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RESUMO  

LUCAS, Eduardo Araújo. Arquitetura e Cidade: três obras em Campina Grande entre 1972 e 1985. 
2012. Dissertação. (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós Graduação e 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012 (inédita). 
 
O presente trabalho analisa a relação entre a cidade de Campina Grande e três obras edificadas entre 
os anos de 1972 e 1985: o Museu de Artes Assis Chateaubriand, projeto de Renato Azevedo, 
construído entre 1972 e 1976; a sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP –  (A 
Casa de Indústria Agostinho Velloso da Silveira), projeto de Cydno da Silveira e Amélia Gama, 
construído entre 1978 e 1983; e o Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo (Rodoviária Nova), 
projeto de Glauco Campello e José Luiz de França Pinho, inaugurado em 1985. O objetivo é estudar 
como esses três edifícios, articulados entre si, e considerados aqui como pontos focais da cidade, 
levando em consideração o lugar onde cada um está inserido, de acordo com o conceito de fato 
urbano defendido por Aldo Rossi (2001), contribuíram para a expansão física da cidade e ainda 
exercem papéis fundamentais para a consolidação da malha urbana campinense. Assim posto, serão 
analisadas as relações entre cada um dos edifícios e seu entorno, utilizando as três escalas de análise 
propostas por Lamas (2010) e Rossi (2001): a escala do lote (dimensão setorial), a escala do bairro 
(dimensão urbana) e a escala da cidade (dimensão territorial), na busca por entendê-los, primeiro e 
individualmente, como componentes de um espaço singular e, em seguida, articulá-los ao contexto 
da cidade como um todo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Cidade. Fatos urbanos. Campina Grande.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

LUCAS, Eduardo Araújo. Architecture and City: three buildings constructed in Campina Grande 
between 1972 and 1985. 2012. Thesis. (Master's in Architecture and Urbanism) - Post-graduation 
Program in Architecture and Urbanism, University of Paraiba, João Pessoa, 2012 (unpublished). 

 
This paper analyzes the relationship between the city of Campina Grande and three buildings 
constructed between the years 1972 and 1985: the Museum of Arts Assis Chateaubriand, designed 
by Renato Azevedo, built between 1972 and 1976; the headquarters of the Federation of Industries 
of the State of Paraíba - FIEP - (the House of Industry Augustine Velloso da Silveira), designed by 
Cydno da Silveira and Amelia Gama, built between 1978 and 1983; and the Argemiro de Figueiredo 
Bus Terminal (New Bus Terminal), designed by Glauco José Luiz de Campello Pine France, 
inaugurated in 1985. The aim of this paper is to study howthese three buildings, articulated to each 
other, and considered here as focal points of the city, taking into account where each one of them is 
inserted, in accordance to the concept of urban fact advocated by Aldo Rossi (2001), contributed to 
the physical expansion of the city and still play key roles in the consolidation of the urban network of 
Campina Grande. Thus, the relationship between each one of the buildings and their surroundings 
will be analyzed, using the three scales of analysis proposed by Lamas (2010) and Rossi (2001): the 
scale of the plot (sectoral dimension), the scale of the neighborhood (urban dimension) and the scale 
of the city (regional dimension), in order to understand them, firstly individually, as components of a 
singular space, and then link them to the context of the city as a whole. 

KEYWORDS: Architecture. City. Urban events. Campina Grande. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo a análise da relação entre a cidade de Campina Grande e 

três obras edificadas entre os anos 1972 e 1985: o Museu de Artes Assis Chateaubriand, 

projeto de Renato Azevedo, construído entre 1972 e 1976; a sede da Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba(FIEP) – A Casa de Indústria Agostinho Velloso da Silveira –

,  projeto de Cydno da Silveira e Amélia Gama, construído entre 1978 e 1983; e o Terminal 

Rodoviário Argemiro de Figueiredo (Rodoviária Nova), projeto de Glauco Campello e José 

Luiz de França Pinho, inaugurado em 1985. 

Pretendemos, através desta pesquisa, entender de que forma três edifícios construídos em 

pouco mais de uma década, respondendo a programas tão diferentes – cultural; de fomento 

e investimentos econômicos; e de mobilidade e transporte –, participaram na consolidação 

física da cidade, se é que participaram. A localização de cada um dos edifícios e as relações 

morfológicas estabelecidas entre eles e seus entornos podem ser capazes de desvelar se, 

juntos, tiveram importância estratégica nas décadas de 1970 e 1980 para a constituição da 

malha urbana atual de Campina Grande, para sua expansão e para sua consolidação como 

polo comercial, industrial e migratório. 
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Figura 01 - Inauguração da linha ferroviária (1907). Fonte: acervo de 
Geraldino Duda 

  
Figura 02 - Comércio na Praça do Algodão (década de 1920). Fonte: acervo 
de Geraldino Duda 

  
Figura 03 - Inauguração da energia elétrica em Campina grande (1920). 
Fonte: acervo de Geraldino Duda. 
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Uma primeira aproximação: os problemas iniciais 

No início do século XX, devido à cultura do algodão, Campina Grande se destacou 

regionalmente, o que fomentou a implantação de infraestrutura urbana na cidade como a 

linha ferroviária em 1907, a iluminação pública em 1920, a construção de estradas no 

mesmo período e, em 1926, o sistema de transporte municipal. 

Atribui-se à cultura do algodão e, principalmente, ao comércio algodoeiro o 
estímulo inicial para a célebre ampliação das estruturas urbanas, 
promovendo verdadeira revolução no município, possibilitando-o ser a maior 
cidade do interior do Nordeste, na primeira metade do século XX. 
(PEREIRA, 2008, p. 117) 

Esta “vocação” para o progresso que a cidade pareceu mostrar ao longo da primeira metade 

do século XX resultou, a partir dos anos de 1960, já com suas infraestruturas urbana e 

econômica consolidadas, no seu reconhecimento como a maior cidade do interior do 

Nordeste, estando atrás somente de capitais como Recife, Salvador e Fortaleza, inclusive 

em número de financiamentos aprovados pela SUDENE (PEREIRA, 2008).  

Até 1965, Campina Grande se destacava entre as cidades contempladas 
com aprovação de projetos pela SUDENE, como por exemplo, projetos de 
implantação ou ampliação de fábricas. Dentre os Estados do Nordeste, 
Campina Grande ocupava o 4o lugar, logo em seguida de Recife, Salvador e 
Fortaleza. (OLIVEIRA, 2005, p. 10)  

Naturalmente, todo esse desenvolvimento econômico experimentado favoreceu o 

aparecimento de novas relações sociais e culturais. Novas formas de entretenimento 

também foram incorporadas à cidade e, como não poderia deixar de ser, equipamentos de 

lazer e cultura foram implantados no núcleo urbano campinense. 

Os três edifícios analisados neste trabalho foram construídos entre a década de 1970 e a 

primeira metade da década de 1980, período marcado pelo “milagre econômico” brasileiro. 

Apesar de toda a problemática que envolve as questões políticas referentes a este período 

de ditadura militar em nosso país, Campina Grande, como todas as cidades de médio porte, 

foi favorecida economicamente. Naqueles tempos "sombrios", tornou-se cidade polo, 

receptora de investimentos federais em infraestrutura que proporcionaram o 

desenvolvimento deste território da Borborema. Isto aconteceu, entre muitas razões, ao fato 

da política local ter-se alinhado1 às políticas desenvolvimentistas e de integração nacional 

do governo militar. 

                                                 
1 No final da década de 1960 e início da década de 1970, foi implementado o PND – Plano Nacional 
de Desenvolvimento, a fim de proporcionar o desenvolvimento econômico em várias regiões do país. 
Em 1974, o general Ernesto Geisel assume a presidência e implanta o PND II. Geisel, que já havia 
sido Secretário da Fazenda e Obras Públicas do Estado da Paraíba (de janeiro a maio de 1934 e de 
agosto a janeiro de 1935, durante a interventoria de Gratuliano Brito), amplia os investimentos do 
PND em Campina Grande, durante a gestão do Prefeito Evaldo Cruz, também da ARENA entre 1973 
e 1977. 



20 

 

 

  
Figura 04 - Publicidade da empresa Cia. Agro Industrial Santa 
Helena, utilizando-se da imagem da sede  da FIEP. Fonte: 
Jornal da Paraíba, 24/09/1985. 

  
Figura 05  - Descerramento da placa e inauguração do Parque 
do Açude Novo, nas dependências do MAAC. Fonte: Jornal da 
Paraíba, 01/02/1976. 

  
Figura 06 - Capa da edição especial do 
Jornal da Paraíba na ocasião da 
inauguração do Terminal  Rodoviário 
Argemiro de Figueiredo. Fonte: Jornal da 
Paraíba: edição especial, 25/05/1985. 
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Essa conjuntura política e econômica proporcionou uma nova onda modernizadora2 na 

cidade de Campina Grande e coincidiu com os anseios da sociedade política e empresarial 

campinense em dotar sua cidade de uma estrutura urbana condizente com a modernização 

do país. As três edificações projetadas e construídas no período entre 1972 e 1985 foram 

escolhidas para este estudo devido a indícios encontrados em documentos de que eles 

assumiram papel emblemático, enquanto símbolos de modernidade na cidade. Esses 

indícios podem ser averiguados pelos destaques midiáticos e por meio da utilização dos 

edifícios em propagandas publicadas em jornais na ocasião de suas inaugurações, como 

exemplificados a seguir: 

A feira famosa, o clima maravilhoso, as belas mulheres, os apetitosos 
pratos regionais, a Casa do Cantador, o extraordinário comércio, a dinâmica 
industrial, as universidades! Todos esses aspectos são característicos da 
mais bela Rainha do Nordeste: Campina Grande. Faltava-lhe, no entanto, 
um cartão de visitas, e eis que ele surge beijando as tradicionais águas do 
Açude Velho, orgulhoso de ser o espelho de tão belíssima imagem: o 
edifício sede da Federação das Indústrias: FIEP. Parabéns Campina 
Grande! – Cia. Agro Industrial Santa Helena. (Jornal da Paraíba, 
24/09/1983). (ver Figura 04) 

A primeira Dama do Município, Dona Lúcia Cruz, no momento do 
descerramento da placa inauguratória do Parque do Açude Novo, na 
presença dos prefeitos Evaldo Cruz, de Campina Grande e Hermano 
Almeida, de João Pessoa. (Jornal da Paraíba 01/02/1976). (ver Figura 05) 

“Promessa cumprida: agora Campina tem a rodoviária que merece.” (Jornal 
da Paraíba, 25/05/1985). (ver Figura 06) 

Essas propagandas induzem a se pensar que os três edifícios em questão assumiram 

importância como símbolos de desenvolvimento econômico e social campinense, servindo 

como imagem das transformações urbanas e de infraestrutura pelas quais passou a cidade 

a partir da segunda metade dos anos 1960. 

A Federação das Indústrias do Estado é a sede do patronato, que consolida a capacidade 

industrial de uma cidade do interior com características condizentes com o status de uma 

capital. O Museu de Arte Assis Chateaubriand promove entretenimento e incentiva a 

                                                 
2  Em meados do século XX, mais precisamente ao longo das décadas de 1930 e 1940, Campina 
Grande passa por um intenso processo transformador na intenção de dotar a cidade de feição e ares 
alinhados com o status econômico que ostenta no período. Segundo Marcus Vinicius D. Queiroz, 
(2010, in: Revista UFG, p. 37) “Campina Grande na época passava por um profundo processo 
reformador de coisas e pessoas, em consonância com todos os esforços para anexar o Brasil à rede 
do capitalismo internacional, para torná-lo civilizado, urbano, industrial e moderno. O lema “higienizar, 
circular e embelezar” guiou intervenções sobre a estrutura física do município, com o intuito de 
distanciá-lo do aspecto colonial que dominava a cena urbana até as primeiras décadas do século 
XX”. Portanto, o período que estudamos (entre 1972 e 1985), segundo nossa visão, caracteriza-se 
por uma nova onda de modernização: o Brasil busca integração nacional e desenvolvimento 
econômico e Campina Grande consolida-se como polo industrial e comercial de uma vasta região. 
São novos processos de modernidade e novas leituras do meio urbano que se fazem presentes. 
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formação cultural. O Terminal Rodoviário corresponde à demanda de um número crescente 

de novos usuários, possibilitando deslocamentos interurbanos e interestaduais com novos 

itinerários cada vez mais indispensáveis a uma cidade com um contingente populacional da 

ordem de 300.000 habitantes a partir da década de 1980. Os três edifícios, segundo o 

testemunho visto anteriormente nas páginas das revistas e jornais locais, materializam o 

desejo de transformação da cidade durante as décadas de 1970 e 1980, sob o julgo da 

política autoritária destes anos, marcada pelo controle político, cultural e ideológico, por um 

lado e, por outro, pelo fomento à industrialização do país e pela almejada integração 

nacional3. 

Portanto, o alinhamento entre a política nacional vigente à época e o programa e uso de 

cada um dos três edifícios, justifica o museu, a sede do patronato e a rodoviária como 

estratégicos para esta pesquisa. No entanto, faz-se necessário entender as motivações que 

definiram as decisões de implantação dos três edifícios nos sítios onde hoje estão inseridos 

e buscar respostas que elucidem quais são as relações de caráter morfológico existentes 

entre os mesmos e a cidade. 

Com esse intuito, podemos nos perguntar qual a importância do conjunto dos três edifícios e 

seus entornos imediatos para a estrutura urbana atual de Campina Grande? A localização 

de cada um dos edifícios e as relações morfológicas estabelecidas entre eles e os seus 

entornos podem ser capazes de desvelar essa eventual importância? 

Esta pesquisa tenta, em primeiro lugar, identificar se esses edifícios podem ser 

considerados componentes importantes e singulares do ponto de vista morfológico da 

cidade e, em segundo lugar, desvelar a eventual integração entre eles. O termo integração é 

aqui utilizado como "condição para que diferentes elementos (no caso, áreas da cidade) 

constituam um todo, pela adição ou articulação de partes" (MICHAELIS, 2013). Serão 

tratados nesta pesquisa como elementos articuladores, equipamentos urbanos capazes de 

propiciar mudanças de percursos em mais de uma direção, tais como praças, rotatórias e 

bifurcações. E finalmente pretende-se elucidar a importância desta integração para a 

constituição da malha urbana da cidade de Campina Grande. Cabe ainda destacar aqui que 

a ideia de integração relaciona-se diretamente com o uso e não pode ser compreendida em 

sua totalidade sem que as atividades sejam consideradas, da mesma forma que conexão e 

articulação relacionam-se com as questões formais. 

 

                                                 
3 É importante observar que a política nacional nesse período está diretamente relacionada ao 
programa, ao uso e às atividades de cada um dos três edifícios analisados nesta pesquisa.  
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Arquitetura na cidade: a constituição de um marco teórico 

Para fundamentação teórica desta pesquisa, dois autores foram fundamentais: Aldo Rossi e 

Garcia Lamas . 

Rossi (2001), em seu livro A arquitetura da cidade, publicado pela primeira vez em 1966, 

fornece conceitos importantes: em primeiro lugar, está o entendimento da cidade como 

arquitetura construída no tempo e coletivamente. Seu método de análise é sustentado pelo 

reconhecimento da cidade como artefato, pela teoria dos fatos urbanos e pela divisão da 

cidade em elementos primários4 e área-estudo5. Os fatos urbanos são descritos como: “[...] 

entornos mais limitados da cidade caracterizados por uma arquitetura própria e portanto por 

uma forma própria"  (ROSSI, 2001, p. 13).  

