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Resumen 
 
 
João Pessoa fue fundada como ciudad real (la tercera del país) en 1585 para 
contemplar los intereses de la corona portuguesa en la explotación de la monocultura 
azucarera, entonces el producto más importante de la economía de la colonia. Está 
situada en litoral Norte/Este de Brasil y, a pesar de ser conocida por sus monumentos 
barrocos, exhibe también en su casco antiguo un conjunto arquitectónico 
predominantemente residencial en sus orígenes (aunque adaptado actualmente a otros 
usos), que posee una riqueza de ejemplares, cuyos matices merecen un estudio más 
detallado. El objetivo de esta comunicación es justo el análisis de la arquitectura, el 
significado y la configuración espacial de seis las calles que representan momentos 
importantes en la formación del núcleo inicial de la ciudad. Un núcleo típicamente 
colonial con espacio urbano reducido até mediados del  siglo XIX –cuando se ha 
iniciado un proceso de expansión hacia el Sur y el Este– y que, a partir de la década de 
1970, pasó a enfrentar un proceso acelerado de deterioración. Este trabajo forma parte 
de una línea de investigación del Curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Paraíba que privilegia el análisis de sitios históricos importantes en la 
historia, identidad y memoria de la ciudad, buscando fornecer datos que ayuden a 
reverter una situación donde la mala comprensión de las medidas de preservación 
acaba por deteriorar lo que debería ser preservado. 

mailto:ntinem@uol.com.br
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Introdução 
 

 
 

Figura 1 – Localização da cidade de João 
Pessoa na América do Sul 

Figura 2 – Atual cidade de João Pessoa, em mapa 
holandês da primeira metade do século XVII(Vingboons, 

c. 1640). Observar como as margens do rio Sanhauá 
ainda não haviam sido ocupadas 

 

João Pessoa foi fundada como cidade real (a terceira do país) em 1585 para 
contemplar os interesses da coroa portuguesa na exploração da monocultura do 
açúcar, então o produto mais importante da economia da colônia. Está situada no litoral 
Nordeste do Brasil e, apesar de ser conhecida por seus monumentos barrocos, exibe 
também no seu centro antigo um conjunto arquitetônico predominantemente residencial 
em suas origens (embora adaptado atualmente a outros usos), que possui uma riqueza 
de exemplares, que conformam a sua imagem, cujos matizes merecem um estudo mais 
detalhado. O objetivo desta comunicação é justamente a análise da arquitetura, o 
significado e a configuração espacial de seis ruas que representam momentos 
importantes na formação deste núcleo inicial. Um núcleo tipicamente colonial com 
espaço urbano reduzido até meados do século XIX –quando se iniciou um processo de 
expansão e reformas urbanas– e que, a partir da década de 1970, passou a enfrentar 
uma deterioração acelerada. 
 

Este trabalho faz parte de uma linha de pesquisa do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Paraíba1, que privilegia o registro e análise de sítios 
importantes na história da cidade. Seu propósito é construir uma identidade y preservar 
a memória2 dessa produção arquitetônica datada em sua significativa maioria da 
primeira metade do século XX, apesar da importância dos exemplares anteriores a esse 
período que já conseguiram impor-se como patrimônio da cultura regional e nacional. 
 

A pesquisa teve inicio um pouco antes do início das festividades dos 400 anos da 
cidade de João Pessoa, em 1985, e tinha um caráter eminentemente didático: se 
baseava nos estudos dos alunos das disciplinas de historia, nos trabalhos finais de 
graduação e nos ensaios propostos por jovens pesquisadores arquitetos. A proposta 
era registrar a imagem das seis ruas citadas: duas (Maciel Pinheiro y Areia) das mais 
importantes da parte baixa da cidade, as duas (Duque de Caxias y General Osório) 
primeiras construídas na parte alta da cidade e as duas últimas (Tambiá y Trincheiras) 
que delineavam a expansão urbana em direção ao leste e ao sul, respectivamente. 
 

Esses estudos particulares são os fundamentos desta comunicação cujo produto, além 
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do registro da arquitetura, da contextualização das ruas na história da cidade, sua 
importância, suas funções e suas peculiaridades3, se propõe, como foi exposto 
anteriormente, a uma análise e classificação dos exemplares arquitetônicos do centro 
antigo da cidade, e consequentemente uma avaliação de seu significado para a história 
e a memória coletiva, e uma apreciação de sua configuração espacial face ao processo 
de degradação do centro histórico, suas novas funções e as novas intervenções (de 
conservação ou de ‘modernização’) que transformam seu perfil. 
 

I – A formação do núcleo urbano da cidade de João Pessoa 
 

A origem de João Pessoa deu-se, como em todas as cidades brasileiras, em função dos 
interesses e do domínio colonial português, traduzidos pela exploração agrícola e pelas 
atividades extrativistas, voltadas para a exportação. 
 

Fundada a 5 de agosto de 1585, para ser a capital da Capitania Real da Paraíba, a 
cidade de Filipéia de Nossa Senhora da Neves, teve a função inicial de fixar um núcleo 
de colonização a fim de proteger os interesses econômicos da metrópole portuguesa. 
Sua situação geográfica, às margens do rio Sanhauá, além de possibilitar o controle da 
produção açucareira, favoreceu a defesa do território, muito visado pelos invasores 
estrangeiros. Foram instalados, então, à margem direita do rio, um forte de madeira e 
um trapiche em local estratégico, confirmando o caráter político-militar desta ocupação. 
 

Surgiram, assim, as primeiras edificações religiosas, administrativas e residenciais no 
platô em frente ao porto conformando a cidade de implantação eminentemente 
portuguesa. Apesar disso, contrariando esses cânones, as primeiras ruas surgiram em 
terreno plano com traçado regular, onde se concentraram as classes dominantes, que 
habitavam as ruas Nova e Direita. 
 

