.3 A construção do Velho Mercado e as transformações na morfologia urbana 

de Araruna 

 

            Em Araruna, no inicio do século XX, principalmente entre os anos de 1905 e 

1910, se observaram grandes modificações em seu desenvolvimento, isso se 

sucedeu da seguinte forma: A Família Targino, bastante influente no município, era 

comandada pelos irmãos Pedro Targino da Costa (Major Pedro Targino) e Targino 

Pereira da Costa (Coronel Gino), filhos de Targino Pereira da Costa, líder do clã e 

que fora membro da primeira câmara de vereadores do município.  
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            Os irmãos Targino, Major Pedro e Coronel Gino, eram juiz de paz e 

conselheiro municipal respectivamente, ainda tinham um irmão mais novo, o Padre 

Francisco Targino da Costa, á frente da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, 

emergiram na política ararunense e comandavam praticamente tudo, faltando-lhes 

apenas a prefeitura municipal, que era comandada por Sebastião Soares Cabral. 

            Através das relações de poder, Sebastião Soares Cabral ora fazia os gostos 

da família Targino, ora fazia os gostos de seus adversários políticos, a família 

Bezerra Cavalcanti, e esta subserviência levou Sebastião Soares Cabral, a atender 

as vontades destas famílias por diversas ocasiões, utilizando-se da gestão pública e 

de seus dispositivos legais a frente do cargo de prefeito em prováveis benefícios, 

onde estas relações de poder se enquadravam nas práticas capitalistas, e aos 

interesses das elites ararunenses, utilizando-se da gestão e do planejamento 

urbano, para alcançarem seus objetivos políticos.  

           Forte exemplo da influencia dos grupos políticos de Araruna, sobre Sebastião 

Soares Cabral, através de seu uso da gestão pública, foi sua assinatura no contrato 

de construção do primeiro Mercado Público na vila de Araruna, realizado 

praticamente para dar gosto a Família Targino, que sabia da importância que este 

projeto traria de benefícios políticos e econômicos para si, além de desenvolvimento 

econômico da vila. (LUCENA, 1996). 

 

 

La producción del espacio urbano es resultado de las prácticas de unos 
agentes que actúan dentro del marco del sistema capitalista utilizando los 
mecanismos legales a su disposición o realizando su actuación a margen de 
estos mecanismos y obteniendo posteriormente la sanción legal 
correspondiente. (CAPEL, 1983, p.85). 

 

            Porém, para que realmente este projeto que mudaria a morfologia do espaço 

urbano da cidade de Araruna, saísse do papel, foi de crucial importância, a 

determinação de um homem chamado José Amâncio Ramalho, filho de Antonio 

Ramalho da Silva, político influente em Araruna, e proprietário de terras no distrito 

de Tacima. E por mais que pese a participação dos Targino na construção do 

primeiro mercado público de Araruna, foi pelas mãos de Amâncio Ramalho, que a 

construção do mercado de fato se concretizou.  

            Para Amâncio, Araruna tinha que sair do estado de inércia em que se 

encontrava, deveria buscar novo fôlego para crescer de forma consistente, e foi 
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realmente isso que aconteceu após a construção do mercado, a paisagem urbana 

primitiva, saindo de seus arruados mal dispostos, foram aos poucos dando lugar a 

uma paisagem organizada, com um alinhamento de ruas projetadas, além de sair do 

marasmo econômico em que se encontrava a então vila de Araruna.  

            José Amâncio Ramalho tinha conhecimento da qualidade dos solos que o 

município de Araruna dispunha, que aliado ao seu clima ameno e frio, por se 

encontrar em altitude considerável (590 m), era muito propicia para o cultivo da 

cultura de algodão, e de plantas frutíferas, além de outras culturas de subsistência 

que já predominavam no município.  