Para Rossi, a forma própria dessas áreas é definida por elementos singulares que 

conformam um todo apreensível. Por sua vez, esses elementos singulares podem ser: a 

arquitetura dos edifícios e dos monumentos; as praças; os parques e os arruamentos; e as 

partes da cidade que se reúnem numa leitura única que compõem a área-estudo, definida 

como “o entorno urbano mínimo com limites de entornos urbanos precisos” (ROSSI, 2001, p. 

62). 

Segundo Rossi, a definição de fatos urbanos não exclui as dimensões sociais, econômicas, 

políticas, mas estas, assim como as camadas históricas, materializam-se formalmente na 

cidade, através de uma “forma própria” ou, excepcional. Partindo desta afirmação, 

pretendemos justificar um dos primeiros objetivos deste trabalho: identificar os três edifícios 

estudados como pontos focais e singulares no que diz respeito à morfologia da cidade. Nós, 

neste trabalho, não excluiremos as interpretações sociais, econômicas, políticas e históricas 

que depositadas sobre estas áreas contribuem para sua compreensão enquanto fato 

urbano, mas centrar-nos-emos nas questões que se referem à forma. Como se verá nos 

capítulos a seguir, à medida que o trabalho se desenvolve, algumas constatações, 

sobretudo no capítulo 03, aproximam a definição de “fato urbano”, em aspectos formais, à 

elaborada por Carriere e Pinchemel (apud TRIGUEIRO, 2008, p. 44), na qual fato urbano  

                                                 
4 Elementos primários “são aqueles elementos capazes de acelerar o processo de urbanização de 
uma cidade, caracterizantes dos processos de transformação espacial do território” (ROSSI, 2001, p. 
116) e sua presença é identificada por uma função. Para Rossi (2001, p. 117): “Esses elementos têm 
papel efetivamente primário na dinâmica da cidade; mediante eles e pela ordem em que são 
dispostos, o fato urbano apresenta uma qualidade específica, que é dada principalmente pela sua 
insistência num lugar, pelo desenvolvimento de uma ação precisa, pela sua individualidade.”  
5 Área-estudo, segundo Rossi (2001, p. 62) é o entorno urbano mínimo e “pode ser considerada, pois, 
uma abstração relativamente ao espaço da cidade; ela serve para definir melhor um determinado 
fenômeno. Por exemplo, para compreender as características de determinado lote e sua influência 
sobre um tipo de habitação.” 
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Figura 07 - Imagem aérea da FIEP e seu entorno. Fonte: 
imagem do Google Earth editada por Eduardo Lucas 
(2012). 

  
Figura 08 - Imagem aérea do MAAC e seu entorno. Fonte: 
imagem do Google Earth editada por Eduardo Lucas 
(2012). 

  
Figura 09 - Imagem aérea da Rodoviária e seu entorno. Fonte: 
imagem do Google Earth editada por Eduardo Lucas (2012) 
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está relacionado ao crescimento da população urbana e, portanto, ao uso e atividades aí 

exercidas.6 

A compreensão do “fato urbano”, a partir da proposta teórica de Rossi, como ponto 

formalmente excepcional da cidade, foi tomada como chave nesta pesquisa porque nos 

permitiu compreender a área de cada um dos três edifícios analisados neste trabalho, como 

parte inexorável de uma área singular e delimitada da cidade, caracterizada por uma forma 

própria: 

1. A FIEP está implantada às margens do Açude Velho, próxima à Praça Jornalista José 

Lopes de Andrade e à rotatória de chegada ao núcleo urbano da cidade, elemento 

articulador do encontro entre a Avenida Canal e a Avenida Brasília. Neste encontro também 

se faz a convergência entre os bairros José Pinheiro e Catolé. É também neste ponto onde 

se interligam às BRs 230 e 104; 

2. O Museu de Artes Assis Chateaubriand está localizado no Parque do Açude Novo, 

construído entre o Parque do Povo, o Teatro Municipal e a Avenida Floriano Peixoto. 

Localiza-se entre os bairros da Prata e do São José, em um ponto de conexão do núcleo 

urbano central da cidade com a zona oeste; 

3. O Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo foi construído em um terreno do bairro 

Sandra Cavalcante, vizinho à Vila Cabral e aos bairros do Mirante e Catolé, contíguo às 

Avenidas Senador Argemiro de Figueiredo e Prefeito Severino Bezerra Cabral (a popular 

Avenida Brasília) e à rotatória que articula essas avenidas, que dão acesso à chegada e 

saída da cidade, entre as BRs 230 e 104. 

Como pressuposto, entende-se que esses três conjuntos, devido à sua excepcionalidade 

formal – e ao conjunto de atividades a que dá suporte – na trama urbana campinense, 

podem ser entendidos como fatos urbanos.    

O segundo autor, José Garcia M. R. Lamas (2010), em seu livro Morfologia Urbana e 

Desenho da Cidade, baseado em sua tese de doutoramento, defendida em 1989, alerta 

para o fato de que a leitura físico-espacial e morfológica da cidade é o primeiro grau de sua 

                                                 
6 A citação original descrita em Trigueiro (2008, p.44) é: Phénomène urbain, aussi nommé «fait 

urbain» par certains auteurs. En 1963, Françoise Carrière et Philippe Pinchemel associent croissance 
de la «population urbaine» et «fait urbain français». Selon les auteurs, le «fait urbain en France» se 
présente alors «comme une masse de citadins [ou population urbaine]» qui «se distribue dans des 
villes […] de la commune à l’agglomération», lesquelles «sont en nombre et de tailles inégales suivant 
les pays et les régions, réalisant des types d’hiérarchie et des types d’urbanisation» [Carrière F., 
Pinchemel P., 1963, p. 14]. 
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visibilidade. É o que permite a distinção entre os espaços e possibilita explicar as 

características de cada parte da cidade. Para o autor, “esse conjunto de leituras só é 

possível porque a cidade existe como fato físico e material [...] a forma urbana.” (LAMAS, 

2010, p. 31). 

A forma, segundo Lamas, está imersa num contexto que engloba critérios funcionais, 

econômicos, tecnológicos e históricos, e que de acordo com a sua função, essa forma 

possibilita aos edifícios diferenciarem-se quando tomamos o conjunto de atividades para as 

quais foi planejado. A forma, pela determinação de uma imagem, refere-se à comunicação 

visual e sua leitura pode ser empreendida através dos sistemas de orientação visual, tátil e 

olfativa. Ela faz uma analogia direta entre os elementos morfológicos do espaço urbano com 

os elementos construtivos arquitetônicos. Assim como as vigas e pilares fazem parte de um 

conjunto que unidos formam o edifício, os elementos urbanos também são formados por 

elementos que em conjunto agregam-se num todo. O solo, o edifício, o quarteirão, a 

fachada, o logradouro, o traçado, a rua, a praça, o monumento, a vegetação, juntos, 

formalizam o todo urbano. 

Outra variante é ainda fundamental para o autor: o tempo. Segundo Lamas, se quisermos 

compreender o território como objeto físico, é necessário considerar que a cidade está em 

constante modificação, devendo ser relacionada a um período de tempo que possibilite sua 

análise em duas ordens postas em questão: a que se refere ao conjunto de processos que 

conduzem ao crescimento das cidades (que pode promover o desenvolvimento urbano) e a 

que tem a ver com a reutilização das partes da cidade, os diferentes usos e as modificações 

da imagem e da forma em cada momento. 

Finalmente, a noção de forma, nos termos de Lamas – na qual se consideram os aspectos 

acima comentados –, pode ser aplicada a diferentes escalas urbanas: uma praça, uma rua, 

um bairro ou uma cidade: "... não existe um limite específico, mas sem dúvida a dimensão e 

a escala estão sempre implícitas nas formas urbanas" (LAMAS, 2010, p. 73). Como 

desdobramento desta afirmação, Lamas estabelece três classificações para as dimensões e 

escalas da forma urbana que serão, como se verá com maior detalhe mais adiante, 

utilizadas nesta pesquisa como diferentes escalas de análise. 

1) A dimensão setorial/escala da rua  é a menor porção do espaço urbano definida por 

uma rua ou praça (ou lote). Segundo Lamas é nesta escala que: “Os edifícios e a relação 

que estabelecem com o espaço por eles definido ocupam um lugar proeminente, a par 

também do tratamento do solo e da sua superfície.” (LAMAS, 2010, p. 74). 
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Para o autor, é nesta dimensão/escala onde é possível visualizar os elementos morfológicos 

que a caracterizam: fachadas, pavimentos, árvores, monumentos isolados, etc. Esta 

dimensão/escala parece relacionar-se intrinsecamente ao observador/usuário do espaço 

urbano. Lamas explica que essa dimensão/escala corresponde ao espaço que "num ponto, 

o observador consegue abarcar uma unidade espacial no seu conjunto" (LAMAS, 2010, p. 

73). Nesta pesquisa, se tomará a medida de 250.000 m² como área que atenda à 

capacidade de apreensão (visual e de locomoção a pé) do observador. 

2) A dimensão urbana/escala do bairro, segundo Lamas, faz referência às partes 

homogêneas identificáveis da cidade. Para Rossi (2001) poderia ser um conjunto de 

quarteirões com características comuns. Neste trabalho, não pretendemos identificar partes 

da cidade com características comuns, sobrepondo-as, à divisão politico-administrativa dos 

bairros, no entanto, a ideia de uma escala de bairro permite-nos ampliar nosso 

distanciamento dos objetos de análise, até incorporarmos “pedaços” de diferentes bairros 

definidos política e administrativamente. Esta operação, em tese, permitirá ainda, identificar 

se os objetos de análise estão nas bordas de áreas com características morfológicas 

diferentes, portanto, nos seus limites ou em meio a uma área com características comuns. 

Em termos de superfície será adotado um quadrado com 1.500m de lado, somando um total 

de 2.250.000m². 

3) A dimensão territorial/escala da cidade é onde se apreende os pontos estruturantes da 

cidade configurados em um sistema que os conectam no todo urbano. Tal conexão depende 

ainda de elementos articuladores7. Entretanto, a integração destes pontos estruturantes 

dependerá das atividades neles exercidas. No âmbito específico deste trabalho, as questões 

relacionadas à conectividade, à articulação e à integração entre os três edifícios e seus 

entornos implicam em um novo distanciamento, diminuindo a escala de análise até que as 

três áreas sejam postas em uma mesma perspectiva. 

Além dos autores em cujas teorias esta análise se estrutura, Lynch, em seu livro “A imagem 

da cidade”, publicado em 1960, chega a cinco pontos estruturais utilizados como percepção 

da imagem da cidade: os caminhos, os limites, os bairros, os pontos nodais e os marcos. 

Para Lynch (1997) essa percepção se dá através de um tempo fundamental (e/ou 

necessário) para o entendimento da leitura que se quer fazer da imagem da cidade. Ele 

sugere pensar esta imagem a partir de campos de conhecimento distintos e coloca em 

evidência a imagem coletiva da cidade a partir dos fatores psicológicos e sociais dos seus 

habitantes, ou seja, como a cidade é vista a partir dos seus valores intrínsecos assimilados 

e compartilhados pela população. Aqui se busca entender os edifícios e seus entornos como 

                                                 
7 A definição de "elementos articuladores" para esta pesquisa encontra-se na página 22. 
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marcos ou pontos nodais da cidade, não é papel da presente pesquisa investigar os valores 

da cidade a partir do que sua população assimila e/ou compartilha. 

 

 Figura10 - Escala do lote, escala do bairro e escala da cidade sobrepostas na cidade. Fonte: Secretaria 
 de Planejamento do município de Campina grande. Edição de Eduardo Lucas. 

  
 Figura 11 - As três escalas sobrepostas com o zoom a partir da escala da cidade. Fonte: desenho de 
 Eduardo Lucas 
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Três edifícios, três escalas de análise e sua articulação: questões metodológicas 

Se, por um lado, a teoria dos fatos urbanos de Rossi e a noção de forma descrita por Lamas 

permitiram a compreensão das três áreas ocupadas pelos três edifícios como pontos 

excepcionais dentro da malha urbana campinense, por outro, a classificação de Lamas para 

as dimensões e escalas da forma urbana são utilizadas nesta pesquisa como diferentes 

escalas de análise que permitirão um distanciamento progressivo dos objetos, um zoom-out 

partindo da escala da rua – a menor porção do espaço urbano, segundo Lamas –, escala 

que parece relacionar-se intrinsecamente com o observador/usuário do espaço urbano, 

sendo considerada nesta pesquisa como área que atenda à capacidade de apreensão 

(visual e de locomoção a pé) do edifício e seu entorno pelo observador; passando pela 

escala do bairro – Para Rossi: "unidade morfológica e estrutural caracterizado por certa 

paisagem urbana" –, que se refere a um setor da cidade constituído por partes e a sua 

imagem; até à escala da cidade, entendida aqui como a escala a partir da qual os três 

edifícios possam ser apreendidos conjuntamente em um mapa. Estas distintas escalas de 

análise foram transformadas em recortes delimitados em áreas definidas por perímetros 

quadrados (como exemplificado na Figura 11). 

Para cada um destes recortes foram definidos parâmetros de análise que condicionaram a 

elaboração de desenhos analíticos8, a partir dos quais procuramos entender, na medida em 

que se afastam através dos distintos recortes propostos, as relações morfológicas 

estabelecidas entre os edifícios e as áreas ocupadas por eles. 

O recorte 01 (Figura 12) trata da dimensão setorial, da escala do lote, da qual propomos 

uma leitura mais aproximada do edifício e de seu entorno imediato a partir da forma de 

ocupação do edifício no lote; da permeabilidade física e visual gerada entre o edifício, 

lote e o entorno; e da imagem gerada por sua volumetria. Este recorte delimita uma área de 

250.000m² marcada em um perímetro quadrado de 500x500 metros, definidos de forma 

empírica como distância a partir da qual o edifício e suas relações com seu entorno imediato 

podem ser apreendidas por um transeunte. 

  

                                                 
8 A pesquisadora Elena Mata Botella, em sua tese de doutorado intitulada “El Análisis Gráfico de la 
Casa” (2002), define a análise gráfica como procedimento de conhecimento e reflexão utilizado a 
partir da decomposição do objeto em estudo. Tais análises através do desenho: 1- materializa as 
ideias, a leitura das formas posicionando-os (os objetos) no espaço e estabelece as relações entre os 
elementos que o compõem; 2 - permite transcrever, medir, discutir, operar e, por fim, demonstrar 
questões, que sem a ajuda da linguagem gráfica seria impossível, sintetizando em um só desenho 
diferentes questões; e 3 - O desenho como uma representação permite operações impossíveis de 
serem realizadas no próprio objeto. Para Botella um procedimento analítico pode levar a expressão 
de ideias e questões que existem em qualquer processo de criação. 
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 Recorte 01: dimensão setorial; escala do lote. Área demarcada: 500m x 500m. 

  
Figura 12 - Recorte 01 (dimensão setorial, escala do lote), aplicado ao edifício 
sede da FIEP. Fonte: desenho de Eduardo Lucas (2011). 

