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Introdução 

A modernidade é tema de várias obras. Ela nomeia um tempo, ou como bem 

escreveu Walter Benjamin (1989), “assinala uma época; designa , ao mesmo tempo, a força 

que age nessa época e que a aproxima da antiguidade.” (BERMAN, 1989, p.80). Para esta 

comunicação, optamos por expressar algumas idéias a respeito da transformação da 

morfologia urbana, ou mais exatamente de um dos seus elementos – a rua - a partir do 

advento que se denominou modernidade. Portanto, não se trata de uma elaboração teórica 

a respeito do conceito de modernidade, mas sim de um resgate das impressões que alguns 

estudiosos e literários tiveram sobre esse advento e o seu símbolo - a cidade moderna. 

Entre eles destacamos Henri Lefebvre (1969), Marshal Berman (1987) e Walter Benjamin 

(1989). 

Quando se tenta delimitar cronologicamente a modernidade, normalmente se 

estabelece como início o século XVI, após o período medieval. Marshal Berman (1987) em 

Tudo que é sólido se desmancha no ar divide a modernidade em três fases: A primeira que 

corresponde ao início do século XVI e vai até o fim do século XVIII; a segunda que se inicia 

em 1790 – Revolução Francesa – e que se estende até o século XIX; e a terceira quando o 

“processo de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e a 

cultura mundial do modernismo em desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e 

no pensamento.” (BERMAN, 1987, p. 17). Neste período, 

[...] a idéia de modernidade, concebida em inúmeros e 

fragmentários caminhos, perde muito de sua nitidez, ressonância e 

profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido à 

vida das pessoas. Em conseqüência disso, encontramo-nos hoje em 

meio a uma era moderna que perdeu contato com as raízes de sua 

própria modernidade. (BERMAN, 1987,p. 17). 

                                                 
1 Essa comunicação é fruto da realização das pesquisas A rua e a cidade: geografia histórica, 
morfologia e cotidiano (CNPQ – PQ)  e Escola e Modernidade na Paraíba (Projeto Universal 2003) e 
integra o grupo de pesquisa Ciência, Educação e Sociedade – CNPQ/UFPB e a linha de pesquisa 
Cidade e Campo: Espaço e Trabalho do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFPB. 
2 Professora do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal da Paraíba e Pesquisadora do CNPQ. doramaia@ccen.ufpb.br 
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Assim, a terceira fase da modernidade, estende-se do século XIX à 

contemporaneidade.3

Diante o exposto, a abordagem que faremos aqui tratará a modernidade na sua 

terceira fase, ou seja aquela que se instala a partir do século XIX . Neste momento anuncia-

se uma “vida nova”4, vida esta muitas vezes promulgada pelas “novas” idéias que vão 

repensar o espaço, em especial o das cidades, que se tornam cada vez mais o lócus da 

modernidade. Considerando tratar-se de um período bastante longo, mais de dois séculos, 

delimitamos a nossa análise para o período correspondente ao século XIX. Para tanto, nos 

pautaremos na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental em arquivos públicos da 

cidade de João Pessoa. A opção por estes arquivos deve-se ao fato de ser esta localidade o 

nosso objeto e campo maior de investigação. 

A partir desse entendimento refletimos a respeito das manifestações desse tempo 

sobre o espaço, mais exatamente sobre o desenho do espaço urbano no século XIX, uma 

vez que neste período a modernidade vai se expressar na conformação das cidades, ou na 

morfologia urbana, especialmente ao exigir uma outra estrutura urbana. A respeito da 

morfologia urbana, Horacio Capel (2003) escreveu: 

El estudio de la morfología urbana supone siempre una 

atención a los elementos básicos que configuran el tejido urbano y a 

los mecanismos de transformación de las estructuras. Exige a ala 

vez una aproximación estructural, es decir, que tenga en cuenta los 

diversos elementos componentes y sus interrelaciones, y diacrónica, 

es decir histórica, que dé cuenta de las transformaciones. Esta 

dimensión es tan importante que algunos prefieren hablar de 

morfogénesis para designar a este campo de estudio. Un campo que 

supone, por un lado conocer la configuración física del espacio, con 

sus elementos identifadores y su carga simbólica. Se trata de 

elementos que están profundamente imbricados e interrelacionados, 

aunque con diferentes grados de estabilidad. Y conduce a una 

reflexión sobre las fuerzas sociales económicas, culturales y políticas 

                                                 
3 Alguns autores afirmam a origem na atualidade de uma nova era, a da pós-modernidade. Contudo, 
esta questão foge às nossas preocupações. 
4 De acordo com Lefebvre (1969), “cada época teve, como seu diabo e seu deus, esse bem precioso 
entre todos: a imagem da Vida Nova, esperada, desejada, “possível”. [...] A Vida Nova, que ia surgir 
das aparências, não era ela mesma nova senão na aparência. Ela era absoluta, eterna, logo fora do 
tempo e tão antiga quanto nova. Era, pois, repetição, renascimento, retorno à vida perdida, 
restituição do ser intato, ressurreição. Seu puro surgimento, acontecimento único e absoluto, ia mudar 
a substância das coisas e das pessoas, e não somente parece-lo e aparenta-lo.” (LEFEBVRE, 1969, p. 
80). Trata-se portanto, de um mito, de uma utopia, ou mesmo uma esperança, mas que instala com 
força no vivido com todas as suas contradições. 
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que influyen en su configuración y transformación. (CAPEL, 2002, p. 

20). 

 Trata-se portanto, de um ponto de partida para entendermos a rua na cidade 

histórica, no que diz respeito à morfologia e ao cotidiano, uma vez que as transformações da 

morfologia impõem muitas vezes mudanças no vivido. Sabe-se que o estudo da morfologia 

urbana pode ser meramente descritivo e/ou normativo, mas o nosso objetivo é procurar 

entender como as formas urbanas foram produzidas no percurso da modernidade, ou seja, 

analisar o processo –a modernidade - e o seu produto – a rua como uma das formas 

urbanas. 

