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ABSTRACT: O objeto desta comunicação é a análise da paisagem e da imagem da Rua Nova, situada 
no litoral nordeste do Brasil, na cidade de João Pessoa, a terceira cidade fundada no país, em 1585. O 
objetivo é traçar o perfil dessa rua, que inclui uma síntese de seu processo histórico, bem como a análise 
da sua configuração espacial atual, a partir das propostas metodológicas de Kevin Lynch – legibilidade e 
imaginabilidade – e Gordon Cullen – apreensão estética e emocional do espaço urbano. 
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I – INTRODUÇÃO 

O estudo do meio ambiente na cidade está intimamente ligado ao tema da análise e preservação dos 

sítios urbanos. Nesse sentido, esta comunicação faz parte de uma linha de pesquisa vinculada ao plano 

didático
1
 que privilegia a análise de sítios importantes na história, identidade e memória da cidade, 

procurando reverter uma situação onde a falta de consciência em relação à importância do patrimônio 

acaba por deteriorar o que deveria ser preservado. O objetivo geral dessa pesquisa é, por um lado, 

registrar a arquitetura da cidade para posterior análise de sua configuração urbana e, por outro, subsidiar 

ações que propiciem a preservação da memória dessa produção, construída em sua significativa maioria 

entre o final do século XIX e inícios do XX, apesar da importância do acervo colonial de João Pessoa, 

que já conseguiu impor-se como patrimônio nacional. Essa linha de pesquisa tem gerado diversos 

estudos divulgados em jornais, revistas e seminários. O objeto desta comunicação é um destes estudos: 

a análise da paisagem e da imagem da Rua Nova na cidade de João Pessoa, Paraíba. O objetivo é 

traçar o perfil dessa rua, que inclui uma síntese de seu processo histórico e a análise da sua 

configuração espacial, a partir das propostas metodológicas de Kevin Lynch – legibilidade e 

imaginabilidade – e Gordon Cullen – apreensão estética e emocional do espaço urbano. Para tanto 

foram realizados: um estudo sobre a contribuição específica desse sítio na história da cidade, um 

levantamento gráfico e fotográfico da arquitetura remanescente e suas condições e um exame dos 

fatores que conformam a configuração do local e que forneceram os elementos para a leitura proposta, 

cuja finalidade última é subsidiar as decisões a respeito da restauração e revitalização dos espaços 

urbanos importantes para preservar a memória da cidade. 

 

Fig 1: Localização de João Pessoa no Brasil e da Rua Nova no Centro Histórico 

                                                 
1
 Esta pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira entre 1985 e 1987 e a segunda entre 2000 e 2003. Este trabalho é parte 

da segunda etapa desenvolvida na disciplina Arquitetura em João Pessoa do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, 
ministrada pela professora Nelci Tinem. 
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II – A RUA NOVA NO CONTEXTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 

João Pessoa, fundada em 1585, foi a terceira cidade do Brasil
2
, surgida às margens do rio Sanhauá, 

apesar da proximidade da costa marítima. Como toda cidade de colonização portuguesa se estruturou 

em Cidade Alta – associada às funções administrativa, religiosa e residencial– e Cidade Baixa – também 

conhecida como Varadouro, cujas funções comerciais e defensivas estavam ligadas ao forte e ao porto. 

Localizada na Cidade Alta, a rua Nova, objeto desta comunicação, foi a primeira rua propriamente dita de 

João Pessoa
3
. Surge, ainda no século XVI, a partir da Igreja Matriz, e abriga a Casa de Câmara, Cadeia 

e Açougue, o Mosteiro de São Bento e as casas de ricos proprietários rurais, como a de Duarte Gomes 

da Silveira, registrada pelo viajante holandês HERCKMAN (1982) em 1639. 

