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«Os historiadores contam histórias, que são como os itinerários 
que decidiram seguir através do campo objetivo dos 
acontecimentos (campo que é divisível até o infinito e que não 
está composto de átomos); nenhum historiador descreve a 
totalidade deste campo, pois ao ter que escolher um itinerário 
não pode percorrê-lo em toda sua amplitude; nenhum destes 
itinerários é o verdadeiro, nenhum é a História». 
 

   Paul Veyne (1982) 
 

Aparentemente, a história da evolução da cidade de João Pessoa, como de resto toda história da 

arquitetura e do urbanismo no Brasil, aparece em uma versão única e iterativa. Quando se 

aprofundam estes estudos, começam a aparecer os rastros de visões alternativas, de “outros 

itinerários”, a essa versão hegemônica. O que incita a pesquisa são precisamente esses indícios de 

outras interpretações pouco exploradas. 

A bibliografia sobre o tema, freqüentemente citada nos trabalhos de arquitetura e urbanismo 

desenvolvidos na graduação, contempla basicamente três autores e três livros do século XX: Roteiro 

sentimental de uma cidade de Rodriguez
2
 (1962), Cidade de João Pessoa - A memória do tempo de 

Aguiar
3
 (1993) e Uma cidade de quatro séculos, de Melo & Aguiar

4
 (1985). Estas obras baseiam-se 

em outros autores, nem sempre identificados, que freqüentemente repetem terceiros, numa cadeia de 

citações que dificulta o traçado de uma linha de filiação
5
. 

Simultânea e mais grave é a carência crônica de dados de caráter ‘espacial’, essenciais à pesquisa 

das disciplinas que têm na visibilidade as suas forma de expressão e manifestação, como as artes 

plásticas, a arquitetura e o urbanismo. Neste terreno, especificamente, é clara a deficiência advinda 

da ausência de uma cartografia suficientemente representativa da evolução da cidade. Esta 

comunicação apresenta os resultados iniciais de uma pesquisa cujo objetivo principal é traçar as 

bases de um estudo historiográfico sobre o tema, através de fontes que, supõe-se, ainda não foram 

esgotadas, ou seja, ainda não foram aproveitadas em sua profundidade e amplitude, principalmente 

em relação às disciplinas relativas às já citadas artes visuais. Com isso, pretende-se dirimir 

contradições entre os três autores citados anteriormente, verificar a autenticidade de certas 
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informações, e, principalmente, levantar dados de caráter espacial até agora não observados. 

Pretende-se, ainda, que o acúmulo dos dados levantados possa servir de subsídio para análises 

interpretativas da cidade em cada época, permitindo criar novos itinerários históricos e, 

simultaneamente, para estudos específicos sobre logradouros públicos e edificações isoladas. 

O objetivo específico desta comunicação é o desenho de uma imagem do desenvolvimento da 

cidade apoiado no estudo historiográfico das informações encontradas no mapa elaborado por 

Manoel Francisco Grangeiro de 1692, registrado no livro de Rodriguez de 1962, e nos textos 

Monographia da Cidade da Parahyba do Norte de Vicente Gomes Jardim
6
 de 1889 e Apontamentos 

para a história territorial da Parahyba de João de Lyra Tavares
7
 de 1910. Para concretizar tal 

objetivo, recorremos aos seguintes procedimentos metodológicos: a) análise preliminar dos 

documentos sobre o tema mais comumente consultados na área de Arquitetura e Urbanismo; b) 

observação minuciosa do mapa de Grangeiro de 1692; c) sistematização das informações de Tavares 

sobre a Rua Nova no século XVIII; d) transformação em mapa das informações de Jardim sobre a 

cidade em 1889; e) sobreposição do mapa elaborado no item anterior ao mapa de Vasconcellos
8
, de 

1858, e ao mapa atual da cidade, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, com dados 

de 2001. 

1. A configuração da cidade na historiografia pessoense. 

Uma primeira leitura do conjunto, preliminarmente levantado, de documentos referentes à evolução 

de João Pessoa sugere a seguinte classificação: a) impressões dos visitantes; b) descrições e relatos 

oficiais; c) registros gráficos, fotográficos e iconográficos; d) compilações de dados; e) apologias à 

cidade; f) tentativas de construir uma versão histórica. 