Sabe-se que vários são os agentes responsáveis pela construção da morfologia 

urbana: o Estado, os operários, os empresários, os proprietários imobiliários, os 

construtores, os comerciantes, os técnicos, os movimentos sociais que lutam por moradia, 

entre outros. Para a análise da ação de alguns desses agentes sobre o espaço urbano no 

século XIX, elegemos como objeto de estudo os documentos oficiais e as normativas 

urbanas que traduzem a concepção de cidade no período em foco. 

No século XIX as intervenções urbanas vão ocorrer de maneira mais intensa. Por 

conseguinte, essas irão produzir transformações no uso dos espaços urbanos, 

especialmente nas ruas, e portanto, na vida cotidiana dos seus habitantes. Assim, utilizamos 

como fonte de pesquisa as normativas urbanas brasileiras regulamentadas a partir do 

século XIX que determinaram e induziram modificações profundas na morfologia urbana. 

Se por um lado a bibliografia geral normalmente descreve as grandes 

transformações ocorridas na cidade de Paris, por outro, são vários os registros que mostram 

o quanto essa cidade serviu de modelo para tantas outras5, especialmente as brasileiras 

que passaram por profundas alterações, como as ocorridas na cidade do Rio de Janeiro que 

serviram de modelo para as demais. A construção dessa “nova cidade” imposta pela 

sociedade moderna, por vezes dá-se sobre a anterior, promovendo novas formas e outros 

usos à cidade, por conseguinte transformando a sua morfologia. 

No século XIX, a morfologia da então cidade da Parahyba6, muito embora não fosse 

uma metrópole ou mesmo uma cidade grande, apresentou significativas alterações: ruas 

                                                 
5 Evidentemente que não se pode estabelecer uma correspondência direta e unilateral dos modelos 
apresentados na cidade de Paris para os projetos urbanísticos ou estruturas urbanas das cidades de 
modo geral e para as cidades brasileiras. Porém é notória a influência do urbanismo europeu, em 
particular o projeto de Hausmann, sobre as cidades de um modo geral. 
6 A cidade, hoje denominada João Pessoa, teve outras denominações: Nossa Senhora das Neves, 
quando fundada pelos portugueses e, como era comum, atribuía-se à cidade criada o nome do santo 
do dia; Filipéia de Nossa Senhora das Neves ainda no final do século XVI, em homenagem ao rei 
espanhol Felipe II; Frederisksdadt, durante a ocupação holandesa (1635-1654); posteriormente 
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foram alargadas, calçadas e iluminadas; passeios foram construídos; igrejas demolidas, 

sendo algumas substituídas por praças e jardins; trilhos instalados para os bondes que 

passaram a circular pela cidade. Essas mudanças reproduzem a idéia que então dominava 

o mundo: a de “cidade nova”, ou melhor, de cidade moderna. A paisagem da era moderna 

do século XIX foi assim descrita por Berman (1989): 

[...].Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas automatizadas, 

ferrovias, amplas novas zonas industriais; prolíferas cidades que cresceram 

do dia para a noite, quase sempre com aterrodoras conseqüências para o ser 

humano; jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos de media, 

que se comunicam em escada cada vez maior; Estados nacionais cada vez 

mais fortes e conglomerados multinacionais de capital; movimentos sociais de 

massa, que lutam contra essas modernizações de cima para baixo, contando 

só com seus próprios meios de modernização de baixo para cima; um 

mercado mundial que a tudo abarca, em crescente expansão, capaz de um 

estarrecedor desperdício e devastação, capaz de tudo exceto solidez e 

estabilidade. (BERMAN, 1989,p. 18). 

Fumaça do trem e da fábrica! Eis a imagem bastante representativa do século XIX e 

também da cidade deste período. Fábricas eram muito poucas ou mesmo raras na cidade 

da Parahyba, mas o trem aqui chegou para conduzir as mercadorias que provinham dos 

engenhos de açúcar e das fazendas de gado e de algodão e que partiam para terras 

distantes. A ferrovia que nas cidades grandes “acelerava o trânsito e o crescimento 

populacional” (BERMAN, 1989), não cortou a cidade da Parahyba, mas a margeou, 

passando nos seu extremo oeste e ligando-a a tantos outros lugares. Ela era sim uma 

expressão dos tempos modernos7. 

Se o trem não marcou tanto a morfologia dessa cidade no final do século XIX, um 

seu assemelhado - o bonde – o fez. Data de 1888 a lei nº 8541 da Província da Parahyba 

que autoriza a contratação de pessoal para a “exploração de carris de ferro na Cidade, 

Capital desta Província.” (Colleção das Leis Provinciais, 12 de novembro de 1888. Arquivo 

Histórico do Estado da Paraíba).Os trilhos do bonde cortaram as ruas da cidade . A 

princípio, no sentido leste-oeste, ligando a Cidade Alta à Cidade Baixa. Depois, nos sentido 

norte – sul, unindo os dois bairros – Tambiá e Trincheiras – que cresciam e abrigavam ricas 

                                                                                                                                                         
Parahyba e, em 1930, recebeu a denominação de João Pessoa em homenagem ao então presidente 
do estado. 
7 A ferrovia Conde D´Eu foi construída pela companhia inglesa Railway Company Limited, provocando 
um aumento do fluxo para a capital da província da Parahyba. O término da  construção deu-se em 
duas etapas: em 1883, inaugurou-se o tráfego da capital a Mulungú e, em 1884, concretizaram-se os 
ramais de Pilar e de Guarabira. Já, em 1889, há o prolongamento dessa via, estendendo-se até 
Cabedelo, onde estava o porto de maior porte. Essa ferrovia somava um total de 144 km, no trecho 
de  Cabedelo a Guarabira, e 26 km no entroncamento para Pilar. 
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habitações de usineiros e comerciantes bem sucedidos. Interessante destacar que a cidade 

da Parahyba não era nem um pouco aquilo que representa a cidade moderna no século XIX, 

um acúmulo de burburinhos e agitações, já que as descrições falam sempre de uma cidade 

pacata. Contudo, o ideário de transforma-la em uma cidade moderna fez com que a sua 

morfologia passasse por profundas transformações. Dessa forma, apresentaremos 

inicialmente algumas reflexões a respeito da rua enquanto elemento da morfologia urbana, 

para em seguida explicitarmos as alterações ocorridas na morfologia urbana da cidade da 

Parahyba no decorrer do século XIX. 