Durante o Século XVII, a exportação de açúcar assumiu o papel de base da sua economia. Em 1634, 

sob domínio holandês, a cidade passa a chamar-se Frederick Stadt e só recebe o nome de Parahyba, 

em 1654, após a expulsão dos invasores. Ao contrário do que aconteceu no Recife, a contribuição 

urbana holandesa não foi positiva. Na Rua Nova, por exemplo, muitas casas foram abandonadas ou 

destruídas; segundo TAVARES (1982), após a invasão, foram registrados vários pedidos de sesmarias 

para a ocupação destes vazios. A grande contribuição dos holandeses na nossa área foram os mapas 

da cidade, que nos permitiram delinear o traçado urbano do período. 

No século XVIII, a cidade teve um crescimento modesto. Algumas poucas ruas da Cidade Baixa são 

ocupadas, integrando-se ao tecido urbano. Na rua Nova, a Matriz foi reedificada, mas ainda restam 

muitos terrenos sem dono, como atestam as sesmarias compiladas por TAVARES (1982). As 

concessões para a construção de moradia confirmam o seu caráter residencial. Já os argumentos 

referentes a ornamentação da cidade presentes em algumas concessões permitem pensar no interesse 

precoce do poder público em cuidar da imagem da cidade. Este interesse é confirmado por uma carta 

régia de 1715, que autoriza o Ouvidor da Capitania a tomar as providências contra os proprietários que 

não reedificassem as casas arruinadas, em nome da “formosura da cidade” (PINTO, 1977:109). 

No início do século XIX, as residências da população abastada se concentravam nas ruas da Cidade 

Alta, mais valorizada socialmente, enquanto as edificações de uso misto eram mais comuns na Cidade 

Baixa. A cidade permaneceu como um núcleo tipicamente colonial, com uma economia extensiva 

baseada na cultura da cana de açúcar dirigida para a exportação e um espaço urbano reduzido, 

delimitado pelas chácaras e pelos espaços vazios. Com a abertura dos portos e mais tarde com o 

enriquecimento baseado no algodão, a cidade inicia um processo de aprimoramento do equipamento 

urbano (calçamento e iluminação pública inclusive na rua Nova) e de expansão de seus limites nos 

sentidos sul (Trincheiras) e leste (Tambiá). O núcleo de ocupação inicial já atingira seu traçado atual 

Começavam a aparecer as primeiras preocupações urbanísticas. Assim, a planta da cidade foi levantada 

em 1857 a mando do presidente da província Beaurepaire Rohan. Esse registro era indispensável para 

orientar as futuras intervenções. Dois anos mais tarde, em 1859, foi sancionada a lei que disciplinava a 

construção de edificações. Percebe-se assim uma série de medidas estatais no sentido de “civilizar” a 

cidade. 

                                                 
2
 A capital paraibana nasceu cidade sem nunca ter sido vila, como sede da capitania real devido ao interesse da coroa portuguesa 

em ter seu próprio território que prometia ser muito lucrativo, por sua contigüidade com o próspero centro produtor açucareiro, a 
Capitania de Itamaracá. Foi fundada em 4 de novembro de 1585, com o nome de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, escolhido 
em homenagem à santa padroeira do dia e ao rei da Espanha, que então dominava Portugal (ALMEIDA, 1978). 
3
 Os autores pesquisados divergem em suas informações: ALMEIDA (1978:88) sustenta que a primeira rua da cidade foi a Ladeira 

de São Francisco. PINTO (1977) e RODRIGUEZ (1994) concordam que o primeiro agrupamento de casas teria surgido próximo ao 
Forte do Varadouro na Cidade Baixa, mas afirmam que a primeira rua propriamente dita da capital foi a Rua Nova posterior ao 
primeiro Velho agrupamento. AGUIAR (1993:298), por sua vez, acrescenta que: “... Coriolano Medeiros assegura que esta [a 
primeira via pública da cidade] ficava no espaço onde se ergueu o colégio Nossa Senhora das Neves”. 
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Fig 2 Quatro estágios de ocupação da cidade: séculos XVI, XVII, XVIII e XIX 

