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A cidade de João Pessoa foi fundada por ordem expressa da Coroa Portuguesa 

em 05 de agosto de 1585, em homenagem a santa do dia recebeu o nome de Nossa 

Senhora das Neves. Ao longo da sua história recebeu diversas denominações: Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves, no período da União Ibérica; Frederica, na época da invasão 

holandesa; Cidade da Paraíba, após a expulsão dos holandeses e em todo período imperial 

até o ano de 1930 quando então passou a chamar-se João Pessoa, em homenagem ao 

líder político assassinado. Portanto, essa cidade está entre aquelas que não foram nem 

povoados e nem vilas, ou seja, já nasceu enquanto tal. O interesse da Coroa em fundar a 

cidade de Nossa Senhora das Neves surgiu por uma questão de domínio do território. 

Como a maioria das cidades de colonização portuguesa, por muito tempo a 

cidade restringiu-se às suas duas unidades originais: Cidade Alta e Cidade Baixa, esta 

última também conhecida como Varadouro. Essa compartimentação deve-se à sua 

topografia: Planície Fluvial (margem do Rio Sanhauá) e Baixo Planalto Costeiro (tabuleiro). 

Às margens do Rio Sanhauá, inicialmente, construiu-se o porto, o armazém para 

mercadorias e, posteriormente, a alfândega. No alto da colina ou tabuleiro foram elevadas 

as primeiras edificações – edifícios religiosos, administrativos e as principais residências. 

Esta compartimentação natural, conseqüentemente, acabou por dividir também as funções 

sociais de cada uma dessas partes. 

No entanto, essa divisão de formas e funções das unidades não se deu 

aleatoriamente. A exemplo de algumas outras cidades, pode-se afirmar que Nossa Senhora 

das Neves teve seu processo de ocupação e crescimento pensado por uma legislação 

portuguesa, embora generalizada e uma orientação canônica, que muito influenciou na vida 

e na forma urbana. Como diz Murillo Marx, 2003: 
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As determinações eclesiásticas, em nossos primeiros 

tempos, têm a possibilidade de se imporem com facilidade e mesmo 

de prevalecer. Isto se dá nas questões de organização do espaço 

físico citadino menos por confronto, o que não poderia acontecer, do 

que por lacuna e omissão da legislação específica 

portuguesa.(MARX, 2003, p. 18). 

 O poderio da igreja católica nas cidades de colonização ibérica e também na cidade 

em questão, aliado à influência da topografia, determinou as funções econômicas e sociais 

da Cidade Alta e da Cidade Baixa. A Cidade Alta edificou-se enquanto lugar mais sagrado, 

como palco e espetáculo da vida religiosa. Era também o lugar na cidade onde estava 

centrada a vida burocrático-administrativa e as residências mais imponentes. Nesta unidade, 

surgiram as primeiras e mais importantes ruas, como a Rua Nova e a Rua Direita, nas quais 

foram construídos os prédios administrativos, os colégios e as edificações das ordens 

religiosas – Franciscana, Beneditina e Jesuíta. Já a Cidade Baixa foi dominada pela vida 

portuária, com embarque e desembarque de produtos e pessoas, e as pescarias. Essa parte 

da cidade caracterizou-se como área comercial, nela estava localizada a maioria dos 

estabelecimentos comerciais, dos quais grande parte eram sobrados. As ruas, tanto na 

Cidade Alta quanto na Cidade Baixa, tinham um papel que se limitava a caminho de acesso 

à igreja e ao trabalho, demonstrando assim que embora estas duas porções apresentassem 

características distintas na sua forma e função elas se complementavam constituindo uma 

única cidade. 

 O processo de ocupação e crescimento desta cidade deu-se muito lentamente. Por 

todo o período colonial, a economia e as relações sociais estavam centradas nas grandes 

propriedades rurais, uma vez que estas eram independentes e auto-suficientes, enquanto a 

cidade se colocava apenas como ponto de controle do território. Esta “pouca importância” 

dada à cidade, aqui estudada, revela-se no cotidiano pouco dinâmico e nas poucas 

edificações existentes. Na Cidade Alta com os edifícios religiosos, largos e casarões e na 

Cidade Baixa com alguns sobrados dos comerciantes mais prósperos. 