A Rua : elemento da morfologia urbana 

No processo de urbanização, a rua apresenta-se como lugar de realização de um 

tempo-espaço determinado. De simples caminhos mal traçados a largas avenidas, a rua 

continua sendo uma expressão do espaço urbano. Na rua, a cidade manifesta-se, seja 

através do seu desenho ou da sua forma, seja enquanto lugar de realizações sociais. 

Portanto, a rua é onde se materializam as transformações na trama física e na 

paisagem da cidade e ainda é o lugar de manifestações das relações sociais, das diferenças 

e das normatizações do cotidiano em momentos históricos diversos. Assim, se por um lado 

a rua “é um alinhado de fachadas, por onde se anda”, ou “caminho público ladeado à direita 

e à esquerda de casas, paredes ou muros no interior das povoações”8 ou ainda, “via pública 

para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada de casas”9, é também “fator de vida 

das cidades”10. 

No percurso histórico, a cidade sofreu profundas transformações, tanto no que diz 

respeito à forma e às construções existentes, como também no que representou política e 

socialmente. Se remontarmos à origem da cidade, observamos que desde a Antiguidade, a 

rua é um elemento definidor da forma da cidade, bem como revela muito da vida social ali 

existente. As ruas retilíneas definiram o plano geométrico quadriculado das cidades antigas. 

Já no período medieval, sabe-se que não foi a cidade, mas sim o campo que passou a ser o 

centro da vida social e econômica. Entretanto, a cidade também teve grande expressão 

conforme demonstra Le Goff em Por amor às cidades e Henri Pirenne na sua obra As 

cidades da Idade Média. Benévolo (1993), diz, que a orientação da cultura medieval, por 

não tender "a estabelecer modelos formais como a cultura antiga, torna impossível uma 

descrição geral da forma da cidade.” (BENEVOLO, 1993, p.269). Todavia, prossegue o 

autor, podem-se “catalogar alguns caracteres gerais, a relacionar com os caracteres 

                                                 
8 Dicionário Caldas Aulete, 1942 apud Marx, 1999: 102. 
9 Dicionário Aurélio – Século XXI –  Aurélio Eletrônico - Versão 3.0. 
10 RIO, João do. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Simões, 1951. 
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políticos e econômicos”. (id. Ibd.). Um desses caracteres gerais indicados por Benévolo é o 

das ruas da cidade medieval: 

As cidades medievais têm uma rede de ruas não menos irregular que 

a das cidades mulçumanas. Porém as ruas são organizadas de modo a 

formar um espaço unitário, no qual sempre é possível orientar-se e ter uma 

idéia geral do bairro ou da cidade. As ruas não são todas iguais, mas existe 

uma gradação contínua de artérias principais e secundárias; as praças não 

são recintos independentes das ruas, mas largos ligados estreitamente às 

ruas que para elas convergem. (BENEVOLO, 1993, p.269). 

Essas características que tanto marcaram as ruas de períodos históricos distantes 

podem ainda ser encontradas em algumas cidades. É o que explica Horacio Capel (2002) 

ao analisar a morfologia das cidades. Diz o autor: 

La permanencia del trazado viario es verdaderamente asombrosa. Hay 

caminos prehistóricos que se convirtieron en calles y se conservan así 

todavía; es el caso de la rue Mouffetard en París, un antiguo camino 

prerromano que contorneaba la montaña de Santa Genoveva; o la de Santa 

Maria del Coll en Barcelona, un camino que sin duda era ya utilizado en 

época prerromana. (...) Encontramos también calles romanas que se 

mantienen casi idénticas en el trazado actual, aunque en ocasiones este 

pueda situarse a uno o varios metros por encima del nivel de 2.000 años atrás 

[...]. Son muchas las ciudades cuya calle principal seguía en la edad media el 

‘cardus’ romano y así ha permanecido hasta hoy. Los trazados medievales 

todavía vigentes son innumerables en las viejas ciudades europeas. En todos 

esos casos los edificios pueden haberse destruido y reedificado varias veces 

y las calles continúan. Las ciudades americanas fundadas en los siglos XVI y 

XVII mantienen las calles fundacionales aunque los edificios hayan sido 

reconstruidos varias veces, y elevados hasta alturas enormes. (CAPEL, 2002, 

pp. 80-81). 

Apesar da conservação de muitas ruas nas cidades tanto européias como 

americanas originadas em tempos longínquos, a modernidade fez surgir outras ruas com 

forma e uso distintos das já existentes, como também muitas vias são completamente 

destruídas para dar passagem às novas avenidas. A sociedade moderna impõe uma nova 

cidade - por vezes construída sobre a anterior – onde surgirão outros modelos urbanísticos 

que darão novas formas e outros usos às ruas. Explica Lefebvre (1999): 

 [...] Se a rua pôde ter esse sentido, o encontro, ela o perdeu, e não 

pôde senão perde-lo, convertendo-se numa redução indispensável à 
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passagem solitária, cindindo-se em lugar de passagem de pedestres 

(encurralados) e de automóveis (privilegiados). A rua converteu-se em rede 

organizada pelo/para o consumo. (LEFEBVRE, 1999, pp.30-31). 