Recorte 02: dimensão urbana; escala do bairro. Área demarcada: 1500m x 1500m 

  
Figura 13 - Recorte 02 (dimensão urbana, escala do bairro), aplicado ao edifício 
sede da FIEP. Fonte: desenho de Eduardo Lucas (2011). 
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O recorte 02 trata da dimensão urbana ou escala do bairro, demarcada em uma área 

quadrada definida por lados de 1500x1500 metros (figura 13). Através deste recorte, 

pretende-se identificar o edifício em um contexto mais amplo que o anterior marcado por 

elementos de articulação urbana (rotatórias, praças e bifurcações) que organizam a 

conectividade destas áreas com outras partes da cidade, assim como sua visibilidade na 

paisagem urbana. Esta operação, em tese, permitirá identificar se os objetos de análise 

estão nas bordas de áreas com características morfológicas diferentes, portanto, nos seus 

limites ou em meio a uma área com características comuns, o que implica em entender suas 

relações com o entorno. 

O recorte 03 trata da dimensão territorial, da escala da cidade, demarcada em uma área 

quadrada, definida por lados de 3000x3000 metros (Figura 14). Esta dimensão não pretende 

abranger a cidade como um todo, mas sim, uma escala capaz de justapor em uma mesma 

perspectiva de análise as três áreas. Pretende-se, nesta operação, vislumbrar, por meio da 

análise do crescimento urbano da cidade e o eventual papel exercido pelos edifícios na sua 

expansão, assim como a conectividade (ligação física) e a integração (uso) entre as áreas 

estudadas. 

O quadro abaixo resume a lógica exposta anteriormente. 

ESCALAS LOTE BAIRRO CIDADE 

CRITÉRIOS 

Forma de ocupação 
do edifício no lote Conectividade 

(através de elementos 
de articulação urbana) 

Expansão urbana 
 

Permeabilidade física 
e visual 

Visibilidade na 
paisagem urbana  

Ligação física e 
integração entre as 
áreas estudadas 
 

Volumetria 

A estrutura da dissertação 

O presente trabalho será dividido em quatro capítulos além desta introdução. O primeiro 

relata, desde uma perspectiva histórica, o caminho percorrido até a construção dos edifícios 

aqui estudados, buscando revelar algumas motivações de caráter político e estratégico úteis 

para compreendermos questões relacionadas ao desenho atual da cidade.  Cada um dos 

outros três capítulos corresponderá a uma das escalas de análise comentadas 
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anteriormente, definindo um distanciamento em forma de “grande angular” ou “zoom-out”, 

através de três diferentes recortes. 

Recorte 03: dimensão territorial; escala da cidade. Área demarcada: 3000m x 3000m 

 
Figura 14 - Recorte 03 (dimensão territorial, escala da cidade), aplicado aos três edifícios. Fonte: desenho de 
Eduardo Lucas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

a história de três edifícios 
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Figura 15 - Edifício da Associação Comercial de Campina Grande, que alojou a primeira  
sede da FIEP. Fonte: OLIVEIRA; RODRIGUES (2009, p. 44) 

  
Figura 16 - Segunda sede da FIEP, no   
andar superior da Livraria Pedrosa, no 
Edifício do Livro. Fonte: OLIVEIRA; 
RODRIGUES (2009, p. 46). 

  
Figura 17 - Terceira e última sede da FIEP, antes da construção da           
atual edificação. Fonte: OLIVEIRA; RODRIGUES (2009, p. 47) 
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Neste capítulo pretende-se uma primeira aproximação – desde uma perspectiva histórica 

narrativa – aos três objetos de estudo deste trabalho. O intuito é evidenciar as motivações 

mais abrangentes que levaram as suas construções e os respectivos percalços enfrentados. 

 

A Indústria Campinense 

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba foi criada em 1949 por um grupo de 

industriais campinenses, motivado pelo desenvolvimento experimentado pelo município a 

partir das políticas federais de incentivo às indústrias, durante o governo Eurico Gaspar 

Dutra (1946-1951). Sua primeira sede localizava-se no prédio da antiga Associação 

Comercial de Campina Grande, na Rua Presidente João Pessoa, número 21 (Figura 15). 

Em 1952, foi transferida para o andar superior da Livraria Pedrosa, no edifício do Livro, de 

linhas Art Déco, na Rua Maciel Pinheiro, número 299 (Figura 16).  No final dos anos 1950, a 

FIEP passou a ocupar o segundo andar do novo edifício da Associação Comercial de 

Campina Grande, localizado na Avenida Floriano Peixoto (Figura 17), edifício marcado por 

uma linguagem evidentemente moderna, caracterizada pelo uso de pilotis, estrutura em 

concreto armado e elementos de proteção solar.  
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Figura 18 - Fotografia do edifício sede da FIEP. Fonte: foto de Fabiano Rocha (2009). 

 
    
 
 

 
Figura 19 - Localização geográfica da FIEP com seu entorno. Fonte: Imagem do Google Earth editada por 
Eduardo Lucas (2011). 
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Foram inúmeros os fatores por trás das circunstâncias que levaram a Federação a ocupar e 

desocupar cada um dos edifícios mencionados. Segundo seus dirigentes, sempre houve 

uma preocupação da instituição em fixar-se em edifícios marcados por arquiteturas de 

vanguarda. Isso nos faz deduzir a motivação que levou Fleury Soares, presidente da FIEP, 

em meados dos anos 1970, a propor uma construção com formas contemporâneas para 

abrigar a sede da instituição (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2009). 

Com a proposta aceita por unanimidade entre os diretores, o projeto arquitetônico do edifício 

da FIEP, de 1978, inaugurado em 1983, foi encomendado aos arquitetos Cydno da Silveira 

e Amélia Gama. Formado pela Universidade Nacional de Brasília em 1968, ano em que 

iniciou sua colaboração com Oscar Niemeyer, Cydno da Silveira9 participou da equipe de 

Niemeyer na Argélia, no início dos anos 1970, período em que foram projetadas e 

construídas as sedes do Partido Comunista Francês, em Paris, em 1968, e da Bolsa de 

Trabalho de Bobigny, próximo a Paris, em 1975 (OLIVEIRA e RODRIGUES, 2009).  

A decisão de implantar sua sede em Campina Grande, a única Federação das Indústrias, 

até hoje, construída em uma cidade que não era uma capital, reforça o papel econômico 

estratégico da cidade para o Estado e para a Região. O terreno escolhido para a 

implantação do edifício da FIEP fica ao lado do Açude Velho, em frente à praça Jornalista 

José Lopes de Andrade, no limite do bairro de José Pinheiro com o Centro e com o bairro do 

Catolé, exatamente no ponto de convergência entre a Rua Jiló Guedes, o Açude Velho e a 

Avenida Brasília. A Avenida Canal (como é mais conhecida a Rua Jiló Guedes) é uma 

artéria importante de ligação. A Av. Brasília dá acesso à BR 230, a estrada que liga 

Campina Grande à capital do estado e, em seguida, à BR 101, que interliga a cidade de 

Campina Grande a Recife, Natal e Fortaleza. A BR 104, que liga Campina Grande ao 

interior de Pernambuco e a Maceió, ao sul, como também à parte do Brejo Paraibano, ao 

norte, tem sua projeção no alinhamento desta mesma Avenida Canal. Além desses acessos 

importantes, a Avenida Canal ainda cruza com a Avenida Floriano Peixoto, artéria que corta 

toda a cidade na direção leste/oeste, tornando-se a principal via de deslocamento 

intraurbano da cidade e possibilitando o acesso ao Brejo paraibano, através da PB 095. 

                                                 
9 Atualmente Cydno da Silveira ainda mantém cooperação com Niemeyer em vários projetos, dentre 
os quais a nova biblioteca e o bloco de aulas da UEPB, além do Museu de Arte Popular, todos em 
execução atualmente na cidade de Campina Grande. 
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Figura 20 - Primeiro local do Museu de Arte Assis Chateaubriand, projeto do Arquiteto Hermenegildo 
de Lascio em 1924 para o Grupo Escolar Solon de Lucena. Fonte: acervo pessoal de Geraldino 
Pereira Duda. 

  
Figura 21 – Casa de Câmara e Cadeia (1814), que se transformou no 
Edifício do Telegrapho Nacional e atualmente abriga o Museu Histórico 
e Geográfico de Campina Grande; é o segundo edifício que acolhe o 
acervo do MAAC. Fonte: acervo pessoal de Geraldino Pereira Duda. 
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Arte e cultura no Parque 

A Campanha Nacional de Museus Regionais, de 1967, idealizada pelo jornalista paraibano 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, incentivou a criação do Museu de Arte 

Assis Chateaubriand (MAAC), em Campina Grande, com a doação, por ele próprio, de 120 

obras. No dia 20 de outubro, do mesmo ano, o museu foi inaugurado com a exposição 

intitulada “Coleção Assis Chateaubriand”, na qual se expuseram obras de Antônio Dias 

(artista campinense), Pedro Américo (artista paraibano, da cidade de Areia), Di Cavalcanti, 

Anita Malfatti, Cândido Portinari, entre outros. Na ocasião, o Museu de Arte funcionava na 

antiga reitoria da Fundação Universidade Regional do Nordeste (FURNe), localizada na 

Avenida Floriano Peixoto, projetada por Hermenegildo Di Lascio, em 1924, para abrigar 

inicialmente o Grupo Escolar Solon de Lucena. Em 1973 o acervo do Museu de Arte foi 

levado para o edifício da Antiga Cadeia Pública Municipal10, que se encontrava em precárias 

condições para o arquivamento e manuseio das obras. 

A necessidade de um edifício apropriado ao museu, que pudesse guardar com as devidas 

condições técnicas o acervo do MAAC, se tornou imprescindível com o passar dos anos. 

Pereira Jr (1974), em documento coetâneo ao projeto do atual museu, advertiu inclusive 

sobre o perigo que as obras estavam correndo: 

“A transferência do Museu, deste prédio [Grupo Escolar Solon de Lucena] 
para o edifício da Antiga Cadeia Pública, colocou em perigo o valioso 
acervo em virtude das precaríssimas condições do prédio, salubridade, 
espaço, etc.” (PEREIRA Jr, 1974).  

"Tornou-se então urgente o atendimento à solicitação de construção de um 
novo Museu de Arte, compatível com o acervo existente” (PEREIRA Jr., 
1974, p 06). 

Motivado pelo desejo de dotar a cidade de um museu à altura do acervo da Coleção Assis 

Chateaubriand, o arquiteto Renato Azevedo resolve propor11 a inclusão do Museu de Arte 

Assis Chateaubriand no projeto de urbanização do Parque do Açude Novo. Dessa maneira, 

ele resolveria dois problemas com uma única ação: uma edificação destinada 

essencialmente a ser o museu da cidade e um equipamento cultural inserido no Parque, 

item que fazia parte do programa para a área do antigo leito do Açude Novo. 

Todo o projeto de urbanização do açude foi desenvolvido pela Companhia Pró-

Desenvolvimento de Campina Grande (COMDECA), instituição público/privada que tinha  

                                                 
10 O antigo prédio da Cadeia Pública, hoje Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande, 
localiza-se na mesma avenida do antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand: a Avenida Floriano 
Peixoto. 
11 Em depoimento do artista plástico Francisco Pereira Júnior, e o museu não constava das intenções 
do programa, listadas pelo prefeito. O arquiteto divulgou suas pretensões numa plenária da Câmara, 
sem consultar o prefeito, que assumiu o compromisso com a construção.  
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Figura 22 - Anteprojeto para o Pátio da Estação Velha. Arquiteto Renato Azevedo (1973) Fonte: cópia do 
desenho cedida por Francisco Pereira Jr. (2011); 
Figura 23 - Anteprojeto para as margens do Açude Velho. Arquiteto Renato Azevedo (1973) Fonte: cópia do 
desenho cedida por Francisco Pereira Jr. (2011). 

    
Figura 24 - Anteprojeto do Parque do Evaldo Cruz com o Centro Cívico. Fonte: cópia de desenho original. Cedido 
por Francisco Pereira Jr. (2011);  
Figura 25 - Localização geográfica do MAAC com seu entorno. Fonte: Imagem do Google Earth editada por 
Eduardo Lucas (2011). 

     
Figura 26 - Vista do Museu de Arte Assis Chateaubriand no início da década de 1980. Cartão postal da década 
de 1980, publicado no blog Retalhos Históricos de Campina Grande. Endereço eletrônico: 
http://www.cgretalhos.blogspot.com.br/. Acesso em 08/05/2012, às.23h19. 



41 

 

como técnico responsável o arquiteto Renato Azevedo. Campinense, nascido em 1943, 

Renato Aprígio Azevedo da Silva formou-se em arquitetura e urbanismo na UFPE em 1968. 

Atuou como arquiteto no início da sua carreira na cidade do Recife e logo no início da 

década de 1970 retornou a sua cidade natal. Dentre os vários projetos realizados, 

destacam-se a recuperação das áreas do entorno do Açude Velho e a Urbanização do Pátio 

da Estação Velha em 1973, os projetos para as Avenidas Canal (1974) e Manoel Tavares 

(1980) e o Parque da Criança (1993). O arquiteto morreu, precocemente, na cidade de 

Recife em 1997, aos 54 anos. 

A revitalização da área do Açude Novo, que já não supria as necessidades hídricas dos 

moradores locais, foi iniciada em 1974. Esse projeto englobou toda a área do açude e mais 

um trecho de seu entorno, a oeste, onde se encontrava, naquele momento, um aglomerado 

urbano bastante degradado: a favela de São Joaquim (OLIVEIRA, 2005). O anteprojeto para 

a revitalização dessa área sugeria que lá fosse construído um centro cívico contendo a 

prefeitura, a câmara municipal, as secretarias públicas municipais e uma praça cívica com 

acesso direto ao “Parque Evaldo Cruz”, na porção leste do terreno. O projeto do referido 

parque, localizado entre o Centro da cidade e os bairros São José e Prata, no alinhamento 

da Av. Floriano Peixoto – a principal via rodoviária que cruza toda a cidade na direção 

leste/oeste –, previa um paisagismo com vasta arborização, um obelisco para representar o 

marco zero da cidade, além de um monumento aos índios Ariús, circundado por uma lâmina 

d’água com fontes luminosas. Ao norte, seria construído um museu de artes com a função 

de abrigar as obras e exposições do museu Assis Chateaubriand, antes instalado no prédio 

da FURNe. Além disso, haveria um espaço reservado para as crianças com equipamentos 

de recreação infantil. 

Com a mudança do governo municipal, parte do projeto original foi descartado e, no lugar do 

centro cívico, foram implantados um shopping center e um cinema. O shopping funciona até 

os dias atuais; o cinema, que nunca chegou a projetar uma película sequer, é utilizado, 

atualmente, pela Câmara de Vereadores; e o local onde deveriam estar a Praça Cívica e a 

Integração com o Parque do Açude Novo, foi ocupado pelo Museu Vivo da Ciência e 

Tecnologia de Campina Grande, separado do parque por uma rua. Do projeto inicial, apenas 

a área do parque e o museu (Figura 24) foram construídos, ficando o centro cívico para 

outra etapa, que não veio a ocorrer. O Museu de Artes Assis Chateaubriand foi projetado e 

construído entre 1972 e 1976, pelo arquiteto Renato Azevedo. 
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 Figura 27 - Obras do Terminal Rodoviário Cristiano Lauritzen (Rodoviária Velha). Fonte: 

Fotografia publicada no blog Retalhos Históricos de Campina Grande. Endereço eletrônico: 

http://www.cgretalhos.blogspot.com.br/. Acesso em 20/03/2011. 22h15. 