A qualidades dessas fontes é bastante variada. Os primeiros quatro itens se referem a documentos 

pré-canônicos, que, não raro, oferecem indícios importantes a serem pesquisados e, alguns, 

inclusive, uma vertente de leitura. Os dois seguinte incluem tentativas tardias de construir uma 

versão canônica que já se mesclam com revisões historiográficas e aprofundamentos monográficos, 

próprios do entendimento contemporâneo do estudo da história. O último item constitui-se no foco 

da pesquisa e foi amplamente discutido, apesar do seu levantamento sistemático ainda não ter sido 

realizado. 

Até o século XIX, os textos são marcadamente descritivos e imprecisos (tipos a, b e c). Só a partir 

do seu final, é que as fontes, ainda descritivas, passam a preocupar-se com o espírito científico 

(tipos b, c e d), no sentido de fornecer dados para o mapeamento e subsídios para as ações urbanas. 

Jardim (1889), Rohan
9
 (1858), Tavares (1910) e Pinto

10
 (1908) são felizes exemplos desse tipo de 
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documento. Diametralmente opostos, mas no período imediatamente posterior, proliferam relatos 

desprovidos de qualquer "cientificidade”: são apologias sentimentais e declarações de amor à 

cidade. Entre estes destacam-se especialmente o já citado Roteiro sentimental de uma cidade de 

Rodriguez (1962) pela riqueza das descrições do ambiente e pela importância dos registros 

fotográficos e Caminhos, sombras e ladeiras de Batista
11

 (1951), pela tentativa de uma leitura 

sociológica do urbano. 

A partir de 1980, com o crescimento da universidade e o conseqüente desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas, começam a surgir trabalhos onde pode-se sentir o latente desejo de construir uma 

história (ou pelo menos parte dela). Podem ser classificados em três subgrupos: 

O primeiro abriga os arquitetos que começam a dedicar seus trabalhos finais de graduação à 

investigação de temas relativos à história de João Pessoa. Esses trabalhos são ao mesmo tempo 

compilações que tentam sistematizar os dados históricos existentes, levantamentos que ajudam a 

entender o espaço da cidade e traduções ‘espaciais’ dos textos existentes, as primeiras tentativas de 

‘mapear’ as informações escritas. 

No segundo, encontramos dois textos cujos esforços se concentram na sistematização de uma 

história do desenvolvimento da cidade. Um deles é o de Melo & Aguiar (1985), que reúne textos 

que conformam a história desta ‘cidade de quatro séculos’. É uma compilação que se constitui em 

uma versão desta história ou, na melhor das hipóteses, na sua versão hegemônica. No entanto, a 

disparidade no grau de confiabilidade dos documentos resultou em um produto problemático, apesar 

do sucesso, seguramente esperado, de um livro ‘síntese’ de quatro séculos de uma cidade. Na 

mesma linha, o de Rodriguez & Droulers
12

 (1981), também se aproxima de uma versão canônica, 

mas, diferentemente do primeiro, não tem a heterogeneidade dos diversos escritos e se aplica em 

mostrar o desenvolvimento econômico recente da cidade, resumindo, ou até reduzindo, os primeiros 

‘quatro séculos’, que obviamente não são objeto do trabalho. O primeiro é um texto de dois 

historiadores preocupados em fornecer um documento de referência sobre a história da cidade. O 

segundo de dois geógrafos mostrando as direções e intensidade do crescimento territorial recente da 

mesma cidade. Não fosse o caráter absolutamente diferente das duas obras, poder-se-ia dizer que 

elas se complementam. 

Mais interessantes, e seguindo a tendência mais contemporânea em direção a ensaios mais 

monográficos e menos gerais, são as três obras editadas nos anos 80: Menezes
13

 (1985) trata de um 

tema geral, mas toma o cuidado colocar um título que manifeste o limite da pesquisa; Melo
14

 (1990) 

claramente aprofunda um tema delimitado e contribui principalmente com a nossa área de estudo e é 
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Aquino
15

 (1988) quem nos contempla com o estudo historiográfico mais abrangente e completo das 

fontes sobre João Pessoa. 

Quadro das fontes pesquisadas por data 

Autor Obra Data* 

Anônimo Sumário das Armadas 1595 

MORENO, Diogo de Campos Livro que dá Razão do Estado do Brasil 1610 

BRANDÔNIO (Ambrosio Fernandes Brandão) Diálogo das grandezas do Brasil 1618 

PASCHOA, Antonio Gonçalves Descrição da cidade e da barra do Parahyba 1630 

HERCKMAN, Elias Descrição Geral da Capitania da Paraíba 1639 

BARLEI Gaspar   

MENESES, José César de Breve noticia da Capitania da Parahyba 1774 

CASTILHO, Fernando Delgado Freire de Relatório de 1799 1799 

KIDDER, Daniel Reminiscências de viagens e permanências no Brasil  

KOSTER, Henry Viagens ao Nordeste do Brasil  

ROHAN, Henrique de Beaurepaire Relatório do presidente da província 1858 

JARDIM, Vicente Gomes Monographia da Cidade da Parahyba 1889 

JOFFILY, Irineu Notas sobre a Parahyba 1892 

PINTO, Irineu Ferreira Datas e notas para a história da Paraíba, volumes 1 e 2 1908 - 1916 