É fato que a modernidade vai expressar-se na conformação das cidades, 

especialmente ao exigir uma outra estrutura urbana, portanto uma outra forma de rua que 

por sua vez imporá um outro uso, um outro cotidiano. Conseqüentemente, as intervenções 

urbanas vão ocorrer de maneira mais intensa. 

Marshall Berman (1987) dedica alguns capítulos à análise de obras literárias onde os 

autores expunham as suas impressões sobre a modernidade. O referido autor elabora três 

análises sobre as transformações da cidade que se concretizam nas suas ruas: O bulevar 

parisiense, o projeto Nevski em São Petersburgo e a rodovia (highway) somada à avenida 

arborizada (parkway) de New York. 

A despeito da riqueza literária dos contos e poesias estudados por Berman (1987), 

aqui interessa-nos as impressões que estes autores tiveram sobre estas construções, 

símbolos da cidade moderna, bem como as análises do próprio Berman. Não é por acaso 

que o referido autor as elege. As mesmas provocam não só grandes mudanças na forma da 

cidade, mas principalmente produzem profundas transformações no uso das ruas, portanto 

na vida cotidiana dos seus habitantes. 

É fato que no século XIX predomina na Europa o plano ortogonal, ou quadriculado, 

caracterizado pela trama com ruas que se cruzam em ângulo reto. Este tipo de plano 

representa a urbanização não espontânea. Muito embora exista desde a Antiguidade, nos 

anos oitocentos a racionalidade positiva vai encontrar no plano ortogonal sua maior 

expressão para a morfologia urbana. A respeito desta questão resgatamos as palavras de 

Capel (2002): 

Durante el siglo XIX em Europa las tramas ortogonales se 

utilizaron ampliamente em la expansión de las ciudades existentes, 

que comienzan em este siglo um proceso de intenso crecimiento. Los 

ensanches, las urbanizaciones públicas o privadas se diseñan 

mayoritariamente con ese plano que si siempre se había adaptado 

perfectamente a las exigencias de división y valorización del suelo, 

resultaba especialmente útil en la fase de desarrollo capitalista que 

ahora se abre. (CAPEL, 2002, p. 188). 

Sabe-se que os bulevares parisienses concebidos pelo Barão de Haussmann no 

século XIX serviram de modelo urbanístico para todo o mundo. Como disse Berman: “Os 

bulevares representam apenas uma parte do amplo sistema de planejamento urbano, que 
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incluía mercados centrais, pontes, esgotos, fornecimento de água, a Ópera e outros 

monumentos culturais, uma grande rede de parques.” (BERMAN, 1987, p.146). E 

acrescenta: 

Os bulevares de Napoleão e Haussmann criaram novas bases – 

econômicas, sociais, estéticas – para reunir um enorme contingente de 

pessoas. No nível da rua, elas se enfileiravam em frente a pequenos negócios 

e lojas de todos os tipos e, em cada esquina, restaurantes com terraços e 

cafés nas calçadas. (BERMAN, 1987, p.147). 

Todas essas grandes implementações urbanísticas modificaram profundamente os 

lugares e a vida das pessoas. A partir do poema “Os Olhos dos Pobres” de Baudelaire, 

Berman procura responder a pergunta que ele próprio se coloca: “o que os bulevares 

fizeram às pessoas?” Respondendo, o autor afirma: “os bulevares criaram uma nova cena 

primordial: um espaço privado, em público, onde eles11 podiam dedicar-se à própria 

intimidade, sem estar fisicamente sós.” (BERMAN, 1987, p.147). As análises de Berman 

sobre os bulevares parisienses revelam a nova conformação que as ruas passam a ter a 

partir do século XIX. O autor prossegue a sua reflexão passando a examinar a modernidade 

no subdesenvolvimento em Petersburgo. Nesta análise, consegue ir além do significado das 

formas, penetrando nas relações sociais e no mundo interior dos habitantes daquela cidade. 

Em Petersburgo, o projeto Nevski representa a vida e a cidade moderna, contudo aí reside o 

paradoxo: cidade moderna habitada por “nômades do Estado sem lar”: 

 Presos na armadilha da servidão a tirânicos superiores ou a rotinas 

embotadoras, voltando de suas fábricas ou e seus escritórios para quartos 

exíguos, escuros, frios e solitários, eles parecem encarnar tudo o que o 

século XIX tinha a dizer sobre a alienação da natureza, de outros homens e 

de si mesmo. (BERMAN, 1987, p.268). 

Desta forma, é fato que a modernidade vai se expressar na conformação das 

cidades, especialmente ao exigir uma outra estrutura urbana, portanto uma outra forma de 

rua que por sua vez imporá um outro uso, um outro cotidiano. Claro que não se pode 

estabelecer uma correspondência direta e unilateral do que foi projetado para Paris ou outra 

cidade européia para a realidade brasileira, contudo, o seu entendimento pode, como bem 

disse Berman, “oferecer pistas a alguns mistérios da vida política e espiritual das cidades do 

Terceiro Mundo [...] do mundo atual.” (BERMAN, 1987, p.268). 

Nesse sentido, elegemos as ruas da cidade então denominada Parahyba para 

analisarmos as transformações decorrentes das mudanças sociais, das normativas urbanas 

                                                 
11 Refere-se aos amantes, personagens do poema de Baudelaire. 
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e do ideário de vida moderna no século XIX sobre sua morfologia, especialmente das suas 

ruas. 

As Ruas da Cidade da Parahyba no Percurso da Modernidade 

Nos primórdios da história das cidades brasileiras, as ruas correspondem aos 

caminhos e às ruas tortuosas, que por sua vez, caracterizaram os desenhos dessas 

cidades, como também expressaram a vida social nelas existente. Nas descrições das 

cidades do período colonial, há unanimidade no que se refere à simplicidade desses 

espaços. As poucas ruas traçadas, os prédios modestos, a pequena atividade econômica e 

principalmente, a ausência de uma vida social mais dinâmica eram as características gerais 

das cidades brasileiras, com algumas exceções. 