Nas primeiras décadas do século XX, época do segundo ciclo do algodão, a cidade da Parahyba viveu 

um grande crescimento populacional. A expansão urbana decorrente do incremento demográfico ocorreu 

pelos bairros em direção sul da cidade. Nesse momento, as praias permaneciam isoladas, servindo 

apenas como lugar de veraneio e moradia de pescadores. A cidade aIta, no núcleo de ocupação inicial, 

continuava a ser valorizada e ocupada por famílias de classe média. Porém as residências das famílias 

ricas da cidade (conhecidas como “mansões do algodão”) estavam sendo deslocadas para os eixos de 

expansão urbana, as ruas do Tambiá, das Trincheiras e a Avenida João Machado. A cidade passou por 

uma série de melhoramentos e construção de espaços públicos, que refletiam exatamente as palavras-

chave dominantes em termos de urbanismo da época: sanear, circular, embelezar. Estes três 

imperativos correspondiam às necessidades práticas de uma sociedade em mutação, com o desejo de 

possuir a “elegância” e a “cultura” dos grandes centros, conjugando os ideais positivistas de fé no 

homem e no progresso contínuo. 

A rua Nova foi bastante modificada. A necessidade de circular levou à demolição do casarão que 

impedia o seu prolongamento. A idéia do saneamento, como inserção de infra-estrutura, ocasionou a 

colocação de postes ingleses de iluminação e o embelezamento levou à arborização e à construção de 

passeio de pedestres. Neste contexto, a Rua Nova foi palco de acontecimentos importantes na vida da 

cidade
4
 e assumiu um papel relevante no imaginário e na memória coletivos. 

Na segunda metade do século XX, a cidade afirmou-se definitivamente como principal centro do estado. 

Este processo foi acompanhado de uma expansão demográfica. A expansão caminhou na direção das 

                                                 
4
 A Rua Nova foi uma das ruas preferidas pela elite política e econômica. Foi testemunha da rendição dos rebeldes da revolução de 

1817 e do desfile de D. Pedro II em 1859 (ALMEIDA, 1975). Historicamente, é onde se realiza a festa da padroeira da capital, 
Nossa Senhora das Neves, evento que se realiza anualmente e que no passado era considerado um dos maiores acontecimentos 
da cidade. Testemunhou ainda a primeira sessão de cinema que se tem notícia na província, em 1897 (AGUIAR, 1993)  e abrigou 
o ex-presidente Floriano Peixoto quando de sua estadia em João Pessoa (LEAL, 1992). 



praias, onde se formaram bairros de elite, em direção ao sul, com os conjuntos habitacionais, 

principalmente para a população de baixa renda, e em direção ao Distrito Industrial. Paralelamente 

ocorria o primeiro ciclo de decadência do Centro, que começa a sentir os efeitos de uma gradativa 

deterioração de suas construções e equipamentos. A Cidade Baixa passa a ser esvaziada de suas 

funções comerciais e residenciais. Porém o trecho entre a Rua Nova e o Parque Solon de Lucena, na 

cidade Alta, continua a ser o coração da cidade, abrigando não só o núcleo administrativo, como também 

o comércio de alto padrão. Apesar disso, a população mais abastada começa trasladar-se para a Av. 

Epitácio Pessoa e para região litorânea. Também fazem parte desse processo a construção dos viadutos 

Damásio Franca (1970) e Dorgival Terceiro Neto (1974), que alteraram irreversivelmente o antigo 

traçado colonial do centro, em nome da “modernização”. 

Ao longo da década de 1990, o centro da cidade deixa de ser o coração da cidade e vive seu segundo 

ciclo de decadência. Os bairros litorâneos passam a ter uma auto-suficiência em termos de comércio e 

serviços e induzem uma progressiva desvalorização do centro da cidade, cujas atividades comerciais 

hoje são voltadas quase exclusivamente para a população menos favorecida. 

Na Rua Nova, o uso residencial, predominante no passado, persiste em apenas 21% das edificações. As 

famílias de classe média e alta foram substituídas por uma população de baixa renda. As instituições 

tradicionais permanecem, mas atividades de comércio e serviços predominam, ocupando 54% das 

edificações. Há uma impressão de abandono resultante da degradação das edificações, da 

descaracterização da arquitetura e do grande número de imóveis fechados. Esses, assim como as 

ruínas de um exemplar de valor histórico e arquitetônico são indícios desse abandono. 