Após o período de dominação holandesa (1634/1654)4, as margens do rio foram 
definitivamente ocupadas, formando o bairro do Varadouro, como era chamada a parte 
baixa da cidade, com a rua de mesmo nome e o ‘Caminho para Cacimbas e Portinho’ 
(depois Rua do Comércio)5. A ligação entre as partes alta e baixa da cidade se dava 
através de caminhos sinuosos e irregulares enfrentando o terreno acidentado, como a 
Rua da Areia. 
 

Na segunda metade do século XIX, o enriquecimento dos pecuaristas, fazendeiros e 
plantadores, somado ao surgimento de indústrias ligadas ao beneficiamento do 
algodão, incrementa a arrecadação da Província e conseqüentemente, o núcleo urbano 
expande seus limites, absorvendo os sítios e chácaras periféricas (pertencentes a 
funcionários, proprietários rurais, ou à Igreja) e transformando-os em bairros e ruas 
ocupados população crescente. 
 

Esse é o caso do sítio das Trincheiras, até então ocupada por uma população de baixa 
renda, que vivia das atividades ligadas ao matadouro existente nas proximidades e do 
comércio com os viajantes que entravam na cidade por aquele caminho (saída sul), e 
cujas casas de palha revelavam a precariedade e transitoriedade dessas construções. 
Tambiá é um caso análogo de ocupação de áreas periféricas para expansão da cidade.  
 

Surge também a partir da segunda metade do século uma leva de melhoramentos na 
infra-estrutura urbana: novos eixos para a circulação de mercadorias são abertos, a 
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iluminação de lampiões a base de óleo de mamona é substituída por lampiões a 
querosene (1869), inicia-se o tratamento paisagístico do Jardim Público (1879) e o 
bonde puxado a burro é inaugurado ligando a zona comercial à parte alta da cidade 
(1896).  
 

As mansões construídas nessas áreas de expansão e as imponentes casas de 
comércio na parte baixa da cidade são testemunhos das transformações subsidiadas 
pela riqueza proporcionada pelo algodão. Começa assim a desenhar-se a 
especialização das atividades na ocupação do solo. A parte baixa da cidade passa a 
caracterizar-se por um uso estritamente comercial e de serviços. A parte alta da cidade 
continua a caracterizar-se como zona administrativa e residencial, ocupada por 
profissionais liberais e funcionários. A novidade é que esta zona residencial, agora se 
estende para as áreas de expansão (para o sul e para leste), que passam a ser 
habitadas por latifundiários e intermediários enriquecidos pelo comércio do algodão, 
que abandonam as edificações onde exerciam suas profissões, em áreas 
congestionadas pelas atividades comerciais, para morar nas novas zonas nobres da 
cidade, urbanizadas e dotadas de infra- estrutura. 
 

Num segundo momento, foram implantados a rede de iluminação elétrica (1912), o 
bonde de tração elétrica (1914) e o saneamento do Sítio da Lagoa, dando o surgimento 
ao Parque Sólon de Lucena (década de 1920). Novos espaços públicos como as 
praças da Independência e Vidal de Negreiros e o Parque Arruda Câmara foram 
construídos nessa mesma década e novas avenidas foram abertas, como a Pedro II, 
João Machado e Epitácio Pessoa, que assinalava a ocupação em direção as praias já 
na década de 1930. 
 

A arquitetura das novas ruas da cidade tornou-se suntuosa; os lotes se ampliaram, 
surgiram os jardins e organização espacial tornou-se mais complexa, tentando unir as 
vantagens das chácaras às do sobrado colonial. Na década de 1930, com a 
implantação da rede hidráulica e de águas pluviais, antigos problemas começaram a ser 
sanados e provocaram mudanças significativas na forma de morar e, 
consequentemente, nas edificações. 
 

Na segunda metade do século XX, entretanto, inicia-se um processo de abandono e, 
por conseguinte, deterioração do centro original da cidade, com a mudança do perfil de 
seus habitantes. Concorreram para isso: a) a ocupação da cidade pela população 
economicamente privilegiada em direção a orla marítima transferindo para lá os 
benefícios urbanos; b) a criação do novo “Distrito Industrial” trouxe para o meio urbano, 
trabalhadores rurais, cujos baixos salários, desemprego ou subemprego, vai 
proporcionar o surgimento, tanto de novos conjuntos habitacionais de baixa renda, 
como de sub-moradias, favelas e cortiços; c) a construção desses novos conjuntos, por 
sua vez, modifica a estrutura urbana, criando bairros periféricos que são quase outras 
cidades; d) e finalmente, a expansão da Universidade provoca um incremento 
populacional de outra faixa de renda e gera a necessidade de loteamentos e 
empreendimentos imobiliários em maior número.  
 

Estes fatores deslocaram para outros pontos as atividades próprias da área central da 
cidade. João Pessoa passou a ter “vários centros”. Mas se o centro antigo perdeu sua 
importância para a cidade, passou a ser o centro comercial e de serviços da “Grande 
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João Pessoa”. Passou a ser um local de passagem, com o qual a população que o 
utiliza não possui nenhum vínculo permanente ou mesmo transitório, que o condena ao 
esquecimento e a desvalorização. 
 

II - As ruas estudadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 - Mapa de localização das seis ruas 
estudadas no perímetro do Centro Histórico 

delimitado pelo Instituo do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). 

 

Os quatro séculos de dinâmica urbana delineados no item anterior geraram, dentro do 
que posteriormente se convencionou chamar centro histórico, uma série de espaços 
(ruas, becos, largos, praças, parques etc.) que, longe de uma uniformidade, apresentam 
identidades próprias. Nesta parte do estudo, levantamos elementos históricos, 
morfológicos e sociais que permitem a caracterização de alguns destes espaços – no 
caso, seis ruas, divididas em três duplas – escolhidos em virtude de sua importância 
como marcos da evolução urbana de João Pessoa, bem como de seu acervo 
construído.  
 