            Todos eram sabedores das benfeitorias que o mercado público trairia para 

Araruna, apenas o prefeito Sebastião Soares Cabral não se animava, pois as 

despesas da obra estavam bem acima das reais condições da prefeitura, já que a 

seca castigava o município, e a prefeitura já não dispunha de recursos para 

enfrentar gastos tão elevados, pois se no exercício de 1907, o dinheiro da vila de 

Araruna, montou a quantia de pouco mais de nove contos de réis, enquanto a obra 

proposta por José Amâncio Ramalho custaria em torno de trinta contos de réis, nos 

seus cálculos mais otimistas.  

            Acabou que esta quantia não se tornou obstáculo para Amâncio, pois ele 

próprio custearia o empreendimento, em troca de poder ser favorecido por incentivos 

fiscais e outras benesses que seriam permitidas pela prefeitura, como o direito de 

receber por um prazo de 10 (dez) anos os impostos de chão do mercado.  Por trás 

de toda boa vontade de Amâncio Ramalho, que realmente contribuiu para 

transformar a paisagem urbana Araruna, e a retirou do tremendo atraso e marasmo, 

estava sua vontade de usufruir economicamente e politicamente do município, da 

qual com o uso e influencia do mercado, o tornava um nome cada vez mais forte e 

poderoso na cidade, alimentando também o seu ego.  

            Esse fato, não agradou aos olhos da Família Targino, que queriam uma 

hegemonia no município, e não queriam partilhar Araruna com mais ninguém, já lhes 

bastava os adversários á época. A despeito de Amâncio Ramalho, em contra 

partida, os irmãos Major Pedro Targino e Coronel Gino, tinham interesses 

econômicos nas áreas que se desenvolveriam a partir da criação do mercado, a 

respeito de alguns dos terrenos em volta, dos quais, por eles foram comprados, pois 

sabiam que estes seriam muito valorizados, com o propósito de abrirem comércios, 
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alugarem ou o que mais lhe viessem de idéia a mente, além dos próprios méritos 

políticos que a população os creditaria. 

 

 
Figura 05 - Fachada do Velho Mercado de Araruna, 1934. (Fonte: LUCENA, 1996, p. 69). 

 

Desta forma alcançariam os objetivos políticos que tanto almejavam e que 

com a construção do mercado e a compra dos terrenos em sua volta, enfim os 

levaria a tão sonhada conquista da prefeitura, que de fato ocorreu, deixando a 

família Targino ocupando todos os cargos de importância no município de Araruna, 

pois, o Major Pedro estava no comando da Prefeitura, Coronel Gino no Conselho 

Municipal e o Padre Targino na Igreja, assim como nos diz Lucena, 1996, na 

acepção dos termos, eles “casavam e batizavam”. 

 

O dia-a-dia de um planejador urbano inclui principalmente melhorias na 
qualidade de vida dentro de uma certa comunidade. Uma comunidade é 
vista por um planejador urbano como um sistema, em que todas as suas 
partes dependem uma das outras [...] precisam prever o futuro e os 
possíveis impactos, positivos e negativos, causados por um plano de 
desenvolvimento urbano, os quais muitas vezes vai favorecer ou contrariar 
os interesses econômicos dos grupos sócias para os quais trabalham 
(ECIVIL, 2008, p. 1) 

 

            O favorecimento pessoal através de interesses particulares da Família 

Targino e de José Amâncio Ramalho com a construção do mercado público, onde 

ambos utilizar-se-iam de um bem público, para fortalecerem seu poder econômico e 
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político na vila, se tornava nítido, logo então, o espaço urbano não seria 

transformado pensando no bem geral dos habitantes da cidade, e sim pela defesa 

dos interesses de determinados agentes sociais. 