Apesar das intervenções sofridas, a configuração da Rua Nova e adjacências, após quatro séculos de 

evolução, corresponde à visão do espaço urbano colonial brasileiro, fruto da ocupação portuguesa, 

relativamente regular, afastando-se do tabuleiro de xadrez perfeito da ocupação espanhola, bem como 

da irregularidade da cidade medieval. (REIS, 2000) 

Neste processo, apesar das iniciativas pontuais de revitalização empreendidas, desde a década de 

1980, pela Prefeitura Municipal, pelo Governo do Estado e pela Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional, a falta de uma política geral e de infra-estrutura tem impedido uma ação mais definitiva e 

muitos espaços de valor histórico, artístico e patrimonial vêm se deteriorando, descaracterizando e 

impossibilitando a sua utilização pela população. 

III – A IMAGEM E PAISAGEM DA RUA NOVA 

 
Fig 3 – Fachadas de Trecho da Rua Nova 

A análise do espaço da rua Nova se baseia na existência de um observador, que com ela se relaciona. 

Assim, lançamos mão dos conceitos de Kevin Lynch, em A imagem da cidade, e Gordon Cullen, em 

Paisagem urbana. O primeiro desenvolve seu trabalho a partir dos conceitos de legibilidade – “a 

facilidade com que [as partes da cidade] podem ser reconhecidas e organizadas num modelo coerente” 

– e imaginabilidade – “a característica (...) que confere [a um objeto físico] a alta probabilidade de evocar 



uma imagem forte em qualquer observador” (LYNCH, 1997). Desta forma, os espaços urbanos são 

avaliados pela capacidade, por parte de um observador neles inserido, de leitura e orientação. Os 

aspectos estético, simbólico e poético, por sua vez, são considerados indiretamente por ele, por que, em 

sua visão, são conseqüência da legibilidade, coerência e clareza. Diferentemente, a visão do segundo 

baseia-se “em nossas reações perante nossa posição no espaço” e na “sucessão de surpresas ou 

revelações visuais súbitas”, sendo assim, em essência estética e emocional, valorizando a peculiaridade 

e a diversidade (CULLEN, 1996). Com a escolha de visões díspares, objetivamos uma leitura que 

permita uma interpretação mais ampla. Como a rua analisada é um exemplo típico de uma forma urbana 

de escala setorial – espaço unitário que pode ser abarcado com um único golpe de vista (LAMAS, 2000) 

– e a análise de Lynch aborda a escala territorial, adaptamos os seus conceitos aos nossos objetivos. 

A Rua Nova, nosso objeto de análise, caracteriza-se como um caminho no sentido que Lynch dá a esta 

palavra – conduto de percepção e circulação de pessoas que vão perceber a cidade. Para estudar o 

senso de orientação das pessoas na cidade, Lynch desenvolve uma série de categorias bastante úteis 

na análise do espaço urbano: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. 

A via – canal de circulação ao longo do qual o observador se locomove – corresponde à própria rua 

Nova e sua imagem se fixa na memória do observador através da concentração de atividades (comércio 

e serviços), da arquitetura (implantação uniformemente colonial com predominância de edificações de 

um pavimento), das características físicas (largura generosa das calçadas), da vegetação (Cássia 

amarela) e sentido do tráfego (norte-sul). Trata-se, evidentemente, de uma imagem dinâmica. Qualquer 

alteração em uma destas características pode confundir a leitura da rua, como a mudança no pavimento 

a partir do viaduto Dorgival Terceiro Neto e o estreitamento da rua na lateral da Catedral. Ou como os 

aspectos distintos que a rua assume em um sábado pela manhã e um domingo à tarde. 