 Os momentos de animação maior eram marcados pelas festividades religiosas que 

se davam esporadicamente, porém com muito fervor. Como afirma Murillo Marx no estudo 

‘Nosso Chão do Sagrado ao Profano’ : “O calendário litúrgico dominava a sucessão dos 

principais eventos que se davam a céu aberto em nossas concentrações urbanas”. (MARX, 

2003, p.82). Nessas ocasiões, a elite rural paraibana transferia-se para a cidade e as ruas, 

das duas já mencionadas porções, se enchiam de gente, dando um novo uso. Os 

documentos pesquisados nos arquivos públicos expressam esses momentos marcantes e 

revelam como a cidade se preparava para esses eventos. O Documento do Arquivo 

Histórico do Estado da Paraíbaabaixo é um recorte do jornal A Regeneração que trata da 
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festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves, e como o espaço da cidade era 

modificado para tal festa: 

Tendo de percorrer a cidade alta e varadouro, no dia 11 do corrente, a 

procissão de Nossa Padroeira a SENHORA DAS NEVES os juízes e mais 

mesários da mesma festividade rogam aos moradores das ruas por onde 

tem de passar a mesma procissão, que mandem limpar as frentes de suas 

cazas para maior brilhantismo e decência de tão religioso acto. As ruas por 

onde tem de passar são na cidade alta as do costume, e no varadouro, rua 

d’areia, convertidas e estrada do carro. (A Regeneração, Agosto de 1861). 

 Essas festas religiosas, com a laicização, perderam prestígio e espaço para as 

celebrações civis - como os nascimentos de príncipes, casamentos na família real; e 

também todas as manifestações cívicas comemorativas de batalhas -, entre outras ocasiões 

nas quais os súditos eram obrigados a comparecer. Passados os momentos festivos, a 

cidade voltava ao seu cotidiano pouco dinâmico. 

Esse cotidiano inexpressivo, tanto na Cidade Alta e na Cidade Baixa, era marcado 

pelos costumes rurais, onde os quintais possuíam hortas e criação de animais; pelos 

costumes rudimentares, como o colocar lixo nas ruas e pelos costumes religiosos, cujo dia a 

dia era marcado por rezas, pelo temor a Deus e pelo sino da igreja. Este cotidiano só era 

vivido à luz do dia, uma vez que a noite trazia o medo das “almas penadas” e as ruas 

tornavam-se temidas. A população era acordada cedo pelo toque das cornetas dos 

estabelecimentos militares e pelos sinos da igreja. O dia era de trabalho no comércio, na 

Cidade Baixa e nas repartições públicas e escolas, na Cidade Alta. Estas “duas cidades” 

formavam uma cidade pacata, de costumes rígidos, fortemente marcados pela religiosidade. 

As intervenções eclesiásticas dominavam os hábitos da população traçando no 

imaginário desta os seus limites enquanto “homens e mulheres de Deus”. Essa força 

religiosa e política da Igreja Católica era reforçada não só pela quantidade de edificações 

religiosas na cidade, mas também pela maneira de como se deu o processo de ocupação e 

crescimento da cidade. 

Assim, foi em uma sociedade com os modos de vida acima relatados que os 

elementos considerados novos foram implantados de forma lenta e gradual. Mudanças 

profundas começaram a acontecer em meados do século XIX. A cidade, neste momento, 

chama-se Cidade da Parahyba e ainda mantém suas compartimentações originais e, os 

limites pouco haviam se expandido. Seus espaços, neste período, eram organizados com 

normativas específicas decretadas pela presidência da Província. Entretanto, a população 

resistia a estas mudanças, mantendo o seu cotidiano com hábitos rurais e muitas vezes 
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rudimentares. As transformações na forma e na vida urbana só vieram se concretizar no 

final do século XIX. 