 

 

En una sociedad capitalista, la ciudad y el espacio em general, no pertencen 
a sus habitantes y no son modelados em funcción de sus interesses, sino 
de acuerdo com los interesses, a veces contradictorios, de uma serie de 
agentes. En esencia estos agentes son: los proprietários de los médios de 
producción; los proprietários del suelo; los promotores inmobiliarios y las 
empresas de la construcción; y, por ultimo, los organismos públicos, 
agentes y árbitros a la vez em el processo de producción del espacio 
urbano – agentes em cuanto que realizan operaciones concretas que 
contribuyen a modelar la ciudad, y árbitros em cuanto que intervienen em 
los conflictos surgidos entre los otros agentes contribuyendo a superar sus 
contradicciones. (CAPEL, 1983, p. 85) 
 
 

           Enfim, aos 03 (três) de março de 1908 (mil novecentos e oito), a escritura da 

empreitada foi enfim realizada, e assinada pelo prefeito municipal da vila de Araruna, 

Sebastião Soares Cabral e o Bacharelando José Amâncio Ramalho, tendo como 

testemunhas o Capitão Antonio Alves Chaves Torres e Nuno Magalhães Teixeira, 

moradores da vila, perante o tabelião Manoel Silveira Borges de Lima. 

            Segue transcrita na íntegra a escritura do aludido contrato, entre a prefeitura 

de Araruna e o bacharel José Amâncio Ramalho, encontrado por Humberto Fonsêca 

de Lucena (1996), no Cartório de Notas da cidade de Araruna, no Livro número 7, 

página 114. 

            “Escritura de empreitada que faz o Prefeito Municipal desta vila Capitão 

Sebastião Soares Cabral com o Bacharelando José Amâncio Ramalho. 

            Saibam quantos esta Pública Escritura de empreitada virem, quando no ano 

do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e oito, décimo 

nono da República, aos vinte e três dias do mês de março nesta volta de Araruna, 

em meu Cartório, aí perante mim, Tabelião e as duas testemunhas nomeadas e 

assinadas compareceram presentes, de uma parte como outorgante empreitador o 

Cidadão subprefeito Municipal em exercício Capitão Sebastião Soares Cabral, 

morador nesta vila e de outra parte como outorgado empreiteiro o Cidadão 

Bacharelando José Amâncio Ramalho, morador na povoação de Tacima, deste 

município, pessoas conhecidas de mim Tabelião e das mesmas testemunhas 

nomeadas e assinadas pelas próprias de que trato e dou fé: E pelo outorgante 

empreitador me foi dito perante e das mesmas testemunhas nomeadas que tendo de 
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fazer um edifício para nele funcionar o Mercado público desta vila, acha-se 

contratado com o outorgado empreiteiro por ser habilitado, por bem desta Escritura e 

na melhor forma do direito, para confiar-lhe a execução desta obra como 

efetivamente lhe tem a confiado mediante as seguintes  cláusulas: I Cláusula: O 

Bacharelando José Amâncio Ramalho obriga-se as construir na Praça da Matriz  

desta vila, um edifico de tijolos queimados e barro, coberto de telhas, com as 

paredes de fora dobradas, tendo quatro frentes, medindo cada uma delas cento e 

trinta palmos de extensão no mínimo, por vinte e cinco de altura da base do vértice 

do frontão, e quinze na parte mais baixa, lado do adro; com dezesseis quartos, 

sendo doze pequenos e quatro grandes, um telhado interno em torno dos mesmos 

de vinte palmos de largura, apoiado seu lado mais baixo sobre pilares; terá o edifício 

quatro portões de entrada, sendo um em cada frente e de ferro, e mais as portas 

que forem necessárias; todo o edifício será circundado de um passeio ou calçada de 

dez palmos de largura feito de tijolos e coberto de cimento e  será rebocado de 

argamassa de cal com areia, ladrilhado e caiado. Terá mais, tainhas para açougue; 

sendo seu madeiramento de madeiras de construção e com as dimensões 

necessárias para a sua boa segurança. A tainha do açougue terá tampo de 

mármore. No adro será construída uma cisterna com vinte e cinco palmos de 

profundidade de tijolos com argamassa de cal e areia rebocado com argamassa de 

cimento e areia. II Cláusula: O Conselho Municipal dará como pagamento do edifício 

