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Com a ampliação do uso da internet nos últimos anos, verificou-se o potencial deste 

veículo de divulgação em massa para levar ao público informações sobre a história e 

memória da cidade de João Pessoa, difundindo a importância de seus bens patrimoniais, 

através de um meio atual e abrangente. Ante esta realidade, foi gerado o Projeto de 

Extensão Memória.JoãoPessoa.br – Informatizando a história do nosso patrimônio, ligado 

ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, e 

coordenado pela Profª. Drª. Maria Berthilde Moura Filha. A proposta é realizar um registro 

eletrônico da história da cidade, utilizando o ciberespaço como instrumento de promoção e 

divulgação do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, consolidando a memória 

coletiva e reforçando a relação entre o cidadão e a sua cidade. Para tanto, foi criado um 

website (www.memoriajoaopessoa.br2.net) que cumpre o papel de ferramenta de educação 

patrimonial com largo alcance perante a sociedade. Esta página vem sendo elaborada sob a 

ânsia de tornar seu produto final convidativo e interativo; com conteúdos de valor histórico 

e acadêmico, expostos também de forma lúdica, valendo-se de diversos recursos visuais. 

Dentre os tópicos (links) criados com este objetivo estão: Formação e Evolução (um breve 

histórico sobre a origem e o crescimento de João Pessoa); Acervo Patrimonial (fichas que 

catalogam alguns dos nossos bens, disponibilizadas em ferramentas flexíveis de pesquisa); 

Vivências (passeios virtuais que contam a história ou recriam os antigos cenários de 

edifícios e espaços públicos de valor histórico e cultural); Jogos (espaço lúdico que tira 

partido de jogos clássicos como “Jogos da Memória” e “Jogos dos Sete Erros”, 

despertando a atenção para a cidade através de uma associação de imagens antigas e atuais 

das edificações e praças); Memória Social (relatos de moradores) e Centro Histórico 

(síntese da evolução e relevância do núcleo dos nossos bens patrimoniais), estando os dois 

últimos em processo de construção. Trabalhos acadêmicos na área de pesquisa e 

levantamento histórico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB servem de subsidio 

para o desenvolvimento do material contido nesta página de internet favorecendo o caráter 

científico do produto, possibilitando a disponibilização de informações bem 



fundamentadas. Desta forma, reescreve-se a história da cidade de João Pessoa, sob uma 

perspectiva mais atualizada e mais acessível à população no geral, atingindo diferentes 

faixas etárias, classes sociais ou níveis de escolaridade; conectando produção científica, 

entretenimento, cultura e tecnologia. 
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