TAVARES, João de Lyra Apontamentos para a história territorial da Parahyba, v. 1 1910 

MEDEIROS, Coriolano O Tambiá da minha infância 1942 

BATISTA, Juarez Caminhos, sombras e ladeiras 1951 

BARBOSA, cônego Florentino Monumentos históricos e artísticos da Paraíba 1953 

RODRIGUEZ, Walfredo Roteiro sentimental de uma cidade 1962 

ALMEIDA Maurílio Presença de D. Pedro II na Paraíba 1975 

RODRIGUEZ, Janete & DROULERS, Martine João Pessoa – Crescimento de uma capital 1981 

CARVALHO Neto, PAULA Neto & MOTA Evolução urbana de João Pessoa 1981 

MAIA, DANTAS & GALVÃO Evolução do uso residencial em João Pessoa 1984 

AGUIAR, Wellington e MELO, José Octávio 
de 

Uma cidade de quatro séculos 1985 

MENEZES, José Luiz Mota Algumas notas a respeito da evolução urbana de João Pessoa 1985 

AQUINO, Aécio Villar de Os cem primeiros anos da vida social de uma cidade 1988 

MELO, José Octávio de Os coretos no cotidiano de uma cidade 1990 

AGUIAR, Wellington Cidade de João Pessoa – A memória do tempo 1992 

LEAL, Wills Memorial da festa das Neves 1992 

SORIANO, Ana Gabriela. Os espaços públicos da Parahyba 1916-1924 2001 

*A data é da primeira edição dos livros, da apresentação dos trabalhos acadêmicos e da redação dos documentos antigos reeditados. 

Dado esse quadro, chama a nossa atenção a riqueza de informações e detalhes passíveis de 

comprovação detectados nos textos de Jardim (1889), Rohan (1858), Tavares (1910) e Pinto (1908). 

Textos de fácil acesso, mas que, apesar de seus atributos, têm sido pouco explorados e ainda 

possuem uma potencialidade que julgamos importante de ser verificada. As informações desses 

textos confrontadas com dois mapas, Grangeiro de 1692 e Vasconcelos de 1858, foram os insumos 

para a elaboração do trabalho exposto a seguir. 

 

2. Mapa de Manoel Francisco Grangeiro de 1692 (Ver imagem 1) 

 

O mapa elaborado pelo capitão-piloto Manoel Francisco Grangeiro, que retrata a cidade em 1692, 

foi publicado inicialmente por Rodriguez (1962), que transcreve, como legenda da imagem, as 

diversas anotações feitas sobre o precário desenho. O documento adquire grande importância por ser 
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o único registro gráfico da cidade posterior à ocupação holandesa (1634-1645), ainda no período 

colonial, sendo, assim, capaz de fornecer algumas informações originais e exclusivas.  

 

 

 

Quanto à conformação geral da urbe, se em todos os mapas holandeses, a cidade baixa aparece 

apenas com o forte, a alfândega e pouquíssimas outras edificações (e dependendo do mapa, 

nenhuma outra), neste observam-se dezenas de prédios espalhados pelas duas vias principais. Pode-

se concluir, portanto, que essa ocupação se deu neste intervalo de 40 anos, revelando um expressivo 

desenvolvimento, para os padrões de uma cidade de crescimento muito lento. A determinação 

precisa da ocupação dessa parte da cidade nas décadas que seguem a expulsão dos holandeses está 

ausente das obras levantadas preliminarmente sobre o tema.  

Outro aspecto a ser notado no mapa são futuras vias importantes cuja toponímia inicial é registrada, 

algumas delas ainda em estado tão embrionário que recebiam o nome de estradas, por nem serem 

parte da cidade: estamos falando da rua do varadouro para a cidade (atuais Visconde de Inhaúma, 

João Suassuna e Areia), estrada ou caminho do carro para a cidade (atual Barão do Triunfo), 

estrada que vai das cacimbas até a porta da Igreja do Rosário dos Pretos (atuais Padre Azevedo e 

Guedes Pereira) e rua do Varadouro para cacimbas e portinho (atual Maciel Pinheiro). Mesmo as 
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mais antigas fontes pesquisadas só retroagem, nos três primeiros casos, a uma época em que estes 

nomes puramente descritivos já haviam sido reduzidos até perderem seu valor referencial: rua do 

Varadouro, estrada do carro (a denominação inicial explicava que esta estrada, por sua inclinação 

suave, permitia um melhor trânsito de carros que as outras) e caminho das cacimbas. No último 

caso, nem as abreviações tinham sido registradas, já que o nome mais antigo relatado era o de Rua 

das Convertidas (novamente descritivo e abreviado, em virtude da existência da Casa das 

Convertidas). 