construído de conformidade com a cláusula anterior seis contos réis, em moeda 

corrente, logo depois de assinado este contrato, e os impostos de chão, açougue e 

rendimento da casa do mercado durante o período de dez anos a contar de abril do 

corrente ano. III Cláusula: São considerados impostos de chão os de que tratam os 

parágrafos oito, nove, dez, trinta a cinqüenta e três inclusive da lei orçamentária 

deste Termo do corrente ano, publicado no Correio Oficial número cento e trinta e 

dois, de vinte de fevereiro do corrente ano, e quaisquer outros que sobre qualquer 

produto e por qualquer título forem cobrados no dia da feira. São considerados 

impostos de açougue, os atualmente cobrados e os de mercadorias nele pesadas. 

IV Cláusula: O Conselho Municipal se obriga a não alterar os impostos de chão e 

açougue atualmente cobrados e não criar outros, dando ao outorgado empreiteiro as 

garantias por ele solicitadas para a boa arrecadação dos mesmos impostos, e 

negação de quaisquer direitos sobre o mercado, seus pertences, dependências e 

materiais importados para a sua construção. V Cláusula: O Conselho Municipal 
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obriga-se a fazer funcionar a feira desta vila no referido edifício, logo que ele estiver 

coberto, ficando a arrecadação dos impostos, rendimentos do mercado e sua 

administração por conta do outorgado empreiteiro. VI Cláusula: Instalada que seja a 

feira no mercado o outorgado empreiteiro só ficará responsável pelos danos 

produzidos no prédio pela sua má construção e não por causas fortuitas até ele ser 

entregue ao Conselho. VII Cláusula: Os contratantes ficarão sujeitos a indenização 

de perdas e danos, caso não dêem fiel execução as cláusulas estipuladas neste 

contrato. VIII Cláusula: Este contrato principiará a produzir todos os seus efetivos 

depois de aprovado pelo respectivo Conselho Municipal: - Então pelo outorgado 

empreiteiro me foi dito perante as mesmas testemunhas que, na verdade se acha 

contratado com o outorgante empreitador sobre a dita empreitada, aceitando a 

presente Escritura com seus dizeres e cláusulas acima exaradas, para tudo produzir 

os seus legais efeitos, do que tudo eu Tabelião dou fé: E por se acharem assim 

contratados me pediram lhes fizessem a presente Escritura, que sendo-lhes lida, 

assinaram com as duas testemunhas presentes Capitão Antônio Alves Chaves 

Torres e Nuno de Magalhães Teixeira, moradores nesta vil, perante mim Manoel da 

Silveira Borges Lima, Tabelião que escrevi e também assino”. 

 

O Tabelião 

Manoel da Silveira Borges de Lima 

Sebastião Soares Cabral 

José Amâncio Ramalho 

Antônio Alves Chaves Torres 

Nuno de Magalhães Teixeira  

 

             A construção deste mercado público, foi organizada e bem planejada, sabia-

se que ela traria desenvolvimento para a cidade, e que toda a população iria ser 

beneficiada com esta obra, já que agora Araruna, possuía um local bem estruturado 

para realização de suas atividades comerciais, o que antes era feito de forma muito 

desorganizada, sem haver um padrão estabelecido, que pudesse favorecer a 

melhoria das atividades que desenvolvem a economia da cidade, que favoreceram a 

expansão de sua centralidade econômica na região, ultrapassando os limites 

intermunicipais e interestaduais através dos municípios situados em seu entorno.  
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[...] as cidades possuem uma certa centralidade econômica. Sua área de 
influência pode, muitas vezes, não ir além dos limites territoriais da unidade 
político-administrativa local da qual ela é a sede (no caso brasileiro, o 
município. Todavia, basta ela polarizar, economicamente, o seu entorno 
imediato, ou seja, as cidades vizinhas, para que sua área de influencia já 
possa ser considerada digna de nota. (SOUZA, 2005, p. 26). 