  
 Figura 28 - Vista aérea do Terminal Rodoviário Cristiano Lauritzen  inaugurado em  1958 e 

projetado pelo desenhista campinense Geraldino Pereira Duda. Fonte: acervo de Geraldino 
Duda. 

  
 Figura 29 - Obras da Rodoviária Nova, 1983. Fonte:  http://cgretalhos.blogspot.com/2011/08/rodo 
 viarianova.html. acesso em 21/07/2011. 20h50. 

 
 

http://www.cgretalhos.blogspot.com.br/
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Um novo terminal para uma cidade em expansão 

Diante da iminente inauguração da nova rodoviária campinense, o então presidente da 

Câmara de Vereadores do Município, Álvaro Gaudêncio Neto, em 24 de maio de 1985, fez 

um discurso do qual extraímos o seguinte trecho: 

Pois nossa cidade, através de seus habitantes, reivindicava há vários anos, a 
construção de um novo Terminal Rodoviário, uma vez que o velho terminal 
Cristiano Lauritzen não mais atendia às necessidades do povo campinense.  

Esta citação ilustra a preocupação com o fato de Campina Grande necessitar de um novo 

terminal rodoviário para atender às novas demandas da população, que já contabilizava 

275.000 habitantes. Um terminal que estivesse de acordo com a realidade da época, 

momento em que a cidade destacava-se, regionalmente, como polo educacional e 

econômico e consolidavam-se eventos culturais e turísticos de relevância, como o Festival 

de Inverno de Campina Grande, criado em 1975, oferecendo espetáculos nas áreas de 

dança, teatro e música. Este festival tornou-se conhecido em todo o território nacional, 

trazendo para a cidade expectadores de várias regiões e artistas de todo o Brasil que 

disputavam pautas para suas apresentações. Por conta da valorização crescente dos 

festejos juninos nos fins da década de 1970, foi criado o Parque do Povo, projetado em 

1983 e inaugurado em 1986, assim como a casa de shows Forrock, inaugurada em 1985.  

Também no final da década de 1970, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - campus 

II, hoje Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), protagonizou um forte 

crescimento em diversas áreas do conhecimento Em 1980, havia, nesta universidade, 

professores e alunos de todos os estados do Brasil, assim como de vários países do mundo.  

Tanto a expansão da universidade, quanto os empreendimentos ligados às festas de São 

João que, até hoje, se estendem por todo o mês de junho, e o Festival de Inverno, que se 

prolongava, na época, por todo o mês de julho, atraíam para Campina Grande um número 

considerável de novos moradores, usuários e um fluxo crescente de visitantes, fatos que 

impulsionaram o desenvolvimento da indústria do turismo na cidade. 

O Jornal da Paraíba (25/05/1985) expõe a urgência em dotar a cidade de um novo terminal 

rodoviário: 

O velho terminal não atendia as necessidades dos passageiros e das 
empresas de ônibus interurbano, não só porque se tornara pequeno e 
superado para a movimentação de pessoas e veículos, mas também porque 
não oferecia condições de conforto e segurança. Campina Grande é a cidade 
da Paraíba com maior fluxo de transporte coletivo intermunicipal e 
interestadual, pois polariza as atividades comerciais de praticamente todo o 
interior, superando a própria capital João Pessoa. (Jornal da Paraíba, 
25/05/1985). 
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Figura 30 - Localização geográfica do Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo com seu entorno. Fonte: 
Imagem do Google Earth editada por Eduardo Lucas (2011). 

 

 

 
Figura 31 - Terminal Rodoviário. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2011). 
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O terminal rodoviário Cristiano Lauritzen, projetado pelo desenhista campinense Geraldino 

Duda, inaugurado em 1958, localizava-se no Centro da cidade, em um local de fluxo 

rodoviário intenso e de grande circulação de pedestres, o que inviabilizou sua permanência 

no local após 20 anos de funcionamento. Além do mais, a rodoviária estava distante dos 

acessos rodoviários do município, o que obrigava os ônibus a circularem em vias 

congestionadas e estreitas até o encontro das principais estradas de ligação a outras 

cidades. As dificuldades acima mencionadas levaram o governador do estado, Wilson Braga 

(1983-1986), à execução da obra de um novo terminal rodoviário, o Argemiro de Figueiredo, 

projeto dos arquitetos Glauco Campello e José Luiz França de Pinho, em um terreno doado 

pela prefeitura de Campina Grande, na gestão de Enivaldo Ribeiro (1977-1983).  

Exatamente na entrada principal da cidade, o novo terminal, popularmente batizado de 

Rodoviária Nova, foi implantado em um terreno com formato retangular no fim do corredor 

da Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, atualmente Avenida Brasília, no limite de sua 

bifurcação com a BR 230 e a Avenida Senador Argemiro de Figueiredo que, por sua vez, dá 

acesso direto à BR 104. Contratado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

da Paraíba (DER) para projetar os terminais rodoviários de João Pessoa e Campina Grande, 

o arquiteto Glauco Campello, nascido em 1934, é natural da cidade de Mamanguape, no 

interior do estado da Paraíba. Estudou inicialmente na Escola de Belas Artes do Recife e 

formou-se em arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro em 

1959. Como colaborador de Oscar Niemeyer, participou da construção de Brasília e do 

desenvolvimento do projeto para a sede da Editora Mondadori em Milão. Foi professor da 

Universidade de Brasília entre 1988 e 1991, presidente do Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural (IBPC) em 1994 e presidente do Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico Nacional 

(IPHAN) entre 1994 e 1998. 

Glauco Campello, que projetou em 1977, o Terminal Rodoviário Severino Camelo, na capital 

paraibana (inaugurado em 1982), também em colaboração com José Luiz de França Pinho, 

adotou, nos dois casos, uma grande cobertura que abriga todo o programa requerido. No 

entanto, ainda que o programa seja o mesmo e as coberturas serem, nas duas rodoviárias, 

grandes abrigos das atividades exercidas aí, estas geram, em cada caso, espacialidades 

radicalmente diferentes pelo tipo de estrutura que sustenta a cobertura utilizada. Enquanto 

em João Pessoa são usados pórticos em concreto armado, em Campina Grande utiliza-se 

uma estrutura espacial em aço. 
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Figura 32 - Edifício da FIEP. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2010). 

 
Figura 33 - MAAC. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2010). 

 
 Figura 34 - Terminal Rodoviário. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2012). 
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Os três edifícios 

Os três edifícios sucintamente comentados até agora – a Federação das Indústrias do 

Estado, sede do patronato, que no momento de sua construção consolida a capacidade 

industrial de uma cidade do interior então com status de capital; um Museu de Artes, que 

promove entretenimento e formação cultural de relevância; e o Terminal Rodoviário, que 

atende às demandas de um número crescente de novos usuários, possibilitando 

deslocamentos interurbanos e interestaduais com novos itinerários cada vez mais 

indispensáveis a uma cidade que detém, desde a década de 1980, com um contingente 

populacional da ordem de 300.000 habitantes – parecem materializar o rápido desejo de 

modernização da cidade durante as décadas de 1970 e 1980, sob a égide da política 

nacional destes anos, marcada por um lado pelo controle político, cultural e ideológico e, por 

outro, pelo fomento à industrialização do país e pela almejada integração nacional. 

Portanto, o museu, a sede do patronato e a rodoviária se revelam para esta pesquisa como 

pontos estratégicos. No entanto, faz-se necessário entender qual a importância que estes 

edifícios exercem na cidade de Campina Grande e quais as relações morfológicas entre eles 

e a cidade. 
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CAPÍTULO II 

A ESCALA DO LOTE 
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Figura 35 – Edifício sede da FIEP na escala do lote. Fonte: desenho de Eduardo Lucas, 2012 

  
Figura 36 - Estudo de implantação elaborado pelo autor do projeto.  Fonte: revista 
Módulo Especial no 01, 1981.  

 
Figura 37 - Estudo de implantação elaborado pelo autor do projeto.  Fonte: revista 
Módulo Especial no 01, 1981.  
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Este capítulo tratará dos três edifícios dentro do que se convencionou neste trabalho chamar 

de escala do lote. Nesta escala, os três edifícios são demarcados por um perímetro de 

500mx500m, perfazendo 250.000m², a partir da qual propomos uma leitura mais aproximada 

do edifício e de seu entorno imediato, da forma de ocupação do edifício no lote; da 

permeabilidade física e visual gerada entre o edifício, o lote e o entorno; e da imagem 

gerada pela sua volumetria e materialidade. 

Este recorte foi definido de forma empírica, como distância, a partir da qual, o edifício e suas 

relações com seu entorno imediato podem ser apreendidas por um transeunte.  

A casa da indústria 

O visitante, vindo da estrada que liga Campina Grande à capital da Paraíba, ao entrar no 

núcleo urbano, tem o Açude Velho como o primeiro lugar de referência na cidade.  É a partir 

de então que são tomadas as direções necessárias (leste ou oeste) para se chegar ao 

destino almejado. Neste entorno, onde o edifício sede da FIEP está localizado, constituiu-se 

um grande espaço aberto que a população utiliza para fins de práticas esportivas ou para 

simples lazer. 

O edifício da FIEP encontra-se em um terreno de forma irregular, fazendo frente para a Av. 

Manoel Gonçalves de Guimarães (continuação da Rua Giló Guedes - a Av. Canal), que 

limita o Centro da cidade e o bairro de José Pinheiro, abrindo-se na Praça Jornalista José 

Lopes de Andrade. A sudoeste do terreno da FIEP encontra-se o Açude Velho, ao sul e a 

leste, o terreno ainda adapta-se à morfologia das ruas internas do bairro de José Pinheiro. 
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Figura 38 - O lote, o edifício e o entorno. Fonte: desenho de 
Eduardo Lucas, 2012. 

  
Figura 39 - Vista aérea do lote da FIEP: a praça e a Avenida Canal 
à sua frente e o Açude Velho à direita. Fonte: imagem obtida do 
Google Earth editada por Eduardo Lucas, 2011. 

  
Figura 40 - Edifício da FIEP com os caminhos de seu entorno 
demarcado. Fonte: desenho de Eduardo Lucas, 2012. 
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Os croquis elaborados pelo arquiteto (Figuras 36 e 37) revelam a influência da forma do 

terreno e seu entorno no que parece ser a decisão mais importante tomada por ele, que  

“torce” o prisma retangular inicialmente proposto, na busca da vista para o Açude Velho. 

Com esta operação o edifício procura alinhar-se com o ângulo obtuso que forma o terreno 

apontando em direção nordeste (Figura 38), acompanhando a Avenida Canal (Av. Manoel 

Gonçalves Guimarães). 

Com sua fachada de acesso (noroeste) voltada para o Centro da cidade, o edifício ignora o 

bairro de José Pinheiro. Vistos a partir de imagens aéreas, a Praça Jornalista José Lopes de 

Andrade e o terreno onde foi construído o edifício em questão, temos a impressão de tratar-

se de uma única área verde, ou ainda, um só parque no qual o edifício da FIEP se insere 

(Figura 39).  Através dos caminhos evidenciados na Figura 40, é possível percebermos a 

possibilidade de conexão Centro/José Pinheiro, determinada pela continuidade entre açude, 

praça e edifício. Tal situação determina, quando comparamos a morfologia prevalecente das 

zonas limites, a excepcionalidade da qual participa o edifício da FIEP no meio urbano 

campinense. Essa excepcionalidade se dá em primeiro lugar, pela liberação do edifício dos 

limites do lote, o que lhe outorga amplitude e visibilidade na paisagem urbana. No limite 

entre a região central da cidade e um bairro tradicionalmente residencial, sua situação 

evidencia ainda mais a condição de isolamento do edifício proporcionada pelas 

características morfologias do entorno e do terreno.  

Esta situação era ainda mais evidente no início dos anos 1980, conforme ilustra a Figura 41, 

publicada no Jornal da Paraíba (23/09/1983). No entanto, ainda que o edifício tenha sido 

resolvido utilizando elementos – pilotis e passarelas sobre o espelho água – que, em teoria, 

favorecem sua permeabilidade física, ou seja, a sua transposição, ao ter o terreno 

totalmente cercado, a potencial conexão espacial e integração de usos com a praça 

Jornalista José Lopes de Andrade é completamente eliminada. Essa situação é intensificada 

pela ausência de semáforos, lombadas e/ou faixas de pedestres que permitam o 

cruzamento da Av. Manoel Gonçalves Guimarães em direção ao edifício. Há, portanto, uma 

evidente contradição entre projeto, mobiliário urbano e uso. Por um lado, a arquitetura do 

edifício, em meio a um “parque”, fomenta sua permeabilidade, por outro, seu terreno é 

cercado obstaculizando essa mesma permeabilidade. 
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Figura 41 – O edifício da FIEP de frente para o Centro: uma muralha impermeável em relação ao 
bairro de José Pinheiro. Fonte: acervo de Geraldino Pereira Duda. 

  
Figura 42 - Térreo da FIEP com pilotis. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2010).              

   
Figura 43 - Ministério da Educação e Saúde Pública (pilotis e permeabilidade na cidade). Fonte: 
http://www.docomomo.org.br/ seminario%208%20pdfs/149.pdf. Acesso em 13/08/2011. 

 Figura 44 - Edifício da FIEP (terreno cercado). Fonte: foto de Eduardo Lucas (2012). 
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Se considerarmos, como propõe Cotrim (2011), que o edifício da FIEP é resultado da 

herança tipológica12 deixada por Costa e equipe através do Ministério da Educação e Saúde 

(MES), em meados dos anos 1930, o paradoxo estabelecido no edifício de Campina Grande 

entre uma arquitetura permeável que tem sua permeabilidade cerceada por barreiras 

impostas devido ao caráter privado da instituição é ainda mais evidente, pois se trata, no 

caso da FIEP, de uma subversão perversa da razão de ser do edifício do MES, sua 

permeabilidade urbana. 

Essa contradição evidenciada no projeto da FIEP quando examinado em relação à forma de 

ocupação da parcela é o que autoriza a afirmação anteriormente feita, de forma 

aparentemente apressada, de que o edifício acaba por negar sua intenção de 

integração/conexão com o entorno, dando às costas ao bairro José Pinheiro e convertendo 

o edifício em um gigantesco muro. Essa condição de barreira, tanto física como simbólica, 

fica ainda mais contundente, sob uma perspectiva de “voo de pássaro”, da Figura 45. 

Por meio da mesma vista gerada através da Figura 45, evidencia-se, mesmo não tendo 

altura tão considerável – 7 pavimentos de 5 metros cada um, perfazendo um total de 35 

metros –, o protagonismo vertical do edifício na paisagem campinense, desde a época de 

sua inauguração, até os dias atuais (Figura 46). Essa condição é favorecida pelas 

características morfológicas do terreno e do seu entorno (o lote da FIEP permanece isolado 

por avenidas e ainda conta com a abertura paisagística proporcionada pelo Açude Velho, o 

isolamento em um lote generoso e a localização no limite entre bairros), outorgando ao 

edifício um papel imagético central no conjunto, transformando-o, por sua vez, em referência 

arquitetônica daquele lugar. 