As ruas Nova e Direita constituem o grupo que marca o início da construção da 
chamada Cidade Alta, que representa o domínio político e religioso da cidade. É uma 
zona com características urbanas típicas da cidade tradicional luso-brasileira: quadras 
alongadas divididas em lotes estreitos e profundos, gerando uma hierarquização das 
vias, com as ruas principais passando nos lados maiores das quadras (as frentes das 
edificações) e becos em seus lados menores (os oitões dos prédios). Porém, a forma 
retilínea e regular que esse modelo assume parece, à primeira vista, estranha a uma 
suposta irregularidade ainda medieval típica da urbanização portuguesa, gerando 
questionamentos. Parte da resposta ao problema está na argumentação de Reis Filho6, 
que mostra a regularidade subjacente a alguns de nossos traçados coloniais como 
parte do modelo português de urbanização. Outra parte da justificativa pode estar na 
fundação de nossa cidade durante o período filipino (1580-1640) – com a influência das 
Leyes de Indias e do célebre damero espanhol. 
 

As vias em questão têm em sua origem um caráter habitacional e elitista, agregando em 
si uma importância urbana que é sinalizada pela concentração de edificações 
eclesiásticas e administrativas em seu trajeto. Essas ruas vão conservar esta 
característica de local de concentração das residências da elite política e econômica da 
cidade até as primeiras décadas do século XX. Dentro do processo de esvaziamento do 
centro, estas vias têm a particularidade de, num primeiro momento, até a década de 
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1980, permanecerem como o verdadeiro “coração da cidade”7, perdendo apenas seu 
caráter residencial. Somente a partir deste período é que também comércio e serviços 
desta área perdem progressivamente seus consumidores e seu prestígio. Assim, a 
exemplo do que ocorre em inúmeras regiões centrais urbanas, a desvalorização do solo 
foi acompanhada pela modificação no perfil econômico da população usuária e pela 
degradação da arquitetura e dos espaços públicos. 
 

A rua Nova, primeira rua da cidade, entendida como espaço edificado e ocupado, foi 
conformada, desde seu início, pela Igreja Matriz, pelo mosteiro de São Bento e pela 
casa de Câmara, Cadeia e Açougue. Sofreu poucas modificações até o início do século 
XX, quando passou por processos de arborização, construção de passeio de pedestres, 
demolição de um casarão que impedia seu prolongamento para o Sul e colocação de 
postes de iluminação ingleses. Atualmente, à exceção dos dois edifícios religiosos, de 
grande altura, possui um conjunto arquitetônico homogêneo em sua volumetria térrea e 
sua implantação sem recuos, quebrada aqui e ali por sobrados isolados ou edificações 
recentes mal-inseridas no contexto. 
 

Com uma maioria de edificações correspondentes ao final do século XIX e ao início do 
século XX, a rua Nova preserva, também, uns poucos exemplares mais antigos, com 
características da arquitetura da Colônia e do Império Apesar de possuir uma ruína e 
uma edificação demolida para ceder lugar a um estacionamento, permanece, dentre as 
ruas estudadas, como aquela em melhores condições, no que se refere a permanência 
da ocupação, homogeneidade do conjunto e grau de conservação dos imóveis e do 
ambiente urbano8. Persistem, inclusive, o caráter agradável do ambiente e uma relativa 
segurança, resultado do equilíbrio entre os pólos indesejáveis do abandono e do 
congestionamento. 
 

A rua Direita é um caso mais complexo, em virtude da diversidade de cenários que 
encerra, diversidade esta relacionada tanto à sua origem (reunião de três ruas: Direita 
de São Francisco, da Baixa e do Colégio), como às modificações por que passou. Suas 
edificações, como o convento franciscano, a igreja da Misericórdia e a Faculdade de 
Direito são não somente signos de sua importância na cidade colonial, mas também 
marcos importantes do centro contemporâneo. A rua Direita foi a mais nobre da cidade 
até o século XIX, e nisto seguia a tradição que seu nome representava no universo 
urbanístico luso-brasileiro: rua Direita, caminho reto, que liga edifícios importantes, no 
caso, os franciscanos e a Misericórdia9. Considerando os padrões locais, este trecho se 
caracteriza pelo número expressivo de sobrados e casas térreas que apresentam 
elementos arquitetônicos coloniais de refinamento incomum. 
 

Em determinados trechos, esse rico patrimônio construído sofreu tantas e tão profundas 
alterações ao longo do século XX que terminou descaracterizado quase por completo. 
Inicialmente, na década de 1930, a Igreja do Rosário e mais outras edificações foram 
demolidas para desafogar o trânsito entre as cidades baixa e alta. Com isso, se criou o 
Ponto de Cem Réis, um amplo espaço público que constituía simultaneamente ponto de 
encontro e estação central de bondes. Já na década de 1970, este espaço foi 
transformado em áreas de pedestres e cortado por uma via rebaixada, novamente em 
função da ‘melhoria’ do trânsito, dentro de um conjunto de medidas que tiveram outras 
conseqüências nefastas. Ao mesmo tempo em que os espaços públicos eram 
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reestruturados, o dinamismo do comércio da área ocasionou transformações drásticas 
na arquitetura existente, que foi substituída por alguns dos primeiros edifícios modernos 
da cidade, como os edifícios Matteo Zaccara e Régis. Toda a região, hoje, apesar da 
decadência do comércio, está saturada e congestionada. O que se percebe, neste 
contexto, é que também o uso indiscriminado (e não só o abandono) é capaz de 
comprometer o patrimônio urbano, tanto com obras importantes, geradoras de novos 
marcos, como na modificação aleatória da arquitetura símbolo de uma época10 
 

Passar da Cidade Alta para a Cidade Baixa significa passar de um primeiro núcleo, 
desde o princípio “nobre”, para uma segunda ocupação, que só ao longo do tempo 
adquiriu este caráter. O Varadouro foi o marco de fundação da cidade (porto), e 
transmitiu seu nome ao bairro. Este, entre os séculos XVII e XIX, passou de arrabalde à 
condição de importante centro comercial, com grande densidade construtiva e múltiplas 
funções11. Durante o século XX, este quadro sofreu um processo de saturação e 
decadência mais rápido que na Cidade Alta: o comércio elegante foi substituído pelo de 
autopeças e materiais de construção, e a prostituição se instalou paulatinamente. Hoje, 
mesmo estas atividades encontram-se esvaziadas, demonstrando uma tendência ao 
abandono completo da região, ao mesmo tempo em que ocorrem iniciativas frustradas 
de revitalização por parte do poder público. 
 