 

 

           Desta forma, vemos que houve um planejamento urbano, no qual foram 

pesadas as interferências que este mercado traria para o sistema urbano de 

Araruna, onde as relações do mesmo com o futuro da cidade foram pensadas, e os 

possíveis impactos positivos e negativos da modificação realizada após a 

implantação desta melhoria de serviços comerciais advindos da sua construção 

trariam mais benefícios do que malefícios. 

            Podemos afirmar que notadamente o Velho Mercado público de Araruna, foi 

dentro do planejamento urbano uma obra bem realizada, e que trouxe de fato 

melhoria na qualidade de vida da população e contribuiu significativamente com o 

processo de expansão morfológica urbana da cidade, tendo sido um 

empreendimento progressista para o município, e fator preponderante para 

crescimento econômico de Araruna. 

Amâncio Ramalho levou os projetos, após a assinatura do plano de 

construção, para conhecimento público, mostrando os detalhes da obra à população, 

pois sabia que era de bom agrado de todos que se fosse realizado, e de forma 

astuta levou este conhecimento as pessoas em geral, para caso de alguma 

desistência, ou quebra de contrato a população seria revoltosa ao prefeito e a família 

Targino. 

Iniciada a obra, foi feita as limpas do terreno, retirando todo o mato que o 

cobria anteriormente a área que daria lugar ao mercado, e as ruas e avenidas 

posteriores a este processo, bastou a principio apenas isso para que a alegria e 

movimentação na população ararunense aflorassem.  

Desta mesma maneira, e talvez até, em uma intensidade maior, tenha 

ocorrido após a real construção do prédio do mercado, com a chegada dos materiais 

e os assentamentos dos tijolos. Fragmento da importância dessa construção pública 

é perceptível no que LUCENA (1996), nos relata sobre a euforia da população com a 

vinda de um mercado público em 1908. 
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Conta-se, em Araruna, que todo o povo, em grande animação, carregou 
pedras para a construção do mercado. Esse entusiasmo contribuiu para 
abreviar os trabalhos, cuja duração ocupou todo o resto de 1908 e 
prolongou-se por quase todo o ano seguinte, quando a obra foi dada por 
concluída com a chegada dos portões de ferro procedentes da Europa. 
Restavam o reboco e a pintura. Na verdade, faltava pouco.  (LUCENA, 
1996, p.67). 
 
 

Após muitos desentendimentos, que chegaram inclusive a serem destaque 

em nível estadual, com manchetes em vários jornais á época trazendo troca de 

acusações, entre os irmãos Targino e Amâncio Ramalho, chegaram a um acordo, 

onde o segundo se viu impedido de continuar em Araruna, tendo que aceitar 

“amistosamente”, a plena quitação da dívida entre ele e a prefeitura, de onde 

abdicou de 04 (quatro) dos 10 (dez) anos de impostos de chão, dos quais tinha 

direito de usufruir segundo cláusula contratual. 

Após estes episódios, o misto de advogado e engenheiro Amâncio Ramalho, 

não conseguiu mais continuar bem estando em Araruna, e se deslocou para a região 

do Brejo paraibano, donde desbravou terras das quais surgiram o município de 

Borborema - PB, e lá conseguiu enfim, controlar e estabelecer um domínio político, 

além de levar sua grande marca: o planejamento urbano.  

Com a construção do Velho Mercado podemos enfim, dividir o 

desenvolvimento urbano de Araruna em três períodos históricos distintos: 

O Primeiro destes períodos compreende o tempo da fundação do povoado 

em 1845 e vai até 1908, Com uma duração de 63 (sessenta e três anos), é marcada 

pela lentidão do crescimento, pela pobreza das construções e pela falta de um plano 

de alinhamento das ruas e calçadas, e de um crescimento espontâneo, onde mal se 

caracteriza a cidade urbanisticamente. São as ruas que surgiram em torno da capela 

matriz de Nossa Senhora da Conceição (atual Igrejinha de Santo Antonio), edificada 

através da necessidade social da população. (LUCENA, 1996). 