Finalmente o caráter de referência que atribuímos ao edifício da FIEP é reforçado pela 

materialidade de sua arquitetura alinhada com a produção nacional de ponta dos anos de 

sua inauguração. O uso do concreto armado aparente, a expressividade atribuída aos 

elementos estruturais e a agressividade da textura do auditório, características de evidente 

matriz corbusiana13, foram, nos anos 1970, vastamente usadas pelos arquitetos brasileiros 

muitas vezes em consonância com a grandiloquência das políticas exercidas pelas 

diferentes instâncias do poder público. No entanto, independentemente dos valores 

arquitetônicos vigentes à época, a força material e formal, exercida pelo edifício da FIEP no 

cenário urbano, garantia-lhe forte valor simbólico para a população. Era, para muitos, a 

confirmação de que Campina Grande se tornava ainda maior. 

                                                 
12 Referimo-nos aqui à descrição que pode ser compartilhada por ambos os edifícios (FIEP e MES): 

prisma retangular (que no caso da FIEP curva-se), onde se desenvolvem, por meio da planta livre, 
todas as atividades do programa (escritórios e seus serviços), enquanto a parte excepcional do 
programa é locada em um volume formalmente mais baixo acoplado ao prisma retangular. 
13 Como a Unité d'habitation Marseille, a Casa do Brasil na França e o Pavilhão Suíço. 
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Figura 45 - a FIEP na véspera da sua inauguração. Fonte: Jornal da Paraíba (23/09/1983). 

  
Figura 46 - Edifício da FIEP com o Açude Velho e o Centro da cidade ao   
fundo: protagonismo vertical. Fonte: Foto de Eduardo Lucas. 
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Figura 47 - Unité d’Habitation Marseille. Fonte: http://www.flickr.com/photos/rucativava/18730824/. Acesso em 
25/01/2012.  
Figura 48 - Casa do Brasil na França. Fonte: http://www.capes.gov.br/bolsas/casa-do-brasil-na-franca. Acesso 
em 25/01/2012. 

  
Figura 49 - Pavilhão Suíço. Fonte: http://www.flickr.com/photos/rucativava/18730824/ 
Figura 50 - Edifício da FIEP. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2010). 

   
Figura 51 – o edifício da FIEP como símbolo do progresso, desenvolvimento e 
modernidade em publicidades na ocasião de sua inauguração. Fonte: Jornal da 
Paraíba 24/09/1983. 
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Figura 52 - Mapa do museu e do parque com as curvas de nível. Fonte: desenho de Eduardo 
Lucas (2012). 

 

 

 

 
Figura 53 - Corte esquemático do museu com sua inserção no terreno. Fonte: desenho de Eduardo Lucas 
(2009). 
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O Museu de Arte Assis Chateaubriand 

Uma das características fundamentais do projeto do Museu de Arte Assis Chateaubriand 

(MAAC) é sua localização. Essa afirmação pode ser confirmada pelo coautor do projeto 

arquitetônico, o artista plástico Francisco Pereira Júnior, em documento apresentado 

durante o “VIII Colóquio Nacional de Museus de Arte e Afins”, realizado na cidade de 

Salvador, em julho de 1974. Segundo Pereira: 

O local não foi escolhido ao acaso e sim de acordo com orientação 
planejada, aproveitando a área em urbanização do Açude Novo, logradouro 
dos mais importantes da cidade, local do futuro Centro Cívico. O prédio do 
Museu ficará localizado sobre o terreno elevado que envolve o leito seco do 
Açude Novo, dominando as vistas, destacando-se na paisagem em torno e 
compondo-se com os demais equipamentos do local. (PEREIRA Jr., 1974, 
p.07). 

De fato, observando as cotas de nível da Figura 52 e o corte esquemático da Figura 53, 

nota-se que ao locar o museu à margem do leito seco do Açude Novo, a intenção do 

arquiteto foi justamente elevar o museu em relação ao parque, apoiando-o numa parcela do 

terreno de cota mais alta (2,70m acima do parque): um desnível usado a favor das intenções 

projetuais proporcionando visibilidade tanto do parque em relação ao museu como do 

museu em relação ao parque.   

Nota-se que a expressão “orientação planejada”, usada na citação acima, relaciona-se com 

a visibilidade que os autores pretendiam dar ao Museu em relação ao Parque e ao entorno, 

assim como permitir, através dele, o acesso desde as principais avenidas ao parque 

(Figuras 57 e 58). Como já mencionado na introdução, a urbanização do Parque, buscava, 

entre outros objetivos, potencializar a expansão urbana da cidade para a zona oeste 

(OLIVEIRA, 2005), no mesmo sentido do prolongamento da Avenida Floriano Peixoto. 

Podemos afirmar que o Museu localiza-se estrategicamente na parcela do terreno que 

margeia a via que dá continuidade à Avenida Floriano Peixoto, a principal da cidade, no 

sentido, justamente, do seu prolongamento à oeste e no encontro com a BR 230. A 

especificidade do lugar onde foi construído o museu é destacada pelo texto publicado no 

Jornal da Paraíba de 01/02/1976: 

Um dos setores mais belos do Parque do Açude Novo, e construída sob 
moderna estética de engenharia, a nova sede do Museu de Artes Plásticas 
“Assis Chateaubriand” destaca-se na paisagem e compõe-se com os 
demais equipamentos daquele recanto urbanístico. (Jornal da Paraíba, 
01/02/1976). 

O Museu, devido principalmente à sua localização, torna-se, portanto, porta de entrada do 

Parque. Neste caso, a permeabilidade do edifício é decisiva, assim como sua forma circular.  
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Figura 54 - Layout do Parque com o indicando sua permeabilidade (linhas vermelhas e azul) do museu. 
Fonte: Desenho de Eduardo Lucas (2012). 
 
 

   
Figuras 55 e 56 – Fotografia do interior e exterior respectivamente, demonstrando as possibilidades de 
cruzamento interno e circulação no entorno. Fonte: fotos de Eduardo Lucas (2009). 
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Figura 57 - Perspectiva do anteprojeto do museu com indicação (1) de como o 
edifício ocupa o lote, (2) das possibilidades de circulação pelo museu e seu 
entorno e  (3) acessos ao parque. Fonte: Francico Pereira Júnior. Edição de 
imagem com indicação no mapa de Eduardo Lucas (2011). 

 

  
Figura 58 - Planta do anteprojeto de urbanização do Açude Novo indicando a 
ocupação no lote e as possibilidades de circulação e transposição através dos 
percursos pela lateral do museu. Fonte: Francisco Pereira Jr. Edição de Eduardo 
Lucas (2011). 

 
Figura 59 - MAAC em Campina Grande demonstrando as possibilidades de circulação e acessos ao parque 
pelo seu entorno . Fonte: Maquete desenhada por Pásccolly Túlio (2009). 
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Figura 60 - Cartão postal com a vista da entrada do Museu no início da década de 1980. Fonte: 
http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-05-08T08:00:00-03:00&max-results=10. Acesso 
em: 08/05/2012, às 23h19. 

 
Figura 61 - Hotel Tambaú, em João Pessoa. Fonte: http://www.tropicaltambau.com.br/portuguese/. Acesso 
em 25/01/2012, às 17h20. 

 

http://cgretalhos.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-05-08T08:00:00-03:00&max-results=10
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O museu acaba servindo como uma espécie de rótula articuladora para os usuários que 

acedem ao parque, vindos da zona leste da cidade. Neste caso, há duas possibilidades: (1) 

passando por dentro do museu e descendo uma escada helicoidal é possível transpor a 

diferença de cota e adentrar ao parque ou (2) circundando-o – e aqui a forma escolhida 

pelos arquitetos faz todo o sentido – por meio de rampas e escadas laterais (Figura 59) 

também chega-se ao parque. Nos dois casos, o edifício do museu, assume um importante 

valor simbólico para o cidadão que acede ao parque, pois se converte em um portão de 

transição entre as atividades mais duras exercidas na cidade – o trabalhar – e o ócio e lazer 

praticados em um parque. O que chama a atenção é que esta transição se dá por meio de 

um terceiro tipo de atividade: a cultural. 

Esse valor simbólico atribuído ao edifício do museu, como “portal” de transição entre duas 

instâncias da cidade é ainda potencializado pela, ao que tudo indica consciente e, portanto, 

perspicaz atitude do arquiteto, ao alinhar, desde o seu eixo de entrada, o museu com o 

Obelisco, que é um monumento aos primeiros habitantes de Campina Grande: os índios 

Ariús, representando o marco zero da cidade (ver Figura 60). O resultado é um inequívoco 

caráter monumental, acolhido pelo museu, pese a sua volumetria sóbria e horizontal.  

A imagem evocada pela sobreposição entre museu e obelisco – convertida em um dos 

cartões postais da cidade –, curiosamente e salvo proporções, remete ao hotel Tambaú, 

projeto do arquiteto Sergio Bernardes, inaugurado no ano de 1970 em João Pessoa, e 

convertido, inegavelmente em um ícone arquitetônico pessoense. Esta possível filiação não 

acrescenta muito ao que nos interessa neste trabalho, no entanto, evidencia a sintonia do 

projeto arquitetônico do museu com a produção nacional de ponta dos anos de sua 

inauguração. Assim como a FIEP, o uso do concreto armado em estado aparente, a 

expressividade dos componentes estruturais e de diferentes texturas oriundas de matérias in 

natura foram, a partir dos anos 1970 vastamente usados pelos arquitetos brasileiros. Cabe 

ainda destacar que a exposição de uma sofisticada cultura técnica por trás de projetos como 

o do museu e o da FIEP serviram perfeitamente aos anseios do governo federal de propagar 

um Brasil que caminhava “inexoravelmente” a um futuro promissor. 
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Figura 62 - Terminal rodoviário na escala do lote com as parcelas dos níveis demarcados. Fonte: 
desenho de Eduardo Lucas (2012). 

 
Figura 63 - Fotografia enfatizando as rampas da rodoviária. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2011). 

 
Figura 64 - Corte esquemático da Rodoviária Nova. Fonte: Desenho de Eduardo Lucas (2011). 
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A Rodoviária Nova 

O edifício do Terminal Rodoviário de Campina Grande, construído entre 1983 e 1985, foi 

implantado em um terreno com 60.000 m² com uma área construída de 10.000 m². O lote foi 

dividido em três zonas e três níveis de acordo com sua topografia para organizar os usos 

constantes no programa. Na parcela mais alta do sítio estão o embarque, o desembarque e 

os guichês, assim como o estacionamento e o acesso ao público em geral; na parte mais 

baixa, com 1,35 m de diferença da anterior, encontra-se o acesso destinado aos ônibus, às 

plataformas e aos serviços administrativos. Além destes dois níveis que se acomodam ao 

desnível natural, há ainda um mezanino onde se encontram o comércio e varanda, com 

vista para a cidade, a 2,85 m acima das plataformas e 1,50 m dos setores de embarque e 

desembarque. Esses níveis da edificação são alternados no sentido transversal do terreno, 

buscando adaptar-se ao desnível do lote existente (Figura 64), e ligados por meio lance de 

largas rampas entre cada setor (Figura 63). 

O arquiteto descreve-o da seguinte maneira: 

O conjunto é formado basicamente por uma esplanada que se desenvolve em 
três níveis alternados (adaptados ao andamento natural do terreno e por 
ampla cobertura). As características construtivas dessa cobertura contribuem 
para a articulação de todo o espaço, criando as grandes naves internas 
destinadas à concentração do público e as marquises laterais, que de um 
lado, servem para acesso ao Terminal, e do outro, para as plataformas de 
embarque e desembarque. (Fonte: Glauco Campello Arquitetos. Disponível 
em: http://www.glaucocampello.com.br/projeto/388, acesso em 31/01/2012). 

Tal hierarquização em níveis distintos é garantida por meio de uma única grande cobertura 

(185,00 m x 50,00 m x 2,00 m). Essa estratégia era comum nestes anos, já que se 

adequava a diferentes programas. O próprio arquiteto já havia utilizado uma única cobertura 

na Rodoviária de João Pessoa, inaugurada três anos antes, onde foram utilizados pórticos 

de concreto armado para cobrir um edifício semelhante; no entanto, em Campina Grande, 

ao contrário da solução de João Pessoa, foi usada uma cobertura metálica do tipo espacial. 

É possível que esta opção tenha se dado por questões orçamentárias, pois, como se sabe, 

à medida em que entrávamos nos anos 1980, o custo de grandes obras em concreto 

armado ia tornando-se inviável para muitas prefeituras. 

Esta condição – plataformas em níveis intermediários, acomodadas ao desnível natural sob 

uma única cobertura que delimita os espaços exclusivamente pela projeção de sua sombra 

no solo sem vedações horizontais –, por si só, potencializaria a permeabilidade urbana ao 

permitir que o usuário cruze o edifício, vencendo  uma topografia  considerável e 

conectando dois lugares. Isso é o que ocorre, por exemplo, na Rodoviária de Jaú, no Estado  



66 

 

 

   

Figura 65 - imagem em Raio-X do edifício, mostrando a cobertura que abriga os módulos internos. Fonte: 
desenho de Diego Emanuel (2011). 
Figura 66  - Fotografia da "Rodoviária Nova" (grade cerca o lote). Fonte: foto de Eduardo Lucas (2011). 

 
Figura 67 - Croqui, corte transversal da rodoviária de Jaú. Fonte: http://www.docomomo.org.br/ 
seminario%207%20pdfs/039.pdf, acessado em 20/01/2012. 

 
Figura 68 - Inauguração da nova rodoviária em destaque em jornal local. "É uma das mais modernas 
rodoviárias do Nordeste". Fonte: Jornal da Paraíba em 25/05/1985. 
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de São Paulo, projeto de Vilanova Artigas. Em Jaú (1973), o edifício projetado por Artigas 

transcende a função estrita de rodoviária convertendo-se a um só tempo em praça pública 

que conecta duas cotas da cidade. No caso da Rodoviária de Campina Grande, pese às 

condições arquitetônicas de permeabilidade favoráveis para que o edifício transcenda sua 

função e desempenhe papel urbano, dois fatores são decisivos para que isso não ocorra: (1) 

assim como ocorre na FIEP o lote é fechado em seu perímetro, restando ao público usuário 

um único acesso, mas que cruza o lote no sentido longitudinal e paralelo ao edifício; (2) ao 

contrário dos outros dois edifícios, a localização periférica da rodoviária, nos limites da 

cidade, não se interpõe entre pontos e lugares de interesse e, portanto, não é elemento de 

conexão urbana, mas ponto convergente de pessoas de toda parte da cidade (lugares 

distantes e próximos) em busca de conexão entre cidades. 

Finalmente, concebida como uma cobertura horizontalmente posta na paisagem, do ponto 

de vista volumétrico e do seu impacto na paisagem urbana, a rodoviária apresenta-se 

discreta, se comparada à verticalidade da FIEP. Tal discrição não induz a assumir grande 

valor simbólico, porém pese a que no momento de sua inauguração – a rodoviária era uma 

inserção regional em uma operação nacional megalômana, que incluía a transamazônica – 

serviu como importante obra do governo estadual, que integrava definitivamente Campina 

Grande, não mais a João Pessoa, Recife e Natal, mas sim ao resto do país. 