Os limites, com característica de “conferir unidade a áreas diferentes” são importantes organizadores do 

espaço. Quando há obstrução ou descontinuidade destas estruturas, o observador não consegue, ou o 

consegue de maneira imprecisa e ambígua, se localizar no espaço. Em determinados pontos da Rua 

Nova, a força destas fronteiras é aumentada pela continuidade e semelhança do plano das fachadas, 

uma vez que, independentemente da época de construção e/ou remodelação das construções da rua, a 

forma de assentamento é essencialmente colonial. Em outros porém, essa unidade é diminuída pela 

heterogeneidade dos conjuntos. Uma fragmentação especialmente forte é provocada pelo guarda-corpo 

do viaduto Dorgival Terceiro Neto, que representa, mais que uma interrupção, uma surpresa, dada a 

agressividade do vazio criado pela intervenção. As ruas transversais também podem ser consideradas 

interrupções desta continuidade. Diferentemente, o sobrado que existia no eixo da via constituindo uma 

interrupção foi demolido para seu prolongamento sem deixar vestígios que interferissem na leitura do 

espaço. É uma modificação que, para os conceitos de Lynch, pode ser considerada bem sucedida, ao 

compor visualmente uma unidade e deixar claro ao observador que se trata de uma única rua.  

Os pontos nodais – focos e lugares estratégicos, para os quais o observador se locomove – são também 

importantes para a legibilidade da rua. O cruzamento da rua Nova com a Vigário Salém, como ponto 

nodal singular e limite direcional, aponta o começo da rua e esclarece a direção a ser tomada. O largo da 

Matriz é um espaço nodal estruturante com capacidade de aglomerar pessoas, para o qual se volta a 

atenção do observador e no qual se cruzam os diferentes fluxos de circulação. 
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Fig 4 – Os marcos, o ponto nodal, os dois caminhos  as calçadas, a vegetação, a lateral da catedral  

Os marcos – pontos de referência externos ao observador, de escala variável – por sua localização 

privilegiada, sua forma clara, singularidade, ou mesmo por seu contraste com o plano de fundo, são 

referências para a orientação do observador. Em nosso objeto de estudo, percebemos uma série de 

marcos: Catedral Basílica (pela sua importância religiosa), Mosteiro e Igreja de São Bento (por seu 

significado simbólico e histórico e pelas grandes dimensões), ruínas do sobrado Gama e Mello (pelo 

testemunho arquitetônico e pela degradação), Loja Maçônica Branca Dias, Biblioteca Pública, Shopping 

Terceirão (pela arquitetura singular), e guarda-corpo sobre a Via Expressa Miguel Couto (pela 

descontinuidade do limite da rua). A série contínua destes marcos facilita o reconhecimento e a 

memorização deste espaço. 

Em última análise, considerando o Largo da Matriz como ponto estruturante, é interessante observar que 

podemos distinguir dois caminhos na rua Nova que constituem, em termos perceptivos, duas vias 

diferentes. Isto ocorre devido: às mudanças de fronteira, ao caráter das características físicas (largura, 

direção, arquitetura); e à existência de um nó neste ponto de inflexão que marca as suas 

dessemelhanças. O primeiro parte do referido largo em direção ao sul e termina no cruzamento com a 

Av. Guedes Pereira, outro ponto de inflexão no relevo e na arquitetura e de confluência de tráfegos 

intensos. Este trecho é o mais extenso, com uma arquitetura mais significativa, cujas fronteiras são os 

próprios planos das fachadas ao sul do Largo da Matriz. O segundo parte do mesmo lugar só que em 

direção ao norte. Ele se diferencia do outro em virtude da mudança na fronteira oeste (que passa a ser o 

oitão da Catedral), do deslocamento do eixo do movimento e pela transformação das características 

físicas do caminho (calçada e faixa de veículos se estreitam fortemente). 

À primeira leitura, presume-se que a avaliação mais positiva de Lynch se voltaria sobre espaços urbanos 

absolutamente regulares, como, por exemplo, a cidade moderna, rejeitando tudo aquilo que pudesse 

lembrar a cidade tradicional. 