A falta de planejamento urbano em Araruna neste período, a caracteriza como 

um lugar desorganizado, já que não havia nela a preocupação maior pela 

organização espacial, acompanhada por uma lei especifica a se seguir, nesta época 

não havia plano diretor municipal ou lei orgânica do município que pudesse punir 

estes trejeitos mal dispostos, que apenas davam a então vila um aspecto mais rural 

do que urbano, com a construção do primeiro mercado público esta situação foi 

sendo alterada em Araruna, através da organização e do planejamento urbano. 
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Figura 06 - Fachada de casas geminadas na Rua Rio Branco, as primeiras construídas em torno do 

mercado, em maio de 1982. (Fonte: LUCENA, 1996, p. 1982). 

 

 

            O Segundo Período foi marcado pela construção do primeiro mercado, o 

chamado “Mercado Velho”, que é iniciada em 1908, até sua desativação em 1967. 

Pode- se considerar o período áureo de Araruna, devido a um grande salto na 

melhoria da qualidade da arquitetura, dos traçados das ruas e considerado o período 

responsável pelo aformoseamento da urbe, e o embelezamento da cidade, onde 

ainda atualmente, se podem ser sentidos todos os avanços destes progressos, 

visualizando as fachadas das casas que ainda registram uma arquitetura remetida a 

esta época, ou basicamente se observando os traçados retos das ruas da cidade. 

(LUCENA, 1996). 

            A figura 07 expõe o retrato do panorama no qual viveu a cidade de Araruna, 

nos anos 1950, onde a imponente presença do antigo Mercado figurado em frente 

da praça principal da cidade, e do casario antigo em seu redor, nos remete a uma 

paisagem de bucolismo e encanto, sem deixar de demonstrar certa imperiosidade da 

qual lhe era vigorosa a época. 

 

 
 
 



45 

 

 
 

 
Figura 07 - Aspecto da Praça João Pessoa e do antigo Mercado em 1953. 

(Fonte: http://www.casamemoriararuna.com Acessado em 12/11/2010). 

 

 

           Foi com a construção deste mercado público que Araruna deu um grande 

avanço no salto qualitativo, de desenvolvimento econômico e melhoria na qualidade 

de vida de sua população, pois foi uma obra que se remeteu a um planejamento 

urbano, e um estudo sistemático de impactos positivos negativos, que influenciariam 

a partir de então o cotidiano da cidade de Araruna, pois, agora possuía um local 

estruturado para efetivação de suas atividades comerciais, sobretudo suas 

concorridas feiras, facilitando o incremento organizado de sua economia, pois onde 

há organização os fatos e ações que podem acarretar novos investimentos fluem. 

            Assim sendo, Araruna utilizando de uma organização urbana, e favorecendo-

se das práticas do planejamento urbano, pensando nos impactos que poderiam ser 

provocados no futuro, estruturou seus sistemas internos, e transformou suas formas 

em seu espaço geográfico urbano, com a construção deste mercado, por mais que 

pese sobre esta construção a mesquinharia política e interesses particulares, 

realizados através do uso da gestão pública em beneficio de determinados agentes 

sociais. 

 

http://www.casamemoriararuna.com/
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Figura 08 – Velho Mercado de Araruna e feira livre em seu redor. Década de 1960. 

(Fonte: LUCENA, 1996, p.185). 

 

    
Figura 09 - Aspecto da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em 1938. 

(Fonte: http://www.casamemoriararuna.com Acessado em 15/11/2010). 
 