 

As primeiras considerações 

Considerando a permeabilidade urbana; as formas de ocupação dos lotes e suas relações 

morfológicas com seus entornos; e o impacto volumétrico dos três edifícios na paisagem 

urbana, podemos enumerar algumas características que delimitam a especificidade de cada 

um deles na cidade:  

1) os três edifícios estão inseridos em lotes sem construções vizinhas, ou seja, delimitados 

diretamente por vias; 

2)  a forma de cada edifício, de certo modo, assume a forma desses lotes; 

3) apesar dos pilotis da FIEP, o edifício funciona, devido aos fechamentos do terreno, 

como uma barreira; 

4) o mesmo acontece com a rodoviária: pese às condições favoráveis do projeto, os 

fechamentos do lote impedem seu cruzamento. Por outro lado, notamos que há uma 
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transposição, possível por via rodoviária, que possibilita o acesso e a saída dos 

usuários ao terminal no sentido noroeste, longitudinal ao edifício. 

5) o único edifício realmente permeável, ou seja: que conecta pontos distintos é o MAAC, 

pois, mesmo não estando sobre pilotis como a FIEP ou contendo uma cobertura que 

favoreça abertura espacial e visual a despeito da rodoviária, seu cruzamento é possível, 

e inclusive potencializado por sua forma, o que proporciona acessos mútuos entre o 

edifício e o parque, servindo ainda como porta de entrada ao conjunto urbanístico que 

conforma o Parque do Açude Novo; 

6) com relação à verticalidade e impacto na paisagem urbana, observa-se que o único que 

se sobressai verticalmente é o da FIEP , o que não depõem contra o merecido destaque 

observado da rodoviária devido a sua horizontalidade na paisagem de onde se 

encontra; 

7) entretanto, no caso do museu, sua horizontalidade e discrição, não impedem que 

assuma grande valor simbólico e imagético na época de sua construção, convertendo-

se inclusive em cartão postal, sobretudo quando se justapõe ao obelisco; porém, nos 

dias atuais encontra-se obstruído pela vegetação do parque e por um terminal de 

integração implantado em frente a sua fachada e acima da sua cota, o que assegura 

afirmar que sua importância como elemento urbano perde valor simbólico quando visto 

individualmente, e que urbanisticamente, o conjunto do parque é que possibilita a 

expansão da malha urbana da cidade em direção à zona oeste. 

8) no que diz respeito à arquitetura, os três se alinham à produção nacional de ponta dos 

anos em que foram inaugurados, servindo como exemplos de uma sofisticada cultura 

técnica que servia aos anseios do governo federal de propagar um Brasil que 

caminhava inexoravelmente a um futuro promissor.  
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CAPÍTULO III 

A ESCALA DO BAIRRO 
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Figura 69 – Mapa do edifício da FIEP na escala do Bairro. Fonte: desenho de Eduardo Lucas 
(2012). 

  
Figura 70 - Vista do Centro a partir das esquadrias da FIEP. Fonte: Foto de Eduardo Lucas (2010). 
Figura 71 – A FIEP vista a partir do bairro José Pinheiro. Fonte: foto de Fabiano Rocha (2010). 
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Este capítulo trata dos três edifícios na escala do Bairro (dimensão urbana), demarcados em 

áreas com perímetro definidos por lados de 1500 metros. Através deste recorte, 

pretendemos identificar o edifício em um contexto mais amplo que o anterior marcado por 

elementos de articulação urbana (rotatórias, praças e bifurcações) que organizam a 

conectividade destas áreas com outras partes da cidade, assim como sua visibilidade na 

paisagem urbana.  

Verticalidade e isolamento: a FIEP como marco 

A sede da FIEP está localizada, como dito anteriormente, nos limites da região central de 

Campina Grande. Administrativamente, é a Avenida por onde se acede ao edifício, (Av. 

Manoel Gonçalves Guimarães) que separa os bairros do Centro e José Pinheiro. Com a 

ampliação para a escala do bairro (a qual nos detemos no presente capítulo), a FIEP, por 

meio da Avenida Manoel Gonçalves Guimarães, aparece conectada a uma série de outros 

elementos: à rotatória; ao Açude Velho; à Feira Central; à Praça Jornalista José Lopes de 

Andrade; e ao Parque da Criança, este último posterior a sua construção (Figura 69). 

A rotatória localizada no início da Avenida Brasília oferece, a quem chega à cidade, pelo  

litoral, cinco opções de direções: a noroeste, em direção ao Açude Velho; a norte, para o 

Centro; a sudoeste, para o Parque da Criança; a sul, na direção do bairro de Catolé; a leste, 

do bairro José Pinheiro.  

Os lugares articulados pela rotatória e conectados através da Avenida Manoel Gonçalves 

Guimarães (Avenida Canal), assumem diferentes papéis e funções no conjunto (o que 

implica em identificá-los como fato urbano que se relaciona entre articulações e conexões 

na cidade): o Açude Velho é a área destinada à contemplação, ao lazer e à prática 

desportiva, assim como o Parque da Criança; a Feira Central da cidade é o lugar mais 

tradicional do comércio campinense e de grande aglomeração de pessoas; enquanto a 

Praça José Lopes de Andrade, no encontro da Avenida Manoel Gonçalves Guimarães com 

o Açude Velho, bem à frente da entrada principal da FIEP, é na verdade uma bifurcação 

importante (ver Figuras 74 e 75). Na paisagem formada por esse conjunto de lugares e 

funções, a sede da FIEP sobressai verticalmente finalizando esta sequência de lugares e 

convertendo-se, em grande parte, devido ao seu isolamento na paisagem, em marco 

urbano. A Figura 76 do início dos anos 1980, quando a foto foi tirada, reforça essa 

interpretação. Em fotos mais recentes a condição de isolamento, verticalidade e papel de 

marco urbano ainda é mantida (ver Figuras 77 e 78) e isso se deve às características 

morfológicas do entorno, lugar onde predominam edificações térreas. 
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Figura 72 - Mapa evidenciando os caminhos possíveis a partir da rotatória. Fonte: desenho de 
Eduardo Lucas (2012). 
Figura 73 - Imagem aérea evidenciando os caminhos possíveis a partir da rotatória. Fonte: imagem 
do Google Earth editada por Eduardo Lucas (2012). 

 

  
Figura 74 - Mapa evidenciando os caminhos possíveis a partir da praça. Fonte: desenho de Eduardo 
Lucas (2012). 
Figura 75 - Imagem aérea evidenciando os caminhos possíveis a partir da praça. Fonte: imagem 
obtida no Google Earth editada por Eduardo Lucas (2012). 
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Figura 76 - Vista aérea do edifício da FIEP do início dos anos 1980 com a Av. Canal à sua frente, o 
Açude Velho ao lado, o Bairro José Pinheiro e Catolé por trás. Fonte: acervo de Geraldino Duda. 

 
Figura 77 - Fotografia do edifício da FIEP de junho de 2012: "destaque no entorno". Fonte: Foto de 
Eduardo Lucas (2012). 

 
Figura 78 - Fotografia do edifício da FIEP de junho de 2012: "destaque no entorno". Fonte: Foto de 
Eduardo Lucas (2012). 
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Figura 79 – Mapa com o edifício do Museu de Arte Assis Chateaubriand na escala do Bairro. Fonte: 
Desenho de Eduardo Lucas (2012). 

  
Figura 80 – Vista aérea de início dos anos de 1980 do Parque do Açude Novo. Fonte: 
http://cgretalhos.blogspot.com. Acesso em 23/12/2011. Edição de Eduardo Lucas (2012). 
Figura 81 - Parque do Açude Novo em início dos anos 1980. Fonte: http://cgretalhos.blogspot.com. 
Acesso em 23/12/2011. Edição de Eduardo Lucas (2011). 

 

http://cgretalhos.blogspot.com/2009/12/
http://cgretalhos.blogspot.com/2009/12/
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Permeabilidade e circularidade: a porta de entrada do Parque do Açude Novo  

Como vimos anteriormente, o MAAC tem um papel importante dentro do Parque ao 

funcionar como porta de entrada para os que o acedem desde a região norte da cidade. O 

Parque do Açude Novo, onde está o MAAC, localiza-se exatamente entre o Bairro da Prata 

e São José. No entanto, é interessante observar que mesmo estando entre os dois bairros 

citados, não pertence – administrativamente – a nenhum dos dois, mas sim, ao Centro. No 

caso, desde um ponto de vista morfológico, isso se dá por sua excepcionalidade na malha 

urbana, rompendo-a e interrompendo a Avenida Floriano Peixoto. Portanto, o conjunto 

urbanístico do Parque é peça-chave, dada sua localização estratégica, como elemento 

articulador – do ponto de vista viário e morfológico – dos bairros limítrofes e de diferentes 

pontos importantes da cidade. 

Um aspecto fundamental da área é dado pela conexão estabelecida entre o MAAC, o Teatro 

Municipal14 (1962), o Parque do Povo15 (1986) e o Açude Velho. Em seu conjunto, 

consolidam a tendência do setor para o entretenimento, a cultura e o lazer. 

Finalmente, um último aspecto tem singular importância quando ampliamos o recorte de 

observação ao aumentarmos a escala: a conexão entre as três principais e maiores áreas 

livres da cidade: o Parque do Açude Novo, o Parque do Povo e o Açude Velho. Os três 

espaços se unem, formando um único espaço, através da Rua Sebastião Donato, 

margeando o cCentro. Desde um ponto de vista metafórico o museu se situa no final do 

conjunto criado pelo Açude Velho, Parque do Povo e Parque Açude Novo, e sendo sua 

forma, em planta circular, funciona como uma espécie de rótula redirecionando o fluxo para 

a BR 230. 

                                                 
14 O teatro foi construído em 1962, projeto do desenhista Geraldino Pereida Duda no mesmo ano. 
15 O parque do Povo foi projetado pelo arquiteto Carlos Alberto Almeida, em 1983, e inaugurado em 
1986. 
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Figura 82 - Mapa com o Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo na escala do Bairro. 
Fonte: Desenho de Eduardo Lucas (2012). 

 
Figura 83 – A topografia permite a vista do terminal à distancia. Fonte: Foto de Eduardo Lucas (2012). 

TERMINAL RODOVIÁRIO 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
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Horizontalidade, limite e crescimento: a influencia da rodoviária nos bairros 
limítrofes 

O Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo foi implantado a nordeste do bairro Sandra 

Cavalcante, na divisa com os bairros do Catolé, do Mirante (loteado nos anos 1980) e da 

Vila Cabral. Estrategicamente, a Rodoviária está na entrada da cidade, em um terreno que 

se eleva na planície, possibilitando a sua percepção tanto para quem chega como para 

quem sai de Campina Grande. 

Conforme averiguamos no levantamento aerofotogramétrico da cidade de 1982 (ver Figura 

85), antes da construção do terminal, o bairro do Mirante sequer era ocupado. O bairro do 

Catolé, que hoje figura como o de maior índice de desenvolvimento do município, tinha uma 

ocupação incipiente16. Péricles Alves Batista (2011), na sua dissertação de mestrado, 

intitulada O Boulevard Shopping Center e a formação de uma nova centralidade em 

Campina Grande, afirma que o bairro do Catolé e adjacências, principalmente, o Mirante, 

estão passando por profundas mudanças alicerçadas na descentralização de 

estabelecimentos comerciais e de serviços antes só localizados no Centro. Dentre tais 

estabelecimentos, o novo terminal rodoviário é o primeiro a se instalar naquela zona da 

cidade, conforme depoimento de uma antiga moradora do bairro do Catolé:  

Moro desde 1972 e estou aqui até hoje. [...] aqui era muito deserto. [...] Essa 
rua aqui perto (a Otacílio Nepomuceno), não tinha, foi construída por causa 
da rodoviária. Lembro ainda da inauguração da rodoviária17. 

Uma das principais vias de ligação e acesso para os bairros do Catolé e Sandra Cavalcante 

é a Av. Otacílio Nepomuceno, aberta durante as obras do terminal rodoviário, no intuito de 

proporcionar acesso e infraestrutura viária ao novo equipamento, reforçando a constatação 

de que o terminal rodoviário foi o primeiro elemento propulsor da expansão que hoje se 

experimenta no seu entorno. 

O mesmo ocorria com o Bairro Sandra Cavalcante. A rotatória da entrada da cidade, o Hotel 

Village e o Shopping Boulevard – principal Shopping Center da cidade –, também não 

constavam na malha urbana campinense na ocasião da construção e inauguração da 

rodoviária. A mudança desse cenário deu-se a partir da construção da rodoviária 

impulsionando o desenvolvimento dos bairros limítrofes. 

 

                                                 
16 Batista (2011), tratando dos desdobramentos da implantação do terminal rodoviário, revela que o 
equipamento foi o primeiro de maior porte a se instalar na região e que sua construção fazia parte de 
um processo de descentralização planejada. 
17 Depoimento de antiga moradora do bairro do catolé, Sra. Nazaré Pereira, em 15/07/2010, em 
entrevista feita pelo pesquisador Péricles Alves Batista (2011), para sua dissertação de mestrado.  
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Figura 84 - A rodoviária no topo do terreno. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2012) 

 
Figura 85 - Levantamento aerofotogramétrico de 1982 (antes do início das obras do terminal 
rodoviário). Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Município de Campina Grande. 
Fotografia do original, recorte e edição para inserção na escala do bairro feito por Eduardo 
Lucas. 

FUTURO TERMINAL  

RODOVIÁRIO 
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Longe do núcleo urbano da cidade na época, a Rodoviária Nova, como ficou conhecida, 

tornou-se a primeira construção significativa nesta área da cidade. Podemos perceber sua 

influência no entorno e nos bairros vizinhos desde a segunda metade dos anos de 1990 – 

um pouco mais de uma década após sua inauguração – quando já contava com a 

infraestrutura e os empreendimentos que configuram sua estrutura atual: o Boulevard 

Shopping, construído em 1999, e os hotéis de maior destaque da cidade: o Hotel Village de 

1997 e o Garden Hotel de 2005 (BATISTA, 2011), ambos localizados, estrategicamente, 

próximos ao Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo. Seguramente a localização da 

rodoviária contribuiu para o desenvolvimento da região como primeiro ponto referencial 

naquela área, possibilitando, além da implantação dos hotéis e do shopping, grande 

expansão imobiliária, experimentada desde fins dos anos 1990. 

Ricardo Couto, sócio gerente da rede de hotéis Village, em entrevista realizada em julho de 

2011, afirma:18   

Quando consideramos a possível implantação do hotel em Campina Grande, 
a proximidade com a rodoviária nova foi o ponto de partida para a escolha do 
lugar e do terreno onde hoje estamos instalados. [...] Assim conseguiríamos 
atender dois requisitos que queríamos para nosso empreendimento: estar 
próximo à rodoviária, que favorece aos usuários que chegam em transportes 
públicos; e ainda estar com uma certa distância do centro para atendermos 
os clientes que querem certa tranquilidade.(22/07/2011) 

Como primeiro critério de escolha do terreno para implantação do Hotel Village Premium 

Campina Grande, a descrição da localização do referido Hotel, enfatiza em seu site, a 

vizinhança com a "Rodoviária Nova": 

Situado em localização estratégica, no bairro do Catolé, ao lado do Terminal 
Rodoviário Argemiro de Figueiredo e do Boulevard Shopping (Iguatemi), a 
5km do aeroporto João Suassuna, 2 km do Centro de Convenções Raimundo 
Asfora e 3km do Centro Comercial, o hotel está próximo da BR 230, acesso 
ao Litoral, Sertão e Brejo Paraibano19. 