Entretanto, pudemos previamente observar a partir de um primeiro levantamento 

documental, que datam do século XIX as normativas urbanas que implicaram em grandes 

transformações na cidade, tanto no que se refere a sua morfologia, quanto à conduta, às 

festividades e à vida na cidade. Este levantamento inicial reforçou a idéia de que é preciso 

uma pesquisa mais apurada nos arquivos públicos para registrar as normativas e os planos 

que tiveram implicações na ordenação e mesmo na conduta da vida da cidade. 

Sabe-se que as primeiras edificações da cidade, hoje denominada João Pessoa, 

foram erguidas aproveitando a topografia local — margens de rio e tabuleiro (planalto 

costeiro) ou entre o rio e a colina. No alto, surgiram as primeiras ruas e as primeiras igrejas 

e, na parte baixa, às margens do vale do Sanhauá, foi instalado o porto – Porto do Capim -, 

edificada a igreja São Frei Pedro Gonçalves e construído um armazém para mercadorias, 

vizinho ao porto e à igreja. 

Até meados do século XIX, a cidade pouco cresceu, não ultrapassando muito os 

limites acima descritos. Nesse período, mudanças profundas na sociedade brasileira e as 

suas subseqüentes normativas marcaram o ordenamento espacial: a Lei de 1835 que 

extingue o morgadio; a implementação da Lei de Terras de 1850, que institucionaliza a 

propriedade da terra e as posturas municipais que lentamente vão sendo modificadas. Tais 

registros implicaram em graduais, mas profundas transformações no parcelamento do solo 

da cidade, como também na sua vida social. 

Geralmente, os estudos que analisam a Lei de Terras referem-se às decisivas 

alterações na estrutura fundiária e ainda no espaço agrário. Contudo, a referida lei implicou 

em transformações profundas no solo urbano. Pois, 

[...] tornar absoluto o domínio sobre os prédios no sentido geral, sobre 

os imóveis, o direito de propriedade, alçado à condição de direito universal do 

homem e do cidadão, agravou ou tornou concreta essa limitação. A terra é 
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algo finito, agora suas parcelas passam a ter um senhorio só e absoluto, não 

importa sua extensão e sua condição. (MARX, M. 1999, p. 56-57). 

E ainda, 

[...] a Lei de Terras, a lei nº 601 de 1850, por si estampara bem a 

diferença entre o sistema de venda e o sistema de concessão para as terras 

devolutas. Porém, excluíra da transição, que inaugurava, as terras 

incorporadas do mundo urbano em todo o império, por três de seus artigos: 

Art 3º São terras devolutas [...], Art. 5º Serão legitimadas as posses... 

guardadas as regras seguintes... [...] Art. 12. O Governo reservará das terras 

devolutas as que julgar necessária [...]. (MARX, M.1999, p. 58). 

Realmente, na Lei de Terras não há nenhum artigo ou mesmo referência explícita à 

terra urbana, o que demonstra a não existência de uma preocupação especial com a cidade, 

pois estava agregada ao campo, uma vez que não havia uma nítida divisão campo – cidade. 

Todavia, é fato que essa lei implementa a propriedade da terra, tanto rural quanto urbana. 

Foi a partir do final do século XIX que ocorreu “a emergência de um mercado urbano de 

terras, que se estruturou primeiramente nas cidades que sofriam forte pressão imigratória 

(notadamente Rio de Janeiro e São Paulo), difundindo-se depois pelo restante das áreas 

urbanas.” (ABREU, 2001, p. 36). Sobre o surgimento de um mercado urbano de terras, 

Maurício de Abreu chama atenção para o fato de que o novo no final do século XIX é a 

transformação das transações com terras e moradias em “ativo financeiro.” (ABREU, id. 

Ibd.). Explica o referido autor: 

[...]. Na esteira da redução da fricção do espaço, que bondes e trens 

proporcionavam, e do aumento da demanda por habitação, que o crescimento 

demográfico impunha, o retalhamento de terras se acelerou e a 

desconcentração urbana rapidamente se realizou, só que sob novas bases: 

transações com chácaras e lotes, antes realizadas principalmente em função 

de seu valor de uso, passaram a ser determinadas sobretudo pelo valor de 

troca. E algo mais ocorreu: o retalhamento deixou de ser produto da ação 

disoladas de um proprietário fundiário que dividia sua chácara em poucos 

lotes urbanos. Surgiu a promoção fundiária em grande escala, representada 

por empresas capitalistas dedicadas à produção e comercialização de lotes 

urbanos, em muitos casos em estreita associação com o capital bancário. 

(ABREU, 2001, p. 36). 

Este conjunto de transformações econômico-sociais implicou na elaboração de 

normativas e por sua vez em intervenções urbanas. Na cidade da Parahyba, datam de 

meados do século XIX os primeiros registros de ordenamento das ruas, como também a 
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primeira medida no sentido de se elaborar uma planta da cidade. Essa determinação integra 

a modificação no âmbito conceitual da questão espacial que se dava desde os anos 

oitocentos em todo mundo. No entanto, nas cidades brasileiras, tal alteração teve maior 

impacto, uma vez que, até então, não se tinha delimitação dos terrenos e nenhum outro tipo 

de planificação, como já era comum na América Espanhola. (MARX, M.1991, p. 123). 