 
 

            Nem mesmo a construção da belíssima nova Igreja Matriz de Nossa Senhora 

da Conceição, que em tamanho, é o segundo maior templo católico do estado da 

Paraíba, construída na euforia da emancipação política de Araruna, em 1876, antes 

distrito de Bananeiras – PB influenciou tanto em seu desenvolvimento quanto o 

http://www.casamemoriararuna.com/
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velho mercado, a majestosa matriz ficava isolada, desgarrada do aglomerado 

urbano, que teimava em apenas crescer nas proximidades da capela, no sentido 

norte/sul, crescendo em direção oposta a igreja. Com a construção do mercado este 

cenário mudou, e Araruna passou a progredir mais uma vez, avançando em suas 

linhas e trajetos urbanísticos. 

            O Terceiro Período começa á partir de 1967, com a inauguração de um Novo 

Mercado, pelo prefeito Targino Pereira da Costa Neto, neto do líder do clã Targino 

Pereira, a construção deste novo mercado favoreceu mais uma vez a expansão do 

comércio, e da morfologia urbana na cidade de Araruna – PB. 

           Após o inicio deste processo de construção do novo mercado público, houve 

uma alocação dos comerciantes, que aos poucos, foram deixando um por um, seus 

comércios, antes instalados nas ruas próximas ao antigo mercado público, 

acontecendo o mesmo com a localização da feira-livre do município, bastante 

freqüentada por pessoas provenientes de toda adjacência do Curimataú Oriental e 

Agreste Potiguar, feira esta, que até a atualidade se compreende inserida nos 

arredores do novo mercado. (LUCENA, 1996).          

 

 

 
Figura 10 - Evolução urbana de Araruna - PB. (Fonte: Rodriguez, Janete Lins, 2001). 
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           A figura 10 nos traz um mapa da cidade, produzido pela Fundação Casa de 

José Américo em 1997, que demonstra explicitamente os três períodos históricos 

distintos pelos quais a morfologia cidade de Araruna passou. Observamos no 1º 

Período – 1845/1908 (63 anos) o destaque da Capela de Santo Antonio (antiga 

Matriz) e a localização distanciada e isolada da Nova Igreja Matriz durante este 

período; 2º Período – 1908/1967 (59 anos) a expansão no espaço urbano em 

Araruna, após a construção do Velho Mercado Público, além de atentarmos para a 

influência desta construção com referencia ao alinhamento nos traçados das ruas; e 

no 3º Período - 1967/1997 (30 anos) a expansão urbana após a desativação do 

Velho Mercado e construção do Novo Mercado Público de Araruna, valendo 

destacar e determinadas áreas da cidade a falta de planejamento nos traçados das 

ruas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            As transformações morfológicas no espaço urbano na cidade de Araruna – 

PB, foram exemplos das manifestações e vontades do homem em modificar seu 

meio, como espaço de produção e reprodução social, onde se constatou que cada 

aspecto novo introduzido no espaço urbano, consequentemente, irá influenciar nas 

trajetórias e rumos da cidade.  

Constatamos que as construções da Antiga Igreja Matriz e do Velho Mercado 

Público foram fatores históricos determinantes para a expansão da geografia urbana 

na cidade de Araruna – PB. 

            Observamos a força de transformação social, através da construção de 

instituições religiosas como a singela capelinha dedicada à padroeira Nossa 

Senhora da Conceição, como da imensa Matriz nova, que tiveram papéis distintos 

no processo de fundação do povoado e desenvolvimento urbano de Araruna, no que 

se refere a influencia na produção do espaço urbano.  

           Desmitificamos a ideia de bom fundador, e valorizamos a concepção da 

importância irrestrita dos sujeitos históricos ocultados por uma historiografia 

elitizada, onde notamos a imperiosidade da nobre causa da fundação de Araruna, 

não por mérito particular de Feliciano Soares do Nascimento, mas como uma 

extrema necessidade social dos demais sujeitos históricos que devem ser 

considerados atores ativos na história. 