No Varadouro, esta pesquisa se deteve nas ruas da Areia e Maciel Pinheiro, surgidas 
junto com o bairro no século XVII, e que apresentam configurações e histórias distintas. 
A primeira delas surge como ‘rua do Varadouro para cacimbas e portinho’ ao longo do 
primeiro terreno plano acima do nível do rio. Até o início do século XX ela era o centro 
da vida econômica da Capital e cérebro financeiro da Província. No térreo das 
edificações havia lojas, alfaiatarias, confeitarias, empórios, boticários e similares, 
enquanto nos primeiros pavimentos residiam os proprietários dos negócios, de certa 
forma resguardados do burburinho constante do rua. É desta época seu acervo de 
sobrados neoclássicos e ecléticos que formam quase um continuum nos seus primeiros 
quarteirões. Atualmente, este acervo se restringe ao lado oeste, em virtude do 
alargamento que ocasionou a demolição das fachadas do lado leste. 
 

Por sua vez, a rua da Areia surgiu como ‘rua do Varadouro para a Cidade’, visto que, 
partindo do mesmo ponto que a Maciel Pinheiro, sobe a encosta, em diagonal à 
declividade, até a Cidade Alta. A subida do relevo em diagonal determinou uma 
inclinação menor do que a das ladeiras (que sobem paralelas à declividade), o que 
permitia um melhor trânsito: a rua da Areia era o principal caminho que fazia a ligação 
entre as Cidades Alta e Baixa, primeiro para pedestres, depois como trajeto do bonde. 
A declividade relativamente pequena da maior parte de seu percurso permitiu também 
uma ocupação residencial densa, enquanto as ladeiras permaneceram pouco 
habitadas. A exceção foi seu trecho final, mais íngreme, que permaneceu 
escassamente ocupado ainda até meados do século XIX, o que resultou numa estrutura 
fundiária diferenciada, com lotes mais largos12. 
 

Foi na rua da Areia que funcionaram, já no século XX, o primeiro teatro e o primeiro 
grupo escolar da cidade, além de ser ela o local de festas tradicionais importantes como 
o carnaval. Mas essa utilidade urbana foi roubada pela reestruturação do trânsito no 
centro, na década de 1970, que determinou a construção de um complexo de viadutos, 
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vias rebaixadas e túneis (cortando rua Nova, rua Direita e rua da Areia), e causou não 
somente a descaracterização da paisagem, mas também o início do processo de 
estagnação e deterioração da rua, visto que esta deixou de ser a ligação principal entre 
Cidade Alta e Cidade Baixa. 
 

O que se percebe, portanto, é que estas duas ruas, que já tiveram a maior densidade 
populacional e concentração de edifícios do centro antigo de João Pessoa, apresentam 
sinais evidentes de sua decadência: modificação ou abandono. O descuido com as 
construções antigas, a destruição de exemplares de relevância arquitetônica e as 
soluções pobres e pouco adequadas das intervenções ‘novas’ prejudicam o 
entendimento do conjunto e do seu valor histórico. 
 

Além dos núcleos Cidade Alta/Cidade Baixa e de suas encostas adjacentes, no século 
XVIII, a cidade lançou prolongamentos sobre os sítios e chácaras periféricos, como 
exposto anteriormente: ruas das Trincheiras e do Tambiá. 
 

A primeira delas tem seu nome ligado à construção de um entrincheiramento naquele 
local. É um prolongamento da Rua Direita em direção ao sul, constituindo, então, a 
única saída da capital nessa direção. Próxima a seu lado oeste há uma encosta (que 
corresponde à mesma encosta entre Cidade Alta e Varadouro). Neste ponto, o declive é 
acentuado a ponto de não haver lotes deste lado de via, onde foi instalado um mirante. 
Da ocupação inicial, com casas precárias, nada restou senão a implantação sem recuos 
das edificações no trecho inicial da rua. Ali, no início do século XX, se instalou um novo 
modo de morar, com casas ajardinadas e isoladas no lote. Foi o auge da rua das 
Trincheiras, quando ela dividia com a rua do Tambiá o status de endereço mais 
elegante e moderno da capital. 
 

A rua das Trincheiras permaneceu, até a década de 1970, como principal saída da 
cidade para o sul, com um tráfego intenso de veículos pesados, que prejudicavam o uso 
residencial. O afastamento de tal tráfego a partir da reestruturação do trânsito não 
resolveu o problema, por causa do intenso fluxo de ônibus urbanos que continua 
utilizando a calha estreita. Neste caso, esse foi um dos principais motivos da extrema 
diminuição ocorrida no uso residencial, sem substituição por outros usos. Hoje, se 
observa que, apenas no trecho mais próximo ao núcleo inicial da cidade, há atividades 
relativamente intensas, que freqüentemente degradam a arquitetura; há também os 
estacionamentos, que têm um papel especialmente nocivo. Até a arborização, que, 
ainda na década de 1980, era abundante, foi perdida nos últimos vinte anos. Trata-se 
de um típico exemplo de como não só o abandono, mas também o uso indisciplinado, 
contribuem para a degradação da arquitetura. No caso específico da rua das 
Trincheiras, paradoxalmente as mansões-fantasma, com seus jardins cobertos de mato, 
estão mais bem preservadas do que os prédios ainda ocupados.  
 