3. Sesmarias do início do século XVIII compiladas por TAVARES em 1910.  

A segunda fonte analisada pela pesquisa é um conjunto de sesmarias e declarações de posse, que 

abarcam desde 1586 até 1824, compiladas a partir do livro do tombo do Mosteiro de São Bento de 

João Pessoa, publicadas por João de Lyra Tavares, em 1910, e que até hoje não foram objeto de um 

estudo sistemático, embora também apareçam, em parte, em Rodriguez (1962). Tavares registra as 

sesmarias, urbanas e rurais (as primeiras em quantidade bem menor), de todas as freguesias da 

capitania da Paraíba, disponibilizando, portanto, um volume significativo de informações que 

permite reconstituir a ocupação do território, tanto cronologicamente quanto no que se refere a seus 

ocupantes, e, ocasionalmente, em relação a outros aspectos da época. Seu trabalho inclui ainda o 

Registro Geral de Terras, de acordo com o regulamento de 30 de janeiro de 1854, que determinava 

que todos aqueles que possuíssem terras deveriam declará-las oficialmente. A norma se aplicava 

somente a propriedades rurais, mas terminaram surgindo registros também de bens urbanos, por 

engano dos proprietários, que, felizmente, não foram retirados do arrolamento final. 

Nossa análise é voltada exclusivamente para o espaço urbano, e nesta primeira etapa, considerou-se 

apenas o total das sete sesmarias localizadas na Rua Nova (primeira rua da cidade), concentrados, 

em sua quase totalidade, no período de 1709 a 1715, no governo de João da Maia da Gama, segundo 

a tabela que se segue. 

As sete sesmarias localizadas na Rua Nova 

N° Ano Beneficiado Profissão do 

beneficiado 

Justificativas 

3 1589 G. Gonçalves (não declarada) “em todas as guerras (...) se achara muito prestez em suas 
armas” 

87 1709 L. Pires de Gusmão (não declarada) “falta de bens, de comida para si e seus órphãos” 

93 1711 S. Quaresma Dourado (não declarada) “em utilidade da cidade reformar-se a despovoada rua (...) 
com se levantarem novas cazas” 

96 1711 G. Rodrigues de Castro Tenente-coronel “necessitava de uns chãos para fazer uas cazas” 

97 1711 A. Carvalho Guimarães Capitão “servindo a S. M. (...) com muito zelo e cuidado” 

102 1712 C. Soares Romão Desembargador Por causa das “dilligencias em que elle supplicante andou 
em serviço de S.M.” (...) “em beneficio (...) de S.M. o 
augmentar-se as cidades e povoações” 

A profissão dos beneficiados permite dizer que havia uma grande parcela de moradores com boa 

posição social na rua em questão (mesmo sendo pobreza a justificativa da sesmaria nº 87), o que, 
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associado ao fato de todas as concessões serem para a construção de casas de moradia, vem 

confirmar as afirmações que se fazem a respeito da população e do uso da Cidade Alta. Já os 

argumentos apresentados nas concessões de números 70, 93 e 102 (sendo que a primeira não se 

refere à rua Nova, mas diz “por ser conveniente para o ornato desta cidade”) permitem afirmar que 

havia algum interesse, por parte do poder público, em “aumentar-se a cidade” e mesmo com sua 

aparência. Não se trata, ainda, das preocupações de saneamento, circulação e embelezamento, que 

só surgirão no século seguinte, mas de uma vontade de caracterizar a cidade como espaço 

propriamente urbano, e, portanto, regularmente edificado, em oposição ao “ameaçador” espaço 

natural circundante.  