           Constatamos a força urbanizadora que prédios públicos a exemplo da 

construção do Velho Mercado Público principalmente, como detentores de efetiva 

transformação na morfologia da cidade e melhorias significativas no progresso de 

Araruna, fomentando o desenvolvimento da economia, embelezamento da urbe, 

valorização dos espaços geográficos e urbanos e, sobretudo das atividades sociais 

em geral, neste processo de desenvolvimento urbano.  

           Observamos ainda, a importância de personagens particulares, funcionando 

como atores sociais, influenciam embora individualmente e cada um em sua 

temporalidade vivida, e as noções espaciais urbanas de uma cidade, se constata 

participação de personagens distintos, como o Barão de Araruna, a Família Targino, 

e José Amâncio Ramalho, que por questões irrestritamente pessoais, conseguem 

levar suas posturas gananciosas e tendenciosas para uma escala tão elevada, que 

modificam as bases estruturais da urbanização de Araruna, utilizando-se de 



50 

 

dispositivos legais para gerirem recursos públicos para favorecimento próprio, onde 

os interesses dos habitantes mão levados em conta, e sim os seus interesses 

particulares. 

Notadamente, fazer todas estas análises acerca da expansão urbana de 

Araruna, nos guia a ver dentro da própria problemática do significado de 

desenvolvimento, em detrimento ao termo crescimento, como instituições, atores 

públicos e sujeitos sociais (ambos com seus respectivos interesses obscuros por 

traz de cada obra), constituídos como sujeitos ativos, como influenciadores do 

espaço urbano e a vida social de uma cidade pequena do interior da Paraíba, 

através de suas necessidades sociais, e a partir de instituições.  

           A construção do Antigo Mercado, com certeza, foi o fator, que mais contribuiu 

para o desenvolvimento econômico, e principal influenciador da expansão da 

morfologia urbana de Araruna. Embora a capela possa ser considerada como a 

pedra fundamental, e um elemento essencial da fixação do núcleo urbano, seu 

crescimento neste período foi lento, quase vegetativo, casas surgindo sem nenhum 

traçado, obedecendo apenas às imposições da topografia, era uma vila medíocre, 

onde as poucas casas que possuía, era mal alinhado, não eram ricas esteticamente, 

e suas ruas tortuosas uma verdadeira desorganização, já que neste período não 

havia nenhum plano diretor, ou códigos de lei orgânica municipal a se seguir.  

            Após, a efetivação da construção do Velho Mercado houve em Araruna um 

grande salto nas melhorias de vida da sua população, já que a cidade se estruturou, 

possuindo a partir daí, uma dinâmica social e econômica mais ativa, ampliando o 

processo de imantação em sua região, seja no campo de visão comercial, 

econômico ou social, pois houve melhoramentos em diversas áreas da sociedade. 

            Com a construção do Velho Mercado, o município passou a ter um local mais 

adequado e notadamente apropriado para a instalação das suas atividades 

comerciais, facilitando e melhorando o seu comercio, sobretudo em suas 

concorridas feiras, favoreceu a expansão morfológica urbana da cidade, com a 

valorização dos terrenos em seu redor, com uma melhoria significativa no 

embelezamento das casas construídas neste período, além do advento de um 

planejamento urbano bem realizado, onde até a contemporaneidade se pode 

observar o alinhamento das ruas seguindo um padrão urbanístico satisfatório. 

Finalizamos nosso trabalho, constatando que estes períodos distintos de 

expansão morfológica foram se estabelecendo como resultados da influencia direta 
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dos sujeitos sociais, através da construção de determinadas edificações públicas, 

inseridos no sistema capitalista, que marcaram os momentos históricos de expansão 

urbana na cidade de Araruna - PB, podendo estas construções ser entendidas com 

relação á sua imponência e importância social, onde se atentam as épocas ou 

períodos, pelos quais a cidade avançou em sua dinâmica espacial urbana, realizada 

pelo homem como agente transformador do espaço geográfico. 
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