A rua do Tambiá é um caso muito semelhante ao das Trincheiras. Constituía a saída do 
núcleo inicial para a praia e, mais importante, era via de acesso à fonte do Tambiá, que 
terminou por dar nome à rua e ao bairro. Também foi ocupada inicialmente por uma 
população humilde, no século XVIII, que persistiu no local até fins do século XIX, 
morando em sítios mais tarde desmembrados para dar lugar aos grandes lotes que 
abrigariam os grandes casarões13. O foco deste arrabalde era a Igreja de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, com seu largo fronteiro, único testemunho de alguns 
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vestígios desta primeira ocupação: o tipo de implantação das casas. Nas primeiras 
décadas do século XX, à medida que se construíam as típicas mansões ajardinadas e 
que se iniciava uma densa arborização, a antiga igreja foi demolida. 
 

Neste período, os dois conjuntos homogêneos formados (Trincheiras e Tambiá) são 
bastante significativos: apesar da diversidade formal das edificações –representantes 
das mais diversas tendências ecléticas que coexistiam à época – existe uma forte 
unidade entre elas, principalmente em termos volumétricos:  a maioria dos edifícios é 
térrea. Além disso, as modificações na implantação podem ser observadas à medida 
que as edificações se afastam do centro: deixam de ser geminadas, vão ganhando 
recuos e terminam como palacetes isolados no lote14.  
 

Hoje, a rua do Tambiá permanece como uma das principais saídas do centro para a 
praia, e, em função deste tráfego intenso, continua bastante ocupada, agora pelo setor 
terciário. Dentre as ruas analisadas, esta é a que tem o maior número de exemplares 
‘restaurados’ quando da introdução de novos usos. Porém os acordos entre 
proprietários e órgãos de preservação (que geralmente condicionam a restauração de 
um imóvel à demolição de outro) determinaram também a inserção de várias anomalias. 
Até um shopping center com seu bloco indevassável foi transplantado para essa área 
de preservação histórica. Assim, se a rua do Tambiá hoje se apresenta com um 
ambiente urbano mais agradável que o das Trincheiras (neste sentido, a manutenção 
de parte da arborização foi muito importante) é claro que ela pagou um preço alto por 
isso.  
 

III - A Arquitetura 
 

A partir da caracterização das seis ruas objeto deste estudo, pode-se constatar que 
apesar de seus quatrocentos anos, o centro de João Pessoa possui um patrimônio 
arquitetônico, em grande parte, construído entre finais do século XIX e inícios do século 
XX. Da Colônia e do Império restam poucos exemplares, principalmente de arquitetura 
religiosa, considerando que a produção civil está quase que completamente 
descaracterizada. 
 

Existe uma disparidade cronológica entre a produção arquitetônica do centro sul do país 
e a de João Pessoa, onde as inovações chegam defasadas. Assim a leitura dessa 
arquitetura, muitas vezes remete a pistas falsas e dificulta a datação, se for considerada 
somente a cronologia da literatura baseada na produção do triângulo Rio, São Paulo e 
Belo Horizonte. Além desta lenta absorção, nota-se também a influência, sobretudo de 
caráter formal dos arquitetos e revistas estrangeiros, notadamente na administração de 
Camilo de Holanda na década de 1920. 
 

Para melhor compreensão do estudo realizado, as edificações analisadas foram 
classificadas em oito grupos, considerando os seguintes fatores: implantação no lote, 
aspectos volumétricos, elementos arquitetônicos e influências estilísticas15. 
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Grupo 1: Casos especiais 

 
Figura 4 – Remanescentes da Colônia e do Império. Da esquerda para a direita: n° 77 e Biblioteca Pública (rua Nova); 

sobrado do Conselheiro Henriques, n° 165 e n° 232 (rua Direita) 
 

Os edifícios remanescentes mais antigos encontrados nas ruas estudadas constituem-
se em casos especiais e serão tratados como tais. São escassos e praticamente 
únicos.  
 

As ruas Nova e Direita são duas das poucas que ainda preservam alguns raros 
exemplares com características da arquitetura da Colônia e do Império: as casas 77, 
90, 258 e a Biblioteca Pública, na primeira, e as casas 165, 169, 232, o sobrado do 
Conselheiro Henriques e a sede da Academia Paraibana de Letras, na segunda. Nestas 
edificações, aparecem trabalhos de cantaria em pedra calcária nas cercaduras, 
sobrevergas, balaústres, cachorros e cunhais.  
 

Grupo 2: As casas térreas implantadas em lotes coloniais 

 
Figura 5 – Residências mais simples. Casas 27 a 53 da rua Nova 

 

Esse grupo se caracteriza pelas residências mais simples, realizadas com poucos 
recursos, que imitavam, na construção popular de suas fachadas, os elementos 
arquitetônicos presentes nos edifícios mais abastados, muitas vezes sem considerar as 
proporções, ritmos e escalas adequadas. Corresponde a ocupação por uma população 
de poder aquisitivo mais baixo. A principal característica desse grupo é a implantação 
remanescente do período colonial, em lotes de pequena testada e grande profundidade 
sem recuos laterais e frontais, apesar se serem construções de épocas variadas.  
 