Partindo para a aplicação das idéias de Gordon Cullen à rua Nova, percebemos inicialmente a riqueza 

da visão serial do percurso. Uma vez dobrada a primeira esquina, o observador se encontra numa via 

estreita, com o alto volume da catedral ao seu lado, impedindo qualquer linha visual ampla. Subitamente, 

finda esta edificação, aparece o espaço amplo do largo da matriz, que se expande pela praça contígua, 



mas num nível inferior. Desta forma, a sensação é de domínio da paisagem. Seguindo pela rua, ela se 

transforma novamente em corredor, até que ocorre nova surpresa: a partir do guarda-corpo sobre o 

viaduto Dorgival Terceiro Neto, se descortinam a Cidade Baixa e o rio Sanhauá. Trata-se, portanto, de 

uma linha privilegiada: “local de eleição, pela qualidade imediata da vista que proporciona sobre a 

paisagem”. Adiante, no ponto final do percurso, fechando a perspectiva da rua Peregrino de Carvalho, 

está a Igreja da Misericórdia, nova surpresa com uma edificação do século XVII. 

Ao longo da rua, percebemos diversos “acidentes”, pontos notáveis no espaço público, que evitam a 

monotonia e correspondem, na prática, aos já citados marcos de Lynch. Encontramos, ainda, três 

perspectivas que têm como foco respectivamente a Igreja da Misericórdia, a Igreja do Carmo e a Loja 

Maçônica Branca Dias, valorizando-as tanto quanto seus pontos focais e convidando à contemplação. 

Estas perspectivas são acompanhadas pela expectativa em relação ao espaço que escapa entre os 

planos laterais e o plano de fundo. É uma sensação de “curiosidade quanto ao cenário com que iremos 

nos deparar no final da rua”.  

Finalmente encontramos os pormenores, “pequenos exemplos que parecem ter vida própria”, nas 

antigas casas coloniais como os números 90 e 258, e a extravagância “ que intriga e fascina como uma 

adivinhação visual do ecletismo, como os números 128, 180, 190. 

Ao valorizar a surpresa e a diversidade, Cullen termina por se inclinar positivamente para a cidade 

medieval, cuja irregularidade intensifica tais efeitos. 

   

Fig 10 – Os pormenores 

V - CONCLUSÕES 

Comparando as análises baseadas nos conceitos de Cullen e Lynch, percebemos que ambos 

geralmente se debruçam sobre os mesmos aspectos (a semelhança, a diferença, os pontos notáveis) e 

confirmamos que a visão do primeiro é a da fruição do espaço público (curiosidade, surpresa, 

descoberta, deleite) e que a do segundo é a da orientação no espaço (marcação da identidade das 

unidades morfológicas e dos pontos de referência). Pelo fato de suas avaliações partirem de 

pressupostos diversos (subjetivo x objetivo), formulou-se a hipótese de que a leitura culleniana da Rua 

Nova chegaria a uma avaliação muito mais positiva do que a lynchiana, em virtude da inclinação do 

primeiro teórico pelas características da cidade tradicional presentes no objeto de estudo. 

Quando da aplicação efetiva de tais idéias, verificou-se, porém, que ambas as leituras foram bastante 

positivas, contrariando a hipótese inicial, acima formulada. A chave dessa aparente contradição está no 

conceito de identidade, ou seja, no conjunto de qualidades próprias de cada objeto que lhe conferem a 

capacidade de impressionar fortemente o observador, tanto no sentido da fruição (Cullen), como no 

sentido da orientação (Lynch). E o objeto em estudo, tanto em suas edificações (que permanecem 

razoavelmente preservadas) como nos espaços delimitados por estas (amplos, agradáveis e pouco 



deteriorados), está repleto de elementos com forte identidade. Cada um destes elementos contribui para 

uma imagem intelegível e uma paisagem interessante da Rua Nova.  

Trata-se de um sítio importantíssimo para a memória coletiva da cidade, e espera-se, ao demonstrar a 

persistência de tantas qualidades, mesmo em face do esvaziamento da região central da cidade, a 

necessidade e a real possibilidade de sua preservação. 
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