Inúmeros fatores contribuíram para as transformações ocorridas no fim do século 

XIX. Estas modificações sócio-espaciais eram exigências de um fenômeno, chamado 

Modernidade, que estava invadindo as cidades européias e já ecoava no Brasil como 

exemplo de civilização e progresso. Tal fenômeno associado à instalação da família real em 

território brasileiro contribuiu para a alteração dos costumes e valores políticos, econômicos 

e religiosos, que atingiram a sociedade brasileira e conseqüentemente a paraibana, 

acarretando assim uma nova visão na ordem social e na organização das cidades 

brasileiras. 

Essas mudanças também fazem parte do processo de secularização que vinha 

ocorrendo desde a Reforma Pombalina, em 1759 quando os Jesuítas são expulsos do 

Brasil. Intensificou-se, fazendo assim com que a sociedade aos poucos passasse a conviver 

num tímido eco de Modernidade, onde o Estado Civil agora proclamava o que era certo e 

errado. 

Contudo, a igreja continuava a exercer uma forte influência nas relações sociais e na 

vida urbana, embora não tivesse o poderio de antes. As edificações religiosas, neste 

momento, deixam de ser motivo dos olhares e dos cuidados, que agora estão voltados para 

a Casa de Câmara, Paço do Governador, edifícios escolares, teatros, entre outras 

construções laicas. 

As primeiras reformas na Cidade da Parahyba foram vistas primeiramente na 

chamada Cidade Alta, onde prioritariamente foram implantados os denominados 

incrementos urbanos. Já as normativas urbanas, esmiuçadas nas Posturas Municipais, 

serviram, desde o início, para conduzir o processo de urbanização nas duas partes da 

Cidade. 

Quanto aos incrementos urbanos, os documentos oficiais revelam que as primeiras 

preocupações se concretizam com as determinações para o calçamento das ruas, 

embelezamento da cidade, a (re)construção de edifícios públicos e administrativos, 

iluminação artificial e mais tarde o ferro-carril. Como demonstra a postura transcrita abaixo: 

A Câmara Municipal da Cidade da Parahyba do Norte, 

determina: 

 Artigo 1º. – Nenhum dos habitantes dessa cidade, e 

povoações do seu termo, que possuir, ou administrar qualquer chão, 

que possam servir, ou tenham servido para edificar casas no 
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alinhamento das ruas, poderá conservar cercas, ou de pedra e de cal 

ou de taipa que se possa rebocar e caiar [...] 

 Artigo 2º. – A pessoa, que quiser ter cercas em chãos, 

que possam servir, ou tenham servido para casas no alinhamento 

das ruas, só poderão conservar retirando-as do mesmo alinhamento 

vinte palmos para o centro. 

 Artigo 3º. – Todos são obrigados a caiar todos os anos 

no mes de setembro as frentes de suas casas, fronteiras e habitadas, 

cercas de pedra, ou taipa, que estiverem no alinhamento das ruas, a 

pena de ser caiada a sua custa, e de pagar mil réis, para cada vez 

que deixar de caiar. 

 Artigo 4º. – Todos serão obrigados a caiar, e limpar 

igualmente a frente de suas casas, paredes de taipa, ou muros 

adjacentes a elas, em qualquer ocasião, e no prazo de oito dias, que 

nelas se acharem inscritas, com qualquer matéria, pintura, 

giroglificos, ou inscrições indiscretas, ou obcenas [...] (Postura n. 13, 

em 26 de janeiro de 1831). 

E um outro Documento do Arquivo Histórico do Estado da Paraíbada época: 

[...] arrematada a obra dos calçamentos e travessões das ruas 

desta cidade, recebeu para começo dela na forma contratada por este 

excelentíssimo governo a quantia de 1.349$600 reis por esta [...]. (Carta de 

João Álvares Cavalcanti Rique ao Presidente da Província, João Coelho 

Bastos, 12 de abril de 1834). 