São casas térreas, no chão, sem nenhuma elevação, cuja planta baixa repete os 
padrões coloniais e, originalmente lançavam as águas da chuva no leito da rua, 
deixando transparecer a modesta condição de vida de seus moradores, mas que com a 
adaptação aos novos padrões e novos materiais, como as calhas, passam a contar com 
platibandas que tentam esconder essa condição. As janelas da sala de visitas abrem-se 
para a rua e a porta de entrada leva, através do corredor, até o fundo da residência, 
onde se situam a sala de convivência familiar e a zona de serviços. Entre as salas estão 
as alcovas (sem ventilação e iluminação naturais). A zona de serviços é isolada do 
edifício, segregando estas atividades e revelando um comportamento remanescente da 
escravidão.  
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A técnica construtiva é rudimentar. As grossas paredes externas estruturais são de 
taipa ou de tijolos assentados com argamassa e o telhado possui duas águas de telha 
canal que se apóiam nas duas laterais e em “mãos” intermediárias. As fachadas são 
uniformes, as aberturas são ritmadas e emolduradas por vergas retilíneas, em arco 
abatido ou arco pleno. Os elementos de distante influência neoclássica são os vidros 
nas janelas com esquadrias de madeira e as platibandas que substituem os antigos 
beirais, de ornamentações discretas e em alguns casos balaustradas. 
 

Grupo 2: Os conjuntos, os sobrados e similares 

 
Figura 6 – Conjuntos. Casas 469 a 503 da rua das Trincheiras 

 

Neste grupo encontramos tanto os conjuntos de casas térreas como os sobrados de 
dois ou mais andares que apresentam formas e linguagem similares. Ambos apesar de 
possuírem características formais de influência eclética, apresentam uma implantação 
colonial. A diferença fundamental desses dois tipo é o uso: residencial nos conjuntos e 
uso misto nos sobrados 
 

Os conjuntos residenciais construídos para a classe média, nas décadas de 1920 e 
1930, são casas geminadas, cuja planta baixa conserva a mesma distribuição espacial 
colonial, porém com uma novidade: surge uma área destinada a aeração dos 
dormitórios e as telhas transparentes para iluminar as alcovas. As platibandas 
substituem os beirais, as entradas das casas são calçadas, elementos decorativos são 
incorporados, mas a implantação continua nos padrões coloniais. As construções 
desligam-se do nível da rua através de porões elevados, denunciados pelos óculos e 
seteiras com gradis de ferro. É uma transição entre os sobrados e as casas térreas, 
sem as inconveniências das últimas, onde a intimidade nem sempre é resguardada. 
 

A técnica construtiva pouco progride, as transformações limitam-se às superfícies. As 
vergas de arco pleno substituem definitivamente as de arco abatido e as retilíneas são 
arrematadas por uma cimalha saliente ou um pequeno frontão. A porta de entrada 
recebe um tratamento especial para tornar-se um elemento de destaque. As cornijas, 
platibandas e linhas básicas de composição são exploradas como recursos formais, e 
os ornamentos em argamassa, que sinalizam a introdução de elementos 
industrializados. 

 
Figura 7 – Sobrados ecléticos em lotes coloniais. N°s 172, 138, 148, 88 e 38 da rua Maciel Pinheiro 
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Os sobrados são construções mais refinadas, que necessitam de uma estrutura não tão 
simples e contam com elementos construtivos mais aprimorados. Pertenciam 
originalmente a comerciantes ricos, artesãos qualificados e profissionais liberais bem 
sucedidos, cujo desejo de diferenciar-se dos demais podia ser encontrado na 
ornamentação, as vezes importada, utilizada nas construções. 
 

O uso misto dos sobrados abrigava as instalações comerciais no térreo e a residência 
no primeiro pavimento. Em alguns casos havia um escritório entre esses pisos e em 
outros a residência ocupava mais de uma planta. De forma similar, os profissionais 
também separavam seus escritórios, ateliês e consultórios de suas moradias, mas a 
tônica era sempre a mesma: conservar o trabalho e a habitação no mesmo local. 
 

Grupo 3: Os jardins laterais e os recuos frontais 

 

Figura 8 – Residências com jardim lateral: rua Direita, n°s 198 e 227; rua das Trincheiras, n° 527 
 

Tentando romper com os moldes coloniais, os lotes urbanos para as classes mais 
abastadas ampliam-se e as edificações soltam-se de seus limites. Surgem as inovações 
tecnológicas, trazidas pela crescente industrialização (calhas, novas telhas, etc.). 
Aparecem os recuos mais freqüentemente em apenas um dos lados do lote. Com esses 
novos tipos de implantação, tornam-se comuns os porões altos, os jardins laterais. 
 

Ainda mantém-se a destinação geral dos cômodos e sua distribuição e, apesar dos 
afastamentos, ainda persistem alguns ambientes sem iluminação direta. A entrada 
transfere-se para a fachada lateral, onde aparecem alpendres, que em alguns casos, 
não passam de corredores de circulação, iluminação e ventilação 
 

Esse novo tipo de implantação traz novas soluções de cobertura, utilizando calhas, 
condutores e manilhas. Também modifica o ritmo e a escala das fachadas que agora 
são ornadas com os mais diversos elementos decorativos das mais distintas influências. 
A madeira serrada é outro recurso que permite um acabamento mais perfeito de portas 
e janelas, ou seja, modifica a “cara” da edificação, agrega um refinamento à construção. 
 

Grupo 4: as construções soltas no lote, as referencias ecléticas. 

 
Figura 9 – Alguns exemplos das construções soltas no lote e suas referências ecléticas: neobarroco e neocolonial na 

rua do Tambiá, nºs 147 e 607; neogótico na rua das Trincheiras, nº 619 
 

Estas construções, de implantação livre no lote, com recuos em relação a todos os 
limites, tentam transmitir imponência, demonstrando aos passantes a situação 
privilegiada dos proprietários. São também construções das décadas de 1920 e 1930, 
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pertencentes a comerciantes, latifundiários e profissionais liberais. 
 