 

 

 

 

                                                 
18 Entrevista realizada em 22/07/2011 com Sr. Ricardo Couto, sócio gerente da rede de hotéis Village 
Nordeste. 
19 Informação contida no site do Hotel Village Campina Grande: http://www.hoteisvillage.com.br/index 
.php?p=hotel_campinagrande. acesso em 21/04/2011. 
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Figura 86 - imagem atual (2010) do terminal rodoviário e seu entorno na escala 
do bairro. Fonte: SEPLAN - Google Earth; recorte na escala do bairro e edição 
de Eduardo Lucas. 

 
Figura 87 - Foto atual do entorno da rodoviária com a avenida Brasília em primeiro plano. Fonte: 
http://www.marcusnogueira.com/2011_11_01_archive.html. Acesso em 25/06/2012.  

TERMINAL RODOVIÁRIO 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

BOULEVARD SHOPPING 

http://www.marcusnogueira.com/2011_11_01_archive.html.%20Acesso%20em%2025/06/2012
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O recorte que propomos neste capítulo nos permitiu algumas constatações prévias: 

1) os três edifícios foram construídos em limítrofes ou nas divisas entre bairros;  

2) estão próximos de rotatórias e/ou parques e/ou praças; 

3) pontos estruturais da cidade estão emoldurando seus entornos (Parque do Açude Novo, 

Parque do Povo, Açude Velho, rotatória da entrada principal da cidade); 

4) as principais vias de ligação ou acessos aos bairros que acolhem os edifícios estudados 

margeiam ou circulam seus lotes. 

Referente aos edifícios aqui analisados, é possível, a partir deste recorte, constatar que: 

a) a rodoviária, certamente foi um motor importante para a ocupação da área sul da cidade, 

definindo também boa parte do uso que convergirá para a tal zona.  

b) a FIEP, por sua vez, parece ter influenciado pouco na ocupação dos dois bairros do seu 

entorno imediato, pois estes já estavam consolidados quando o edifício foi construído; 

c) Já o MAAC, se pensado isoladamente enquanto edifício, pode ter tido pouca influência na 

ocupação posterior dos bairros que o margeiam, porém, o conjunto do qual faz parte, o 

Parque do Açude Novo, como prolongação do Parque do Povo e do Açude Velho, parece ter 

sido decisivo na morfologia e consolidação dos bairros Prata, São José e o Centro ao norte 

da cidade. 
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CAPÍTULO IV 

A ESCALA DA CIDADE 
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Figura 88 – Recorte da escala da cidade. 1) Parque do Açude Novo; 2) Parque da Criança; 3) Praça Jornalista 
José Lopes de Andrade; 4) Rotatória de chegada ao núcleo urbano da cidade;  5) Rotatória da entrada da 
cidade. Fonte: desenho de Eduardo Lucas (2012). 
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Este capítulo trata dos três edifícios justapostos, vistos na escala que convencionamos 

chamar de escala da cidade; É nesta escala que pretendemos, com vista à evolução 

urbana de Campina Grande, entender o papel que os três edifícios exercem na expansão 

da cidade; assim como a conectividade (ligação física) e a integração (uso) entre as 

áreas estudadas. 

Unidade e Conjunto: a FIEP, o MAAC e a Rodoviária na cidade 

A cidade de Campina Grande está localizada no agreste Paraibano, mais precisamente na 

Serra da Borborema, entre o litoral e o sertão. Desde a sua fundação, seu potencial 

econômico na região destaca-se, em parte, por sua localização geográfica que, na parcela 

central do estado, torna-se local de entroncamento e ligação entre a capital, o interior e os 

estados vizinhos – Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará –, em parte, pelo clima 

ameno, em uma região marcada por temperaturas altas e terras secas (CÂMARA, 2006). 

Segundo Marcus Vinícius Dantas de Queiroz, em sua dissertação de mestrado intitulada 

Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina grande em 

transformação 1930-1950, entre as décadas de 1930 e 1940, a cidade passa por um rápido 

processo de modernização, apoiado na tríade sanear, embelezar e circular (QUEIROZ, 

2008, p. 15). É desta época, por exemplo, a abertura da Avenida Floriano Peixoto. 

No entanto, pese ao crescimento econômico e ao progresso urbanístico experimentado 

neste período, de acordo com Oliveira (2005), o que se seguiu ao longo de toda a década 

de 1950 foi um período de crescimento marcado pela especulação imobiliária sem 

planejamento e a mercê dos interesses privados. Entre 1960 e 1962, durante a 

administração do prefeito Severino Bezerra Cabral, houve uma nova tentativa de ordenação 

do crescimento urbano com a elaboração do Plano Diretor Físico20 de Campina Grande, por 

uma equipe de arquitetos, urbanistas e sociólogos liderados pelo engenheiro Austro França 

Costa21. Algumas operações realizadas nesta época chamam a atenção, entre elas, a 

ampliação da Av. Floriano Peixoto, ação conjunta com  o  projeto  e  implantação do  Teatro  

                                                 
20 O Plano Diretor Físico foi criado entre 1960 e 1962, em uma tentativa de reorganização urbana da 
cidade, na qual uma equipe multidisciplinar definiu metas, meios e critérios de ocupação do solo, 
além de planejar e executar obras na busca do desenvolvimento urbanístico campinense (OLIVEIRA, 
2005). 
21 Austro de França Costa nasceu em Campina Grande e formou-se em engenharia na cidade de 
Recife. Volta a Campina Grande como um dos professores fundadores da primeira turma de 
Engenharia Civil da Escola Politécnica, lecionando a disciplina de Arquitetura e Urbanismo. Tem em 
seu currículo obras como a Associação Comercial de Campina Grande, a Sociedade Médica, a 
Sociedade Odontológica, entre outros. Como Secretário de Obras da Prefeitura durante o mandato do 
prefeito Severino Cabral, realiza entre outras, a expansão da Av. Floriano Peixoto até o lote do Teatro 
Municipal e idealiza o projeto do Teatro Municipal Severino Cabral juntamente com Geraldino Duda 
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Figura 89 - Av. Floriano Peixoto em meados dos anos 1950. Fonte: Museu Histórico e 
Geográfico de Campina Grande. 

  
Figura 90 - Teatro Municipal durante sua construção (1962). Fonte: acervo de 
Geraldino Duda. 

  
Figura 91 - Gráfico do crescimento populacional de Campina Grande, entre 1970 e 
2007 (IBGE). Fonte: Oliveira ( 2009, p. 22). 

                                                                                                                                                         
(dados colhidos em entrevista ao médico campinense e filho do engenheiro civil Austro França, 
Hamilton Belo França Costa, em 20/05/2012). 
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Municipal Severino Cabral, com clara intenção de proporcionar a expansão da cidade para a 

zona oeste. 

Apesar do Plano Diretor Físico não ter tido continuidade após a troca de poder político 

municipal, em 1963, a partir da década de 1970, em um contexto nacional marcado pelo 

“milagre econômico”, a cidade passou por um novo impulso modernizador, quando se 

elaborou, a partir de uma parceria com o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo do 

Ministério do Interior (SERFAU/Minter), o Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

(PDLI)22, que visava traçar projetos e executar obras, no intuito de dotar a cidade de 

infraestrutura, que proporcionasse o seu desenvolvimento industrial, tecnológico, cultural e 

social. A recém-criada Companhia Pró-Desenvolvimento de Campina Grande 

(COMDECA)23, o órgão que tinha como objetivo a elaboração de projetos setoriais dentro de 

um planejamento integrado em conformidade com as diretrizes do governo federal instalado 

em 1964, depois de um golpe militar, desenvolve os projetos CURA I, CURA II e CURA III24, 

objetivando a abertura, expansão e pavimentação de inúmeras ruas e avenidas estratégicas 

para o desenvolvimento da cidade como, por exemplo, a complementação da Av. Floriano 

Peixoto, a pavimentação da Av. Manoel Tavares, a implantação de equipamentos urbanos 

de cultura, lazer, contemplação e de comércio e a revitalização de áreas degradadas e/ou 

invadidas no Centro da cidade. 

As taxas de crescimento populacional do município divulgadas pelo IBGE em 2008 (Figura 

91) atestam o rápido crescimento da população de Campina Grande nos anos 1970 e 1980, 

sugerindo a intenção do Governo Federal em conter a migração inter-regional através da 

reestruturação urbana e a fim de segurar os contingentes populacionais nas submetrópoles 

regionais.  

Sobre a intenção do Estado em promover o desenvolvimento através de incentivos à 

industrialização, Oliveira (2009) comenta: 

Assim, os objetivos do Estado de forma mais clara serão a intervenção no 
processo de urbanização promovendo um processo de renovação e 
reestruturação urbana, de modo que se torne possível a implantação de um  

                                                 
22 O PDLI – Plano de Desenvolvimento Local Integrado – foi desenvolvido pelo governo federal 
visando os municípios de médio porte e objetivando: a) um diagnóstico; b) um plano de diretrizes e 
desenvolvimento; e c) um plano de ação para o governo municipal, com ênfase nos aspectos físico-
territoriais e institucionais (OLIVEIRA, 2005). 
23 A COMDECA – Companhia Pró-Desenvolvimento de Campina Grande era uma instituição público-
privada de economia mista, que visava fomentar o desenvolvimento econômico e assessorar o 
governo municipal na elaboração de vários projetos setoriais (OLIVEIRA, 2005). 
24 O Projeto CURA – Comunidade Urbana para Renovação Acelerada – foi um projeto subdividido em 
três outros: CURA I, II e III, que objetivavam organizar racionalmente o tecido urbano da zona sul da 
cidade: (1) dotando-a de infraestrutura e de áreas de lazer, (2) integrando-a a zona oeste para que os 
benefícios do programa não contemplassem apenas fração da cidade e (3) estimulando o seu 
crescimento ordenado e compatível com a realidade econômica e social do Município. 
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Figura 92 – Mapa evidenciando a ligação, através das vias rodoviárias (em verde claro), entre os componentes 
do "conjunto verde".  Fonte: desenho de Eduardo Lucas. 

 

 

 

 

            
Figura 93 - O Parque do Açude Novo assume a função de rotatória com a bifurcação diante do teatro.  
Figura 94 - A rotatória com o Parque da Criança a sudoeste e a Praça Jornalista José Lopes de Andrade a norte 
(onde a av. Canal bifurca em frente a FIEP). Fonte: desenho de Eduardo Lucas. 
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sistema de comunicações e transportes, e ampliação dos fluxos de 
comercialização e circulação de matérias-primas, dando sustentação e 
promovendo a consolidação da grande indústria (OLIVEIRA, 2009, p. 23).

 

Foi, portanto, nos marcos da COMDECA e dos CURA I, CURA II e CURA III que os  

edifícios tratados neste trabalho foram construídos. A Sede da Federação das Indústrias do 

Estado da Paraíba foi um edifício que consolidou a posição de destaque econômico que 

Campina Grande ostentava naqueles anos. O MAAC propiciou um espaço destinado à 

cultura, atualizando Campina Grande frente as outras cidades médias, enquanto a 

rodoviária tinha um papel estratégico de integração regional e até mesmo nacional. 

Três edifícios, uma escala  

Ao ampliarmos as áreas demarcadas, englobando desta forma os três edifícios em uma 

análise de conjunto, evidenciamos o papel estruturante que eles assumem no meio urbano. 

Esse papel pode ser percebido na medida em que se observa como cada um dos edifícios 

se relaciona com outros “lugares” de grande importância para Campina Grande: o Parque 

do Povo, o Shopping Boulevard, o Açude Velho, o Parque da Criança e o Teatro Municipal. 

Todos esses lugares, incluindo aqui os três edifícios em questão, são conectados entre si 

através das vias urbanas mais importantes: Avenida Brasília, Avenida Canal, Avenida 

Floriano Peixoto e Avenida Sebastião Donato, esta última, como foi visto no capítulo 

anterior, define um "conjunto verde" (Figura 92) fundamental na cidade, composto pelo 

Parque da Criança, Açude Velho, Parque do Povo e Parque do Açude Novo. Esse conjunto 

de lugares, edifícios e vias, formam a imagem de Campina Grande e, em termos 

lynchnianos, seu grau de legibilidade: 

[...] as vias exporiam e preparariam os bairros, ligando diversos pontos 
nodais. Estes ligariam e demarcariam as vias, enquanto os limites isolariam 
os bairros, e os marcos indicariam os seus núcleos. A total orquestração 
dessas unidades é que amarraria uma imagem densa e viva e a sustentaria 
nas áreas em escala metropolitana. (LYNCH, 1997, p. 121). 

A orquestração dessas unidades, como propõe Lynch, é possível pela presença de 

elementos viários articuladores e distribuidores, como rotatórias e bifurcações. Apenas no 

caso do MAAC, não há, articulado a ele, uma rotatória, no entanto, cabe perceber que o 

próprio Parque do Açude Novo assume tal função, enquanto as bifurcações acabam 

assumindo papel que transcende sua função básica. A bifurcação em frente à FIEP gera a 

Praça Jornalista José Lopes de Andrade, enquanto ao lado do Parque do Açude Novo a 

bifurcação dá lugar ao Teatro Municipal. 
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Figura 95 – Recorte da escala da cidade realçando, na cor laranja, o percurso da Micarande (carnaval fora de 
época de Campina Grande), que sai desde a Av. Argemiro de Figueiredo (de fronte à "rodoviária nova") e vai até 
o Parque do Povo - local onde é celebrado, também "O Maior são João do Mundo". A dispersão acontecia de 
frente ao Parque do Açude Novo. 1) Parque do Açude Novo; 2) Parque da Criança; 3) Praça Jornalista José 
Lopes de Andrade; 4) Rotatória de chegada ao núcleo urbano da cidade;  5) Rotatória da entrada da cidade. 
Fonte: desenho de Eduardo Lucas. 

 
Figura 96 – O caminho da folia: percurso da Micarande ornamentado às margens do Açude Velho. Fonte: 

http://cgretalhos.blogspot.com. Acesso em 28/06/2012. 
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Figura 97 – Chegada dos blocos da Micarande no Parque do Povo. Fonte: http://www.investimoveisonline.com. 
br/conheca_paraiba.php. Acesso em  28/06/2012. 
Figura 98 – Celebração do Maior São João do Mundo no Parque do povo (1996). Fonte: 
http://cgretalhos.blogspot.com. Acesso em 28/06/2012. 

 

 

 
Figura 99 - Fotografia aérea da cidade de Campina Grande datada de 1981. A linha vermelha indica o percurso 
viário de ligação entre: 1) Parque do Açude Novo, 2) Teatro Municipal Severino Cabral, 3) Local para 
implantação do Parque do Povo (Inaugurado em 1986), 4) Açude Velho, 5) Curtume São José, local do futuro 
Parque da Criança (inaugurado em 1992) e 6) FIEP. Fonte: Blog Retalhos Históricos de Campina Grande 
editada por Eduardo Lucas. 
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Figura 100 – Desenvolvimento urbano da cidade de Campina Grande até 1960. Fonte: SEPLAN - Secretaria de 
Planejamento do município. 