A iluminação artificial dos espaços públicos, o incremento urbano que mais simboliza 

a cidade moderna, chegou à Cidade Alta em 1822, apenas nas ruas Direita e Nova, e em 

1829 entendeu-se para a Cidade Baixa. Esta iluminação foi feita com os lampiões de azeite 

de mamona, iniciando um período de oscilação da cidade entre o claro e o escuro: 

 Diz Antônio da Costa Ribeiro, arrematante da iluminação pública 

desta capital, que tendo se dirigido ao tesouro para receber na forma 

de seu contrato a importância do custeio da mesma iluminação 

vencido em Outubro deixado de ser efetuado o pagamento pela 

razão de não haver mais crédito. Nas circunstâncias atuais qualquer 

demora da parte do tesouro no cumprimento do contrato motiva 

grandes embaraços ao suplicante por isso vem ele pedir a V. Excia. 

Que se digne de providenciar, como julgar conveniente a fim de que 
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desapareça obstáculo do pagamento. (Documento do Arquivo 

Histórico do Estado da Paraíba, 1822). 

Portanto, a iluminação de ruas e largos da Cidade da Parahyba foi concretizada com 

grande dificuldade. A iluminação a gás só é implantada em 1869. É o que diz um documento 

que contém ajustes entre o Presidente da Província e engenheiros para implantar a 

iluminação a gás. Este, entre informações diversas, deixa claro o perímetro da cidade que 

será beneficiado: 

[...] 1 – A iluminação abrangerá o seguinte perimetro da Cidade: Rua 

do Zumbi, largo do Varadouro, rua da Gameleira, largo da Cadeia, 

rua do Palácio, rua de Jaguaribe, da Thesouraria, Mãe dos homens, 

do Tambiá, da Aurora, largo de S. Francisco, a travessa do Tanque, 

e largo de S. Frei Pedro Gonçalves até as do Varadouro; competindo 

ao Presidente da Província determinar as distancias em que os 

combustores deverão ser collocados nas ruas e praças, sem que se 

um a outro a distancia exceda a 150 palmas. (Documento do Arquivo 

Histórico do Estado da Paraíba, 1860). 

 Pelo documento acima, a iluminação estendia-se da Cidade Alta à Cidade Baixa e foi 

apenas a partir desse tipo de iluminação que a cidade realmente passou a ser iluminada 

artificialmente. 

A implementação destes equipamentos, ditos urbanos, em conjunto com a 

efervescência do novo cotidiano estabelecido nas relações sociais, faz com que a cidade 

agora seja lugar de moradia. Esse acontecimento também se deve à influência do 

Movimento Higienista, que visualizava as formas urbanas como uma medida para se evitar a 

propagação dos miasmas. Esta constatação fundamenta-se nas conclusões da medicina 

européia que viam as causas das doenças epidêmicas no ambiente sujo e miasmático, 

principalmente no ambiente urbano. De acordo com os médicos europeus, as técnicas dos 

engenheiros aplicadas na cidade com o intuito de produzir um ambiente saudável, 

contribuiriam para a formação de homens sãos, para a vida social e para o trabalho. Este 

movimento serviu de suporte para a elaboração das posturas que organizaram o espaço 

citadino brasileiro e conseqüentemente o paraibano. Como demonstra o Documento do 

Arquivo Histórico do Estado da Paraíba abaixo: 

A Câmara Municipal desta cidade resolve: 

[...] 

 16229



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Art. 2º. – Ficão designados para deposito dos lixos da cidade 

alta o Forte, e a casa da pólvora ao norte, e no varadouro o Zumbi, e 

o ponto da Gamelleira ao sul. 

Art 3º. – Toda pessoa que deitar lixos na casa do mercado 

publico d’esta cidade, e estragar o asseio da mesma casa, pagará 

quatro mil réis de multa por cada vez, e na falta soffrerá quatro dias 

de prisão. 

Art. 4º. – Os fiscaes terão todo cuidado na limpeza da cidade, 

advirtindo à todos as obrigações das posturas em vigor. 

Art. 5º. – Ninguem poderá, atacar farinha, ou outro qualquer 

gênero alimenício antes das três horas da tarde. O infrator pagará a 

multa de dez mil réis, sendo cinco pelo vendedor, e cinco pelo 

comprador. 

Art. 6º. – Todas as pessoas que conduzirem gêneros 

alimentícios para esta cidade serão obrigados a ir à casa do mercado 

publico. O infrator pagara a multa de dous mil réis por cada vez. 