Todos os cômodos recebem iluminação direta. A circulação da casa se transfere para o 
eixo central, ao longo do qual se dispõem os dormitórios. O hall e o gabinete de 
trabalho se incorporam definitivamente aos programas das residências. A zona de 
serviço continua a ser pouco valorizada ocupando a parte posterior da residência. 
Surge a entrada de serviço, utilizando um dos recuos laterais, geralmente de dimensões 
reduzidas e escondidas dos passantes. Os terraços se modificam e a presença de 
porões altos habitáveis exige caprichosas escadarias que conferem um caráter 
suntuoso às edificações. 
 

As fachadas têm seus elementos decorativos ainda mais enriquecidos em qualidade e 
quantidade de ornamento. As fachadas laterais começam a ter tratamento especial da 
mesma forma que a principal e nota-se um espírito eclético na utilização de elementos 
de influência historicista: de inspiração neoclássica, como o frontão triangular, as 
balaustradas, os pináculos, os balcões de ferro, as bandeiras fixas de vidro e os 
cunhais imitando pedra; de inspiração neogótica, como as aberturas e os arcos ogivais; 
de inspiração neobarroca, como as colunas salomônicas, os baldaquinos e os frontões 
com volutas; e mesmo os temas relativos ao art nouveau, que aqui aparecem como um 
historicismo a mais, como as janelas tripartidas, as linhas curvas nas envasaduras e o 
emprego do ferro em formas sinuosas.  
 

Os telhados de quatro águas pressupõem um volume com quatro fachadas, que 
aumentam a possibilidade de uma arquitetura de qualidade. O alto poder aquisitivo dos 
proprietários permite uma maior absorção das inovações formais e técnicas, trazidas 
pela crescente industrialização do país e pela intensificação das atividades comerciais 
da cidade. 
 

Grupo 5: a influencia inglesa 

 
Figura 10. Casas de influência inglesa: rua do Tambiá, n° 367; rua das Trincheiras, n°s 554 e 794.  

 

No mesmo contexto do ecletismo, aparecem os edifícios de influência inglesa que 
reproduzem os chamados “bungalows”. Térreos de várias alturas de telhado e bow-
windows ou de dois andares, com torres e varanda no andar superior se constituíram 
em verdadeiros modismos entre 1920 e 1930, entre a população mais abastada. 
 

Desaparecem os grandes desníveis, entre o piso e a rua, e procura-se uma maior 
integração com o exterior. Os alpendres ganham importância funcional e construtiva.  
São locais de espera para os visitantes, protegem a intimidade do lar e são 
prolongamentos da sala de vivência familiar. A zona de serviços torna-se mais 
complexa, surgindo dependências de empregada e despensa. Na existência do 
pavimento superior, este abriga os dormitórios e um terraço descoberto, além do 
banheiro, repetindo a distribuição do térreo, porém apresentando um maior zoneamento 
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dos cômodos. Quando localizados no térreo, os dormitórios se abrem para frente da 
casa, demonstrando inovações de partido. 
 

Para a ornamentação, utilizam-se imitações de pedras em cores variadas e frisos 
salientes ressaltando as aberturas. É freqüente o uso de colunas esculpidas, 
“cachorros” em massa e falsas “mãos-francesas”. Beirais forrados e com arremates 
imitando madeira proporcionam a dimensão da influência européia. Os muros e gradis 
seguem as mesmas linhas arquitetônicas do edifício. As aberturas são em grande 
número e em formatos variados. 
  

A evolução técnica permite um aperfeiçoamento no enquadramento e vedação dos 
vãos das aberturas. A planta baixa recortada exige telhados complexos de várias águas 
e o uso de telhas francesas. 
 

Grupo 6: As preocupações modernizantes 

 
Figura 11. Casas inspiradas pelo modernismo: rua do Tambiá, n°s 121 e 123; rua das Trincheiras, n°s 358 e 778. 

 

Estas casas, isoladas ou nos limites do lote, são inspiradas pelo modernismo, e 
algumas vezes marcadas pelo conceito da quarta dimensão do cubismo. Trazem 
alguma inovação na distribuição espacial, porém conservam a técnica construtiva 
tradicional. Datam das décadas de 40 e apresentam novidades. A garagem para 
automóvel é um dos novos itens do programa: um dos recuos laterais se alarga para 
dar passagem ao automóvel, da mesma forma que as edículas se instalam nos fundos 
dos lotes, a pérgula aparece como um lugar aberto e sombreado de estar e os espaços 
de transição (e integração) entre o interior e o exterior são repropostos com o 
rebaixamento do piso nas entradas das casas. O brise-soleil é o engenhoso elemento 
de proteção e composição das fachadas, o emprego do ferro liso não só compõe a 
decoração, mas também delimita os espaços e as linhas geométricas puras são os 
novos elementos de linguagem, 
 

Nas fachadas o ar de “modernidade” é conseguido através de linhas retas, platibandas 
simples, ornatos retilíneos, imitações de quebra-sóis e o emprego do forro na 
composição estética. Os gradis cedem lugar aos muros de alvenaria. As janelas são de 
tipos e tamanhos variados: basculantes e pivotantes, de madeira ou de ferro, seteiras 
ou vitrais nos vãos das escadas e aberturas nos ângulos das edificações. 
 