 
Figura 101 – Desenvolvimento urbano da cidade de Campina Grande até 1985. Fonte: SEPLAN - Secretaria de 
Planejamento do município. 
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É importante ainda destacar que é no conjunto formado pelos edifícios e lugares conectados 

pelas vias, que acontecem as atividades coletivas mais relevantes da cidade. Ademais das 

atividades cotidianas, vale ressaltar ainda a festa folclórica mais importante da cidade - O 

Maior São João do Mundo – vivenciada no Parque do Povo (inaugurado em 1986) e o 

carnaval fora de época - Micarande -, que entre os anos de 1989 a 2008 era celebrado 

através de um percurso pelas ruas da cidade (atualmente o carnaval fora de época é 

celebrado em local fixo). 

Estas constatações ampliam a interpretação anunciada na introdução deste trabalho, em 

que restringíamos a questões formais, a compreensão de “fato urbano”. Ao considerarmos 

que cada um dos edifícios estudados exerce um papel importante no seu entorno imediato 

(Capítulos 02 e 03) e que essas áreas em conjunto condensam as principais atividades 

coletivas da cidade, podemos afirmar que não são apenas questões morfológicas que 

outorgam caráter excepcional a estas áreas, mas também as atividades que essas formas 

possibilitam. 

Outra questão é fundamental quando se amplia a abrangência da visualização dos edifícios. 

Ao menos o MAAC e a Rodoviária são partes de uma estratégia de expansão da cidade.  No 

caso do Parque do Açude Novo, onde se localiza o Museu de Arte Assis Chateaubriand, tal 

expansão se deu para oeste. A Avenida Floriano Peixoto, que teve sua primeira ampliação 

realizada entre 1935 e 1945, chega em 1962 até onde se encontra hoje o Teatro Municipal 

Severino Cabral, construído em 1963. Em 1976, são inaugurados o Parque do Açude Novo 

e o Museu no alinhamento da Avenida Floriano Peixoto por trás do Teatro, com o intuito de 

proporcionar uma área destinada ao entretenimento e à cultura, influenciando enormemente 

a expansão da cidade no sentido oeste. Tal ação proporciona, a partir dos anos 1980, a 

pavimentação da avenida acima citada (em direção à zona oeste) e o consequente 

povoamento e desenvolvimento da região, percebido nos dias atuais, como evidencia a 

série de imagens (Figuras 100, 101 e 102) que ilustram o crescimento urbano de Campina 

Grande. 

Notamos, portanto, que entre 1960 e 1985 (que corresponde à mancha azul destacada nas 

figuras), houve uma evidente expansão da malha urbana campinense, o que evidencia, 

segundo Maia (2010), uma primeira "expansão periférica", devido: a) à política brasileira de 

industrialização do nordeste, através da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste(SUDENE), quando novos investimentos são incorporados ao setor industrial 

campinense; b) aos programas nacionais de infraestrutura e habitação, como o Programa 

Nacional para Cidades de Porte Médio (PNCPM) e o programa Comunidade Urbana para 

Recuperação   Acelerada   (CURA),  que  proporcionam  a  implantação  de  vias,  conjuntos  
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Figura 102 – Desenvolvimento urbano da cidade de Campina Grande até 1992. Fonte: SEPLAN - Secretaria de 
Planejamento do município. 
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habitacionais (com investimentos do Banco Nacional de Habitação - BNH), como o das 

"Malvinas" e obras de urbanização como a do Parque Evaldo Cruz (Parque do Açude Novo) 

com vistas a incentivar a expansão e periferização da cidade em direção à zona oeste. O 

crescimento da malha urbana indica também o crescimento do entorno ao Terminal 

Rodoviário Argemiro de Figueiredo, a partir de 1985, o que corrobora com a hipótese 

levantada de que tal equipamento influenciou na conformação da malha urbana 

campinense, como sustenta Maia: "Já no final dos anos novecentos, a expansão da cidade 

foi impulsionada por outros elementos, tais como a transferência do terminal rodoviário 

interestadual (nos anos 1980) [...]" (MAIA, 2010 p. 5). 

Os aspectos identificados neste capítulo, quando foram considerados os três edifícios e 

suas respectivas áreas de influência conjuntamente, convergem em duas considerações: 

1) Os três edifícios estão conectados pelas principais vias aos lugares de uso coletivo mais 

importantes da cidade; 

2) O MAAC e a "Rodoviária Nova" se inserem em plano estratégico de expansão urbana da 

cidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



96 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

OS TRÊS EDIFÍCIOS E AS 

TRÊS ESCALAS NA CIDADE 

 

 



98 

 

 

 
Figura 103 - Edifício da FIEP na cidade. Fonte: Fotografia de Eduardo Lucas (2012). 

 

 
Figura 14 - O MAAC na cidade. Fonte: Fotografia de Eduardo Lucas (2010). 

 

 
Figura 105 - A "Rodoviária Nova" na cidade. Fonte: Fotografia de Eduardo Lucas (2012). 
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Entre os anos de 1970 e 1985 a cidade de Campina Grande ganhou um destaque especial 

em toda a região dada as atividades econômicas e culturais crescentes, que resultaram em 

importantes investimentos na sua infraestrutura urbana. Boa parte deste incremento deveu-

se ao Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do Governo Federal iniciado no final dos 

anos 1960 através do Programa de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI). 

Os três edifícios analisados nesta pesquisa foram construídos em meio aos investimentos 

engendrados pelo PND/PDLI e encontram-se, portanto atrelados a um projeto nacional que 

visou o crescimento integrado do país e o controle ideológico da sociedade por meio, entre 

outras esferas, da produção cultural (OLIVEIRA, 2005). Tratou-se, portanto, de edifícios em 

acordo com tecnologias e materiais avançados na época de suas construções  em sintonia 

direta com programas políticos estratégicos. 

Foi exatamente esta constatação inicial que levou-nos a questionar quais as relações, do 

ponto de vista morfológico, entre os três edifícios, seus entornos imediatos e a estrutura 

urbana atual de Campina Grande. 

Uma primeira característica comum aos edifícios analisados é o fato de estarem em lotes 

que ocupam toda a quadra na qual se inserem. Esta característica é o que garante a 

liberação dos edifícios dos limites de suas parcelas, conferindo a eles maior visibilidade no 

entorno, mesmo que suas alturas não sejam tão significativas. No caso da FIEP, seu 

isolamento no lote e sua altura de seis pavimentos contrastam fortemente com o tipo de 

ocupação de sua vizinhança, onde as edificações são predominantemente térreas,  

outorgam-lhe uma projeção destacada no entorno.  

A visibilidade possibilitada pela forma de ocupação dos lotes, nos três edifícios, ainda é 

reforçada pelos materiais, técnicas construtivas e os elementos compositivos e estruturais 

empregados – como concreto armado aparente, estrutura espacial em aço e pilotis –, pois 

alinhados à produção nacional de ponta na época em que foram construídos lhes conferem 

uma posição de sofisticação construtiva que atende às ambições nacionalistas 

governamentais em integrar e proporcionar o desenvolvimento do pais. 

Observamos que o edifício da FIEP, mesmo projetado com elementos que favoreceriam sua 

permeabilidade, como pilotis e passarelas, essa possibilidade foi descartada, primeiro, pela 

decisão de cercar todo o seu terreno, depois pela separação entre o bairro do José Pinheiro 

e o Centro da cidade estabelecida diante da forma de ocupação do edifício no lote. Ora: 

administrativamente pertencente ao José Pinheiro, o projeto da FIEP posiciona o edifício de 

costas para o bairro, convertendo-o em uma barreira impermeável entre Centro e bairro. Tal 
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condição elimina as possibilidades de conexão entre o conjunto de elementos presentes no 

entorno, como a Praça Jornalista José Lopes de Andrade, o Açude Velho e entre o Centro e 

o bairro de José Pinheiro. O edifício apresenta-se, através da sua imagem, como um 

símbolo de modernidade e assim, ponto de referência urbano no sentido visual, porém 

intransponível fisicamente. A rodoviária por sua vez, exceto pelas condições de acesso 

(aberturas) favorecida pelo projeto para desempenhar as funções do edifício - embarque e 

desembarque dos usuários (público) e das plataformas (privado) -, o seu lote é, como o da 

FIEP, cercado em todo o perímetro do terreno, o que impossibilita o cruzamento de 

pedestres através do edifício como ligação urbana. A essa característica, soma-se a sua 

localização, que no limite urbano da cidade, não se interpõe entre pontos distintos do núcleo 

urbano - como a FIEP e o MAAC -, mas sim entre às vias rodovias federais e estaduais que 

ligam Campina Grande a outras cidades e regiões. O MAAC é o único edifício que conecta 

pontos distintos, permitindo, tanto pelo seu entorno através de rampas e escadas, como 

pelo seu interior através de uma escada helicoidal, a interlocução entre o parque que o 

acolhe e a cidade. Essas possibilidades de transposições entre museu, parque e cidade são 

reforçadas por sua localização, já que foi implantado na parcela com topografia mais 

elevada do terreno que margeia a via de continuação da Avenida Floriano Peixoto (a 

principal da cidade) na direção oeste; e potencializada pela sua forma, que mesmo não 

estando sobre pilotis (a despeito da FIEP) ou possuindo uma cobertura que favoreça 

amplitude espacial e visual (como a rodoviária), favorece seu cruzamento convertendo-o em 

portal de entrada para o Parque do Açude Novo, no entanto, atualmente não apresenta 

tanta visibilidade em relação aos outros dois edifícios devido à vegetação do entorno e ao 

terminal de integração posicionado diante de sua fachada. 

Percebemos ainda, quando ampliamos a investigação à escala do bairro, que importantes 

lugares de articulações urbanas da cidade emolduram os edifícios analisados, o que 

possibilita escolhas de direcionamentos viários a distintos lugares, haja vista que relevantes 

vias rodoviárias da cidade (Avenida Floriano Peixoto, Avenida Brasília, Avenida Manoel 

Gonçalves Guimarães, Rua Otacílio Nepomuceno e Avenida Sebastião Donato) também 

participam desse contexto. Tais lugares de articulação mencionados são rotatórias e/ou 

parques e/ou praças, a exemplo do Parque do Açude Novo, Parque do Povo, Açude Velho, 

e a rotatória da entrada principal da cidade, que conectados às vias de ligação, juntos 

dialogam com as obras estudadas, conferindo-lhes a integração dos edifícios com o meio 

urbano, e assim outorgando-lhes valores de imagem e símbolo como referencia urbana para 

lugar que ocupam. Ao olharmos individualmente os edifícios, constatamos, por exemplo, que 

a FIEP, por localizar-se numa área de ocupação já consolidada, não se torna, a partir da sua 

construção como principal elemento impulsionador  de ocupação dos bairros do seu entorno 
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(Centro e José Pinheiro), porém se faz presente como referencia física urbana acima 

mencionada – um marco –,e assim proporciona orientação aos que acessam aquela área da 

cidade. O Museu de Artes Assis Chateaubriand, por localizar-se no Parque Evaldo Cruz 

(Parque do Açude Novo), faz parte de um conjunto urbanístico ligado a programas e 

investimentos governamentais com metas de incentivo ao desenvolvimento da cidade em 

direção à zona oeste. E ainda, sua implantação, estrategicamente, às margens do conjunto 

do Parque, no sentido do prolongamento da Avenida Floriano Peixoto na mesma direção 

(oeste), somada à utilização de sua imagem como cartão postal e porta de entrada do 

parque, confere ao museu, na época em que foi erguido, papel de destaque nas intenções 

expansionistas do município, porém, visto atrelado ao conjunto do Parque do Açude Novo. 

Já o terminal rodoviário, como primeiro edifício público de grande porte construído no limite 

da cidade em direção à zona sul, estimula o desenvolvimento dos bairros que o emolduram 

e define boa parte dos usos que para ali convergem, principalmente hotéis (Hotel Village 

Premium, Hotel Garden, Hotel Iguatemi), comércio varejista e edifícios residenciais 

multifamiliares.  

Os três edifícios, agora em conjunto, vistos através da escala da cidade, estão conectados 

pelas principais vias aos lugares de uso coletivo mais expressivos da cidade – onde são 

exercidas atividades recreativas e esportivas, e os locais de contemplação e de festividades 

em geral –,  o que demonstra uma clara associação entre a localização de cada edifício e a 

condição, assim assumida, como símbolos de progresso e desenvolvimento que a cidade 

busca demonstrar a seus habitantes e visitantes. Isso nos leva a concluir que tais 

edificações, no contexto de onde cada uma se encontra, contribuíram e ainda contribuem na 

ocupação e nos usos das áreas que articulam as vias que as conectam, conformando 

assim, um conjunto de usos ligados à construção arquitetural e urbanística desses lugares. 

Assim posto, ao vermos independentemente, suas influências podemos afirmar que: 

localizado entre a área de comércio mais tradicional (a Feira Central) e o bairro mais antigo 

da cidade (o bairro José Pinheiro), a construção da FIEP valoriza uma região de expressivo 

valor simbólico para Campina Grande, haja vista a sua destacada presença no entorno 

atrelada a sua morfologia, aos elementos construtivos e aos materiais empregados na sua 

construção; o MAAC, "por localizar-se no Parque Evaldo Cruz (Parque do Açude Novo)", 

como comentado no parágrafo anterior, teve papel de destaque nas intenções 

expansionistas do município na época em que foi erguido atrelado ao parque; já o Terminal 

Rodoviário Argemiro de Figueiredo, que por ter sido a primeira edificação de maior porte em 

uma área considerada distante do núcleo urbano campinense na época de sua inauguração 

(1983 - 1985), e o programa de sua construção ter incluído também, obras de infraestrutura, 
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como galerias de esgotos, adutoras e vias de acesso, demonstra o interesse dos poderes 

públicos em estimular a ocupação da zona sul da cidade. 

Verificamos que os três edifícios intercalam, entre si e em relação à cidade, papéis 

singulares ligados ao aspecto morfológico propiciado pelas relações entre seus lotes, o 

entorno que os emolduram e os equipamentos que se fazem presentes (praças, parques, 

vias, rotatórias), os quais conectam os edifícios, e conformam um conjunto de usos e 

coletividade diante do espaço. Nossa discussão nesse momento, coaduna com as 

afirmação de Lamas:  

As formas não têm apenas a ver com concepções estéticas, ideológicas, 
culturais ou arquitetônicas, mas encontram-se indissociavelmente ligadas a 
comportamentos, à apropriação e utilização do espaço, e à vida comunitária 
dos cidadãos. (LAMAS, 2010, p. 28) 

Já falamos anteriormente que as três edificações projetadas e construídas no período entre 

1972 e 1985 foram escolhidas para este estudo por assumirem papel emblemático dos 

anseios políticos das elites campinenses diante de suas repercussões midiáticas e políticas 

nos anos em que foram inaugurados. Nesse ponto Rossi sustenta que:  

[...]se a arquitetura dos fatos urbanos é a construção da cidade, como pode 
estar ausente dessa construção aquilo que constitui seu momento decisivo, 
a política? [...] não só afirmamos o vínculo político mas também 
sustentamos a preeminência deste vinculo e, precisamente, seu caráter 
decisivo. (ROSSI, 2001, p. 252) 

[...] 

Quem, em última instância, escolhe a imagem de uma cidade? A própria 
cidade, mas sempre e somente através das suas instituições políticas. 
Pode-se afirmar que essa opção é indiferente, mas seria simplificar 
banalmente a questão. Ela não é indiferente: Atenas, Roma, Paris, também 
são a forma da sua política, os signos de uma vontade. (ROSSI, 2001, p. 