Art. 7º. – Os cerniceiros serão obrigados a conservar os 

cepos, e balanças sempre limpos, o pateo dos açougues varridos 

diariamente. O infrator pagará a multa de cinco mil réis por cada vez. 

Art. 8º. – Os marchantes deverão conservar os açougues 

interiormente caiados, e espanados. O infrator pagará a multa de dez 

mil réis. 

Art. 9º. – Revolgão-se as posturas, e diliberações em 

contrário. (Câmara Municipal in A Regeneração, 1862). 

No que toca a todas essas novidades que incidiram sobre a cidade da Parahyba no 

século XIX e suas conseqüências, vê-se que a forma da cidade se mostra mais propícia 

para as mudanças no cotidiano. Pode-se afirmar que existia uma tentativa de sobrevivência 

dos costumes sacros e rurais ao alvorecer de uma vida mais laica e urbana. Algumas notas 

retiradas da imprensa local mostram a resistência de tais costumes nas áreas periféricas da 

cidade: 

Miscellanea 

[...] Hontem em artigo edictorial chamamos a attencão da 

municipalidade para a fiel execução de suas posturas, hoje vamos 
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especialmente attrahil-a para a rua do Mata –negro, que já vai se 

tornando intransitável, de dia pelo lixo, e a noite pela mão cheiro que 

exala. 

[...] 

Chamamos attenção do Sr. Subdelegado para as ruas do 

Cajueiro e estrada Nova, onde morão certas Senhoras que não 

respeitão aos vesinhos e tranzeuntes, uzando de palavras obcenas 

no publico. 

[...] 

Chamamos a attenção do Sr. Subdelegado do 2 destricto 

para a rua do jardim; pois so dão ali espancamento e até 

assassinato: ainda hontem um individuo de nome Luiz, que vive alli 

amancebado, não sei porque motivo espancou barbaramente sua 

companheira Maria de tal. 

[...] 

Pede-se a IImoa Câmara Municipal, que lance suas --- para 

um grande deposito de ---- que se acha entrada da --- de S. Frei 

Pedro Gonçalves fronteiro ao portão do Sr. Dr. Carvalho, que já não 

permitte passar uma só pessoa. 

Hoje a entrada de referida rua é por uma pequena vereda que 

os tranzeuntes abriram por entre os Mattos. 

É admirável ver-se n’uma capital uma rua em tal estado e 

com uma bella vegetação! 

[...] 

Estamos na roça? Não, mas vemos constantemente 

indivíduos com as camisas por fora das calças, com prejuízo da 

moral publica [...]. 

Pedimos ao Sr. Dr. Chefe de Policia para providenciar sobre 

indivíduos que conduzindo volumes escolhem as calçadas para o 

seu transito, pondo em grave risco as pessoas que passam.(Diário 

da Parahyba, fevereiro de 1884). 
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Os informes acima mostram os acontecimentos diários na cidade, sendo alguns 

ocorridos nas ruas localizadas na periferia da cidade. Essas vias encontram-se com mato e 

cheia de lixos, o que comprova a dificuldade da população em abandonar velhos hábitos. 

São locais da cidade onde vivem aqueles mais pobres. A nota referente ao uso das camisas 

fora das calças, mostra que havia um padrão de vestimenta a ser seguido e que a 

população desta área da cidade, tinha dificuldade de acompanhar. 

A vida na capital paraibana, no período moderno, continuava praticamente sem 

atrativos. A rotina da cidade só era quebrada quando havia festas nas igrejas, alguma 

sessão de filme ou teatro, quando algum circo chegava na cidade ou ainda pelos poucos 

cafés existentes, estes últimos localizados na Cidade Alta. Essas atividades que poucas 

vezes movimentavam a vida da Cidade da Parahyba, eram as atividades lúdicas dos seus 

moradores. 

A vida na Cidade Baixa sempre esteve voltada para o porto e para as atividades 

comerciais. Porém, no século XIX percebe-se um crescimento na dinâmica comercial. 