A aparente sofisticação estrutural esconde a simplicidade da técnica empregada. No 
caso de um 1º pavimento, este repete a distribuição espacial do térreo. O fachadismo, 
combatido pelo modernismo, continua tendo lugar, demonstrando o caráter imitativo 
que em geral apresenta a arquitetura desta época. 
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Grupo 7 – As chamadas residências “funcionais” 

 
Figura 12 – As “casas funcionais”: rua do Tambiá, n° 64; rua das Trincheiras, n°s 430, 814 e 839 

 

As edificações desse grupo passam a utilizar-se de um repertório restrito de materiais 
industrializados e assimilam superficialmente alguns padrões técnicos da arquitetura da 
época, gerando um tipo de construção “comercial” onde se acentua uma aparente 
preocupação com a climatização natural e conforto térmico dos ambientes – temas 
recorrentes da produção moderna brasileira. Caracterizam-se pelos telhados 
desencontrados em várias águas, orifícios para ventilação, combogós, janelas 
basculantes e outros elementos com função de ventilação e iluminação. Como se 
processou uma absorção somente formal dos elementos modernos, a função de 
aeração destes desníveis de telhado é, quase sempre, inexistente, o mesmo ocorrendo 
com os orifícios presentes nas fachadas, ou com a adequação dos combogós e 
basculantes. Compunham ainda esses exemplares, os azulejos decorativos e as 
platibandas retas com decorações geométricas. Os terraços ganham maiores 
dimensões e são protegidos por grades ou elementos vazados. O tratamento das 
fachadas inclui imitações de madeira sobreposta e vigas sobressaindo sob os beirais. 
São as chamadas residências funcionais. 
 
Conclusão 
 

A elaboração deste trabalho surgiu da preocupação em contribuir para a preservação 
arquitetônica de João Pessoa. O postulado que o orienta é o de que a preservação 
arquitetônica não se dá somente com a restauração e conservação física dos prédios, 
mas pode se dar de várias outras maneiras. Uma delas é a que se propõe nesta 
pesquisa: um registro gráfico e histórico de ruas importantes na configuração urbana da 
cidade. A preservação física dos prédios nem sempre é possível, uma vez que 
renovação urbana deve ter seu espaço. Se assim não fosse, se recairía na 
reconstrução de cidades-museus, cenários cinematográficos, de interesse, na maioria 
das vezes, somente turístico e especulativo.  É claro que a preservação física é 
desejável, mas não deve ser indiscriminada e ilimitada. As análises possibilitadas pelos 
registros e documentação são múltiplas e diversas: auxiliam na delimitação do centro 
histórico de uma cidade e nos níveis de preservação possíveis, subsidiam os estudos 
sobre a formação e configuração dos espaços urbanos, reforçam a arquitetura como 
documento e instrumento importante na construção da história e abrem outras 
possibilidades similares. 
 

A comunicação proposta analisa o papel de cada uma das ruas estudadas na 
conformação urbana do Centro Histórico da cidade de João Pessoa, de que forma os 
diferentes grupos de arquitetura se relacionam com o lugar específico que ocupam e as 
distintas respostas de cada rua ao processo de degradação do seu núcleo original. 
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O primeiro ponto, suficientemente tratado no item I sobre o ponto de vista histórico e no 
item II focado na configuração urbana dos espaços públicos estudados, oferece 
argumentos para a avaliação da importância das seis ruas, objeto da pesquisa. 
 

O segundo ponto relaciona os itens II e III, ou seja, as relações entre espaço urbano e 
arquitetura. A questão da identidade de cada rua está intimamente ligada ao seu uso, 
ao tipo implantação, à densidade de ocupação, à topografia e ao tipo de arquitetura. 
Por exemplo, a Rua Maciel Pinheiro, uma rua eminentemente comercial está marcada 
pelo uso misto que atendia a necessidade de habitar e trabalhar no mesmo local e 
pelos edifícios em altura resultado da alta densidade de ocupação que gerou a 
valorização do solo. Outro exemplo é a Rua da Areia, cujo relevo acabou por diversificar 
os tipos de implantação e por determinar dois tipos de ocupação em dois momentos 
distintos: um primeiro na área menos acidentada com casas mais simples e lotes 
estreitos quando a área ainda não era valorizada e um segundo que coincide com a 
valorização da Cidade Baixa e vai ocupar as áreas mais acidentadas, porém de lotes 
mais amplos 
 

Certamente essa identidade vai mudando com o passar do tempo. Mas as pré-
existências (exceto quando eliminadas por completo) fazem com que cada espaço 
historicamente consolidado permaneça como unidade. Não é de se estranhar que 
apesar dos destinos diferentes, o ambiente urbano da rua Direita permaneça muito 
similar ao da ao da Rua Nova.  
 

Em arquitetura, por mais que as características formais mudem, a implantação é 
essencial e ela só apresenta sintomas de transformação quando há uma mudança na 
estrutura fundiária. Por exemplo, os três últimos, ou talvez os últimos quatro, grupos 
classificados no item III, que necessitam para sua implantação de lotes mais amplos, só 
são encontrados, salvo raras exceções que confirmam a regra, nas áreas de expansão 
da cidade: Tambiá e Trincheiras. 
 

Outra questão correlata são as casas com jardins laterais, momento importante na 
literatura sobre o tema. Em João Pessoa, como as novidades chegam com certo atraso, 
essa importância é relativa, porque as casas soltas no lote chegam quase ao mesmo 
tempo, não permitindo esse tempo de maturação, decantação e desenvolvimento deste 
tipo, como ocorreu no centro-sul 
 

Finalmente, constatamos que a degradação do Centro Histórico, pelas razões 
argumentadas anteriormente, pode ocorrer por abandono, pelas ‘cirurgias urbanas, pelo 
excesso de uso impróprio e de intervenções inadequadas. Por exemplo, pode-se 
constatar que a degradação pelo abandono da rua das Trincheiras e da Areia é menor 
que destruição pela valorização do solo e uso predatório provocado pela valorização 
comercial das ruas Duque de Caxias, Tambiá e Maciel Pinheiro. Por sua vez, a Rua 
Nova, à margem da rota do comércio, preservou em parte o ambiente original, e um 
pouco menos, a sua arquitetura. Mas, sem dúvida, foram as intervenções viárias as que 
mais prejudicaram o centro da cidade, principalmente as ruas da Areia e Direita. 
 

Apesar dos esforços dos órgãos de preservação, da universidade e organismos afins, a 
questão da memória ainda é um capítulo apenas iniciado e com um longo caminho pela 
frente. Resta saber se no meio do caminho ainda haverá o que preservar... 
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