4. Monografia da cidade da Paraíba do Norte de Vicente Gomes Jardim (1889)(ver imagem 2). 

 

A monografia da cidade da Paraíba do Norte
16

, de Vicente Gomes Jardim (agrimensor dos terrenos 

da marinha), elaborada em 1889, foi republicada pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba em 1910 e 1911. Ela se inicia com um breve “esboço histórico”, seguido da descrição 

verbal do levantamento topográfico da cidade, incluindo ainda o registro dos nomes antigos, do 

número de sobrados, de casas térreas de alvenaria e de casas de palha, logradouro a logradouro, e 
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também alguns dados sobre cada prédio público. Assim, constitui um registro detalhado da cidade 

neste período, que também não aproveitado da forma devida pelos diversos autores posteriores. 

Melo & Aguiar (1985) e Rodriguez (1962), este último sem citar a fonte, reproduzem um resumo 

do trabalho que apenas enumera as ruas e o número total de edificações, mas não se interessam pela 

descrição minuciosa, justamente o que o trabalho tem de mais rico. 

A importância dessa fonte provém de sua precisão, que permite o desenho do mapa da cidade numa 

época de rápido crescimento e de que não há outros registros. O mapa temporalmente mais próximo 

é o de Alfredo de Barros e Vasconcellos de 1858, elaborado para o Presidente da Província 

Henrique de Beaurepaire Rohan. 

Comparando a cidade de 1858 com a de 1889, observamos a necessária espacialização de aspectos 

fundamentais da cidade de João Pessoa na segunda metade do século XIX, bastante divulgados e 

conhecidos apenas através de textos, e não de imagens. O primeiro aspecto notável são os projetos 

concretizados pelo Presidente Beaurepaire Rohan, ainda não registrados na planta por ele 

encomendada: a retificação da Rua da Medalha, a abertura da Rua Formosa, o fechamento da Rua 

do Melão, e a delimitação do Jardim Botânico
17

. A monografia de V. G. Jardim, ao definir como 

limites desse espaço público, as ruas Formosa, da Imperatriz, do Império e da Medalha, ao mesmo 

tempo em que revela mudanças nos planos de Beaurepaire Rohan, permite retificar a informação 

sustentada por Aguiar (1992) de que ele se estendia até a rua do Fogo. Outros dados, sustentados 

pelo mesmo autor, que também perdem a validade a partir da análise de Jardim são: um suposto 

fechamento da Rua do Grude que continua existindo ainda hoje com o nome de Rua Major Moreira 

e a possibilidade de a primeira rua da cidade ter se localizado onde hoje se situa o prédio do Colégio 

das Neves, fato inviável pelo fato de tal via, a rua de São Bento, ter sido aberta somente no período 

entre 1858-1889. 

A descrição da cidade em 1889, comparada à de 1858, também capta claramente sua expansão nos 

sentidos sul, com o bairro das Trincheiras (prolongamento das ruas da Palmeira e da Alagoa; 

surgimento da Rua das Laranjeiras e das travessas do Bom Jesus dos Martírios, da Mangueira e do 

Chão-Duro), e leste, com o bairro de Tambiá (surgimento do beco da Mãe dos Homens e das ruas 

de Santo Elias e do Emboca). 

A comparação com os dias de hoje, além de mostrar o desaparecimento de alguns becos, traz à tona 

a informação de que a Rua da Matriz se prolongava a oeste para além desta igreja, a qual, para tanto, 

forçosamente havia de ser uma edificação menor. A atual galeria Augusto dos Anjos, uma passagem 

aberta entre as ruas Duque de Caxias e a Praça 1817, provavelmente corresponde ao Beco do Barão.  
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5. Conclusão. 

De forma geral, o estudo confirmou a superficialidade do tratamento dados às fontes disponíveis, e a 

precariedade das informações repetidas à exaustão, sem confirmação. Com o mapa de Manoel 

Francisco Grangeiro (século XVII), identificou-se parte da toponímia original da cidade, de caráter 

absolutamente descritivo e referencial, que foi se perdendo com o tempo. Com as sesmarias 

referentes à Rua Nova (século XVIII), confirmou-se o caráter do uso e da população da Cidade Alta, 

bem como os indícios de uma visão urbanística baseada na afirmação do predomínio da cidade 

sobre o espaço natural. Com a monografia de Vicente Gomes Jardim foram reconstituídos trechos 

do traçado oitocentista, bem como os “melhoramentos urbanos” próprios da época. 

A partir da análise inicial de três fontes apenas, entre muitas não exploradas suficientemente, foi 

possível marcar diversos pontos de partida para novos itinerários que podem vir a ser trilhados 

futuramente. Este ensaio é uma pequena mostra de um levantamento de dados que, aprimorados, 

acrescidos de outros e devidamente sistematizados, certamente poderão subsidiar novas vertentes de 

entendimento da evolução da cidade de João Pessoa e de seus elementos urbanos. 
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