Analisando os jornais que circulavam na capital paraibana durante o período citado, 

percebe-se curiosamente que a maioria das casas de comércio não era especializada em 

apenas um ramo da atividade comercial, mas era munida de variados produtos que pouco 

ou nada tinham a ver uns com os outros. Essa diversidade toda dos produtos de uma 

mesma loja é explicada pelo fato de a cidade ser pequena, com a vida urbana pouco 

expressiva, havendo portanto, deficiência de inúmeros artigos que acabavam por ser 

comercializados em pequenas quantidades em diversos locais diferentes. O comércio na 

sua maioria era familiar, os comerciantes com imóveis próprios geralmente habitavam a 

parte de cima de um sobrado e mantinham a atividade comercial na parte inferior da 

construção. 

A Cidade da Parahyba recebia navios em seu porto, inclusive navios estrangeiros. 

Através das noticias referentes à atividade portuária na capital paraibana, pode-se 

realmente entender como funcionava o comércio na mesma durante o final do século XIX. 

Sabe-se que quase não havia fábricas no Brasil Imperial, portanto faltavam não só artigos 

considerados luxuosos, mas muitas vezes também objetos indispensáveis ao uso diário. 

Assim, importava-se em demasia, a maioria dos produtos consumidos pelos brasileiros 

durante esta época era importado. No caso dos paraibanos, havia facilidade em conseguir 

muitos objetos importados que chegavam através do porto vindos da Europa ou dos 

Estados Unidos. A exemplo, o Jornal da Parahyba de 25-7-1883 publicou a seguinte notícia 

na sua terceira página: 

Navios chegados. – De New York deu entrada neste porto em 18 do 

corrente a barca inglesa ‘ Janie’, de 255 toneladas, capitão W. J. 
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Blyth, consignada a Santos, Gomes e Cia., manifestando 500 

pranchões do pinho, 200 bolas de papel de embrulho, 12 caixões 

com máquinas para descaroçar algodão, 1 caixa de cutilaria, 10 

caixões de água florida, 4 ditos de tônico, 1 caixa de cartas, 200 

barris de banha, 800 barricas de farinha de trigo, 3.500 caixas de 

querosene e 200 barricas de breu. 

E o 3.º navio que vem consignado áquela casa comercial, que se tem 

mostrado interessada no desenvolvimento do nosso comércio, de 

quem goza um maior apoio. 

De Inglaterra chegou a 19 desse mês o lugar sueco ‘Svea’, de 457 

toneladas, capitão O. B. Borjerson, vindo de New Port. Consignado a 

Wilson Sons & Cia. Limited, com materiais para a estrada de ferro 

Conde d’Eu. (Jornal da Parahyba, 25-7-1883). 

Esta nota publicada em 1883 dá uma noção bastante clara do que se importava 

durante a época imperial brasileira. Importava-se papel de embrulho, tônico, água de cheiro, 

envelope para cartas e até mesmo banha. Através da análise desta nota publicada pelo 

Jornal da Parahyba pode-se concluir que não se tinha tecnologia para produzir muito do que 

se precisava, mas também deixava-se de produzir muitos artigos por comodismo ou quem 

sabe pelo fato de que se considerava mais “chique” o que se importava e não valorizava o 

que se produzia aqui mesmo. Também não se pode esquecer que o Brasil estava preso a 

muitos acordos comerciais com o exterior, principalmente à Inglaterra. Enfim, os produtos 

que aqui desembarcavam eram distribuídos nas respectivas casas comerciais da Cidade 

Baixa e consumidas pelos moradores de toda a cidade. 

Acrescenta-se que a área que compunha toda a cidade da capital paraibana no 

século XIX e início do século XX, com suas igrejas dominando o espaço e os costumes, com 

seus poucos fidalgos convivendo com uma população pobre, integra hoje a denominada 

Cidade Histórica ou Tradicional de João Pessoa, com características diferentes das 

anteriormente citadas. Esta Cidade Histórica representa hoje a área central de João Pessoa, 

sendo a Cidade Alta o centro e a Cidade Baixa o centro periférico, também denominado 

bairro do Varadouro. Tais áreas apresentam semelhanças com os centros das antigas 

cidades brasileiras que foram impulsionadas pela veloz modernização ocorrida de forma 

desigual. 