No ano de 1831 são aprovadas algumas posturas da cidade da Parahyba. Entre as 

determinações expressas, estão a proibição em soltar fogos de artifício nas ruas da cidade, 

o correr ou galopar em cavalo, fazer vozeiras das 10 horas até o toque da alvorada pelas 

ruas. Estas proibições impõem um certo uso das ruas e estabelecem uma ordem no 

cotidiano das ruas da cidade. No mesmo sentido, as posturas também determinam as 

formas que vão se expressar nas transformações da paisagem urbana. Na postura 13 de 

1831, ordena-se que “só poderão conservar cercas, ou de pedra e de cal ou de taipa que se 

possa rebocar e caiar”, proibindo-se as cercas de madeira. Já em uma correspondência da 

Câmara Municipal da Paraíba para o presidente da província da Paraíba Bento Correia 

Lima, datada de 4 de agosto de 1834, identifica-se a necessidade em se realizar um plano 

para regulamentar a edificação de edifícios na cidade: 

[...] tendo chegado a esta capital um oficial de engenho, esta mesma 

Câmara a bem do serviço nacional e dos habitantes desta cidade, roga a 

Vossa Excelência para que se digne de encarregar ao referido oficial de 

levantar e de apresentar um plano pelo qual se possa esta câmara dirigir na 

edificação e reedificação de edifícios nesta cidade, tendo em vistas os 

existentes, devendo fincar-se postes que assinalem não só o comprimento, e 

largura das ruas, e praças, como também os palmos que devem ter as casas 

e becos, e isto com a brevidade que for possível. (Correspondência da 

Câmara Municipal da Paraíba para o presidente da província da Paraíba 

Bento Correia Lima, datada de 4 de agosto de 1834) 

Assim, na cidade da Parahyba no início do século XIX, constata-se a implicação do 

movimento geral de modificação no tratamento espacial, especialmente em relação à 

cidade, tão característico da modernidade. Nos documentos oficiais encontrados, é 

constante as determinações a respeito de obras nas ruas da cidade. Obras estas feitas pra 

calçar, nivelar, alinhar e alargar as ruas da cidade. Ao mesmo tempo são vários os registros 

que reclamam a presença de detritos daquelas obras nas ruas, que se contrapunha ao 

objetivo de embelezar, ou como eles afirmam, “aformosear” a cidade. 

A preocupação com o embelezamento atrelada à concepção de limpeza e higiene 

está pautada no Higienismo. No período estudado, identificamos vários documentos que se 

referem à limpeza das ruas e das fontes da cidade; à necessidade de edificação de 
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armazém “com os preceitos da higiene pública para receber todo o querosene e phosphoro 

que forem importados”; solicitação de inspeção médica para “examinar o estado de 

insalubridade da capital e indicar as medidas que devem ser tomadas”; e ainda à demolição 

das casas de palha que se encontravam no perímetro da cidade. Desde então proibi-se a 

construção de novas palhoças, as reformas nas já existentes, bem como a edificação de 

outras. (Documentos do Arquivo Histórico do Estado da Paraíba, 1861 e 1871). 

O ideário de higiene que se instala tão fortemente no período analisado, vai exigir 

alterações nas ruas da cidade. Encontram-se documentos dirigidos à Presidência da 

Província da Parahyba solicitando a limpeza das ruas e das fontes. Conseqüentemente, o 

Higienismo vai não apenas determinar as ações de limpeza nas ruas da cidade, mas 

também exigir um ordenamento e um outro traçado urbano. Assim, as determinações de 

higiene somadas às exigências da transformação da terra em mercadoria que implica no 

parcelamento do solo, vão modificar a morfologia urbana. 

A respeito do traçado urbano e do parcelamento do solo, vários são os termos que 

os nomeiam: alinhamento, demarcação, desincorporação, arruamento, as datas ou dadas 

de chão, e por fim os lotes e os loteamentos que surgem tão somente com o sistema de 

compra e venda da terra. Tais designações refletem o conjunto de mudanças ocorridas na 

cidade e particularmente nas suas ruas. 

O parcelamento é um mecanismo de transformação do uso do solo e também de 

produção de aumento do seu “valor”12. Como bem disse Capel (2002, p. 81), “la parcelación 

es el mecanismo esencial para la tranformación de suelo rústico en urbano, lo que produce 

un aumento del valor del mismo.” Assim, o plano ortogonal com ruas retilíneas, paralelas e 

perpendiculares, propaga-se universalmente, uma vez que o mesmo facilita o parcelamento. 

E, como afirma Murilo Marx (1991), esses traços mais regulares, áreas públicas mais 

definidas e amplas, revelam não só uma racionalidade, mas também “uma lógica partilha do 

solo, tendo em vista a comercialização.” A partilha do solo é, portanto, a principal 

responsável pela abertura de novos bairros, pelo parcelamento de glebas feitos por 

empreendimentos imobiliários. (MARX, 1991, p. 123-127). Essa concepção, mesmo que 

lentamente, vai se expandido aos diversos centros urbanos brasileiros, inicialmente, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Paulo, Manaus, Curitiba, Porto Alegre13, Fortaleza e também 

Parahyba. 

Desta forma, além dos passeios públicos e da abertura dos famosos boulevards 

inspirados nas obras do Barão de Haussman em Paris, entre 1850 e 1870, prédios públicos, 

                                                 
12 Utilizamos aqui o termo valor, muito embora entendamos que no caso da terra, o valor é sui 
generis, ou seja, na verdade trata-se de um falso valor. (Cf. MARX, K. O Capital, vol. 1, capítulo 1,  
13 Vide Marx, (1991; p.126). 
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como um teatro, uma escola e uma biblioteca vão constituir as grandes implementações que 

vão surgir nos centros urbanos tradicionais. Na cidade da Parahyba, em 1852 a Assembléia 

Provincial da Parahyba autorizou a construção de um teatro público da capital, ação que se 

prolonga pelas décadas seguintes. Outro marco nesta cidade foi a instalação da Escola 

Normal em um edifício “apropriado” no início do século XX, para a qual foram feitos vários 

dispêndios a fim de dotar o prédio de uma imponência tão requisitada na época14. Assim, já 

não são os edifícios religiosos que terão maior destaque, mas sim, essas novas edificações. 

Outro importante marco para a compreensão da morfologia urbana e portanto, da 

rua, é a implementação da iluminação pública. Desde os lampiões, com os seus famosos 

acendedores, até as luzes que funcionam a partir de uma central elétrica, esses incrementos 

determinaram usos diferenciados das ruas da cidade, como também alteraram a sua forma 

e a sua paisagem. Sobre a iluminação pública da cidade da Paraíba, os documentos do 

século XIX expressam as implementações que se fazem na cidade. De 1835 a 1881 

encontram-se registros de contratos e de ofícios referentes à iluminação da cidade. 