A marcha da Modernidade nas cidades, traduzida em urbanização rápida e 

desordenada, transformou os centros destas cidades em um local não habitado pela 

população mais abastada, saturada pelo comércio formal e informal, pela presença de 

mendicância e da prostituição. Como a riqueza trazida pela modernização não pôde extirpar 
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a pobreza, essas áreas da cidade conviveram e convivem juntas, o que as separa é apenas 

a vocação que esta mesma Modernidade tem de tornar a cidade um local por excelência da 

segregação sócio-espacial. Foi assim que, na cidade de João Pessoa, a modernização das 

últimas décadas concentrou-se na praia e a pobreza se embrenhou, entre outras áreas, no 

antigo núcleo da cidade. Os incrementos modernos, ao espraiar-se por outras partes, 

deixaram em pé muitos prédios, células que compõem as antigas ruas da capital paraibana 

e que foram tombados enquanto patrimônio histórico. 

Os Tempos Modernos trazem hoje para a Cidade Histórica de João Pessoa a 

condição de local onde o antigo, resguarda a história e preserva assim a identidade de uma 

cidade. 

Se a cidade que emergiu junto com o capitalismo acenou com ares 

de liberdade e ruptura com o passado, a vida contemporânea 

citadina aparece muitas vezes como uma promessa não realizada. 

Um lugar de opressão, conflito e violência que põe a tradição no 

roteiro de uma nova funcionalidade: restauram-se pontes, espaços, 

casas, monumentos. Tudo parece evocar um necessário tempo de 

volta. (Barreira, 2003) 

Esse é o intuito dos governantes, utilizar o que restou do passado para o 

crescimento econômico e não podia ser de outra forma no mundo regido pelo modo de 

produção capitalista. A vida noturna tanto nesta área da cidade como na antiga Cidade Alta 

é representada por algumas festas, shows e festivais anuais que ocorrem na Praça Antenor 

Navarro, nas ruas Duque de Caxias e General Osório. Mas é principalmente nos bares, nos 

cabarés e nas áreas de prostituição, como já foi falado, onde se dá a maior movimentação 

noturna. Estes espaços são atualmente freqüentados fundamentalmente por uma população 

de baixa renda. Sobre estes espaços normalmente considerados obscuros na cidade, 

destaca-se a citação de CARDOSO (1996) ao estudar a área central de Fortaleza: 

As luzes vermelhas dos cabarés são as mesmas que estão na 

câmara escura da revelação dos filmes fotográficos. É à noite que se 

revelam alguns elementos da cidade, que fazem da imagem da 

cidade uma cidade não revelada. Ou somente revelada quando a 

dominação, em câmara escura, projeta suas escuras intenções. 

Assim, os bares, cabarés e restaurantes espalham-se pelo centro de 

forma muito singular. De forma geral, é na “periferia” do centro, ou 

pelo menos daquele limite aqui estabelecido, que eles se encontram. 

Incluem-se aqueles com maior movimento, ao dia ou à noite, em que 
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funcionários públicos e outros bêbados, como outras tipologias. 

(CARDOSO, 1996). 

Desta forma, o Varadouro e a Cidade Alta passaram por um processo de 

transformação física e social nesses últimos cem anos. O que sucede atualmente nestas 

duas áreas da cidade é resultado de um processo pelo qual a maioria dos centros 

urbanos vem passando. As áreas centrais das grandes e médias cidades vêm sendo 

rejeitadas como áreas de moradia e lazer, para serem apenas centros comerciais que 

funcionam a luz do dia. Muitas dessas áreas tornam-se marginalizadas e o seu potencial 

dos seus tempos áureos perdem-se em meio ao caos urbano. O número de 

estabelecimentos fechados e em ruínas computados atualmente representa o 

esvaziamento e o abandono da área periférica central, isto é, da Cidade Baixa. Da 

mesma forma, o acender das luzes vermelhas dos bares e cabarés marcam a existência 

de vida nesta parte da cidade tão repleta de história. 
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