Verificamos que esta vai se estendendo da Cidade Alta para a Cidade Baixa e também que 

parte das ruas principais para as vias de extensão de cada uma dessas áreas da cidade. 

Horácio de Almeida refere-se aos lampiões de azeite colocados na cidade em 1829, 

enquanto primeira iluminação pública, acrescentando que a iluminação particular era feita 

por candeeiros de sebo. (ALMEIDA, 1978). Encontramos o registro de um contrato de 

iluminação da cidade no ano de 1835. Este refere-se à instalação de 40 lampiões de óleo de 

mamona na Cidade Alta, no início do século XIX. Tal incremento só foi estendido ao 

Varadouro (Cidade Baixa), sete anos depois, como atesta Flávio Teixeira (1996): “A cidade 

passou a contar, desde então, com 50 combustores de uma luz amarelenta e pálida a 

quebrar-lhe o pretume das noites sem lua.” (TEIXEIRA, 1996, p.103). Há também alguns 

documentos que se referem ao abastecimento d’água. Neste período são instalados alguns 

chafarizes tanto na Cidade Alta como na Cidade Baixa, bem como serviço de fornecimento 

de água por canalização em alguns estabelecimentos. E ainda, na Lei Provincial de 1869, 

aprova-se um contrato com o Engenheiro Antonio Gonçalves da Justa Araújo e seus sócios 

para a iluminação a gás corrente e fornecimento d’água potável por canalização e chafarizes 

na cidade da Parahyba. 

No final do século XIX, chega à cidade a iluminação a querosene. E por volta de 

1902, utilizando-nos dos escritos de Teixeira, “não passava de 250 o número de 

combustores a gás líquido (querosene); de outra parte, a essa altura, a iluminação elétrica 

era o que realmente seduzia a elite local, sequiosa de poder exibir este que era um 

inequívoco signo da modernidade”. (TEIXEIRA, 1996, p. 104). Somente a partir de março de 

                                                 
14 Cf. CARDOSO C. A. A., SIQUEIRA, Tamara Antas, AGUIAR, Tamara Dayse Bomfim et al. (2003, p. 
4). 
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1912, a cidade passou a utilizar o fornecimento da energia elétrica gerada pela Usina de Luz 

Elétrica, localizada em Tambiá. (Idem. ibdem). É também desse mesmo período a utilização 

dos bondes elétricos com as linhas Tambiá, Trincheiras e Varadouro. 

Energia elétrica, abastecimento d’água, saneamento e utilização de transportes 

públicos (bondes) imprimem grandes alterações nas ruas da cidade no que diz respeito a 

sua forma e que por sua vez vão modificar o seu cotidiano. A série de implementações de 

incrementos que, por muitos anos são exclusivos ao meio urbano, pertencia ao imaginário 

da elite que passara a ter a cidade como locus de moradia, e que necessitava, de uma 

cidade limpa, higiênica e iluminada para então chegar à imagem da cidade moderna. 

Dessa forma, o conjunto de normativas e de incrementos criados mais intensamente 

no século XIX, que implicaram diretamente na forma e na vida urbana, provocaram, por sua 

vez, transformações no cotidiano da rua e da cidade. A respeito do uso da rua, vale registrar 

as anotações de José de Souza Martins (1992). Segundo esse autor, até as primeiras 

décadas do século vinte, a rua não era “o lugar do público em oposição ao privado, mas 

apenas uma extensão do privado”, servindo principalmente de lugar de contato entre 

vizinhos ou de acesso à igreja. Portanto, até início do século XX, as ruas tiveram pouca 

importância na vida social das pessoas.15 (MARTINS, 1992, p. 164). Acrescenta Martins: 

A rua era temida. Não só porque era nela que os inimigos da ordem 

(daquela ordem ) se manifestavam e por ela introduziam a política no 

imaginário do espaço. A rua viabilizava potencialmente o rompimento de 

todas as barreiras e interdições da ordem estamental. A rua era politicamente 

promíscua. Por isso era temida. Na escuridão da noite era também o lugar do 

afrouxamento dos mecanismos de controle social, de risco para a moralidade 

familística, sobretudo, lugar de manifestação da outra face da dupla moral na 

ação do “Capa preta”. Na rua, os mecanismos de controle da palavra e da 

opinião eram menos eficazes. Era nela que se manifestavam os graves riscos 

políticos do mexerico e do falatório. [...]. (MARTINS, 1992, p. 165). 

Esse “silêncio” na rua apontado por Martins também marcou a vida na cidade da 

Parahyba até início do século XX que, condizente com a sua morfologia sem grande 

expressividade, tinha o seu tempo marcado pelo toque da ave-maria, pelos badalos dos 

sinos e a noite definida pela presença ou não da lua. Como disse Archimedes Cavalcanti, “ a 

Paraíba fechava-se às primeiras horas da noite. Ao toque da ave-maria, despediam-se as 

vizinhas e as comadres [...]”. (CAVALCANTI, 1972, p.44). 

                                                 
15 José de Souza Martins refere-se aqui, particularmente, à história da cidade de São Caetano – SP.  

 8439



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

Além dessa monotonia, nas ruas da cidade animais (galinhas, porcos, cavalos, 

cabras e vacas) transitavam livremente, por onde também passavam alguns homens de 

ofício no caminho para o trabalho. Merece destaque a descrição da cidade da Parahyba no 

final do século dezenove: 

[...]. Galos, galinhas, perus, ciscavam no terreiro das casas, no meio 

da rua, enquanto varas de porcos cavavam poças de lama na Rua do Fogo 

(parte hoje compreendida entre os edifícios da Assembléia e dos Correios e 

Telégrafos), na Estrada do Carro ou no Varadouro com a água suja que 

descia da Cidade Alta. Pescadores de siris e goiamuns, desde a madrugada 

de pernas enterradas no mangue; canoeiros da Rua da Raposa; funcionários 

públicos timoratos e pacíficos; funileiros, ourives, pedreiros, bodegueiros, 

lojistas e caixeiros entremeavam as horas de trabalho com longos bocejos de 

tédio e chacotas picantes, para matarem o tempo. (Poetas Paraibanos do 

Brasil- Reino aos Tempos Modernos In: CAVALCANTI, 1972, p. 46-47). 

Na busca de uma melhor avaliação de como se encontrava a conformação da cidade 

da Parahyba em meados do século XIX, consultamos o artigo Nossa capital em 1850 de F. 

Vidal Filho (1958), publicado na Revista Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, e a obra 

de Archimedes Cavalcanti (1972), A cidade da Parahyba na época da independência. Os 

autores, com base nos dados da Câmara Municipal, apresentam o traçado da cidade em 

meados do século XIX. Esse espaço caracterizado por sua divisão original em Cidade Alta e 

Cidade Baixa, em 1850, era composto por 1084 casas, sendo 39 sobrados. (Vidal Filho, 

1958, p.134). 

A Cidade Baixa, conhecida pelo nome de Varadouro, era simbolizada pelo cais do 

Sanhauá e espaços contíguos que compunham um misto de área residencial e comercial, 

onde famílias de negociantes e seus caixeiros acomodavam-se nos andares superiores de 

sobrados. No térreo, os estabelecimentos comerciais: “armazéns, boticas, lojinhas.” 

(CAVALCANTI, 1972, p.39). Nessa porção da cidade, distribuíam-se as seguintes ruas: 

Império, com a travessa do mesmo nome e a do Fogo, Quartel, Boa Vista, Flores, Raposa, 

Gravatá, Consumo, Carro, Viração, Alegria, Pedras, Areia, Varadouro, Gameleira, 

Convertidas (Maciel Pinheiro), S. Pedro Gonçalves e ainda a travessa do Tanque e a 

Cacimba dos Milagres, além do Largo da Gameleira (Praça Álvaro Machado), o Pátio e o 

Beco da Alfândega (Rua João Suassuna). Fazendo a ligação da Cidade Baixa com a Alta, 

existiam a Estrada do Carro (Barão do Triunfo), Ladeira de São Francisco e a Rua da Areia, 

“já beneficiada em parte com imperfeito calçamento de pedras pontiagudas” e por onde 

“desfilaria sob arcos de triunfo o Imperador Pedro II e nela despontaria contagiante o 

primeiro carnaval da Paraíba.” (CAVALCANTI, 1972, p. 39). 
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Na Cidade Alta, encontravam-se as ruas Direita, Misericórdia, Nova, Matriz, S. Bento 

Medalha, Mercê, Mangueira, Cadeia, Diniz, Carmo, S. Francisco, Aurora, Tambiá, Lagoa e 

Trincheiras, o Largo do Erário e o Beco da Companhia. Nesse traçado de ruas, incertas e 

tortuosas, distribuíam-se as casas e sobrados da cidade. 

No final do século passado e início do século XX, nas ruas traçadas nessas duas 

porções da cidade da Parahyba, como disse Mariz (1978), já se viam muitos sobrados e 

casas nobres dos senhores de engenho que aqui vinham “invernar”, como também dos 

negociantes “ricos do Varadouro que tinham suas vivendas residenciais na própria rua deste 

nome, depois Visconde de Inhaúma e hoje João Suassuna, e nas ruas das Convertidas, 

hoje Maciel Pinheiro, da Areia, Viração, Direita” ou ainda nos sítios de Tambiá e Trincheiras. 

Acrescenta o autor: “Os sobrados de três pavimentos da rua do Varadouro eram armazém, 

morada do negociante e dormida dos caixeiros, ao mesmo tempo.” (MARIZ, 1978, p. 90-91). 

Como se vê, a morfologia da cidade da Parahyba era fortemente demarcada pelas 

duas áreas, Cidade Alta e Cidade Baixa, estando a atividade comercial centrada na última. 

Ainda referente à cidade da Parahyba no século XIX, vale acrescentar que a sua 

expansão seguia duas direções: nordeste e sudeste. Entre essas duas, havia o sítio Lagoa, 

grande área alagadiça já conhecida como Lagoa, que representava um problema no que diz 

respeito ao controle das infecções, como também ao crescimento da cidade. No ano de 

1924, Joaquim Inácio (Inácio, 1987, p. 16) registra modificações realizadas nessa área, 

como o saneamento e a existência de ruas que ali desembocam. Até então, as ruas de 

expansão da cidade eram as ruas das Trincheiras e a Odon Bezerra – Walfredo Leal que 

conduziam, respectivamente, a ocupação dos bairros das Trincheiras, a sudeste, e o de 

Tambiá, a nordeste. 

Diante do exposto, percebe-se que apesar da pouca expressão da cidade da 

Parahyba, principalmente no que diz respeito à sua dinâmica urbana, as suas principais ruas 

passam a partir do século XIX por transformações, denotando assim alterações na 

morfologia da cidade. Em outras palavras, essas vias foram modificadas a partir dos 

incrementos da modernidade e do seu ideário. A rua precisava estar preparada para um 

outro uso, não mais de simples caminhos para as igrejas, mas de fluxo contínuo de 

pessoas, de manifestações políticas e ainda de passagem dos bondes que mais 

rapidamente ligaram as partes da cidade, aqui a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Para isso 

foram necessárias várias normativas, ordens expressas com penalidade para aqueles que 

não as cumprissem. Assim, paulatinamente a Cidade da Parahyba foi recebendo os 

impulsos da modernidade, que ao mesmo tempo que iluminava as principais ruas deixava 

na escuridão as da periferia da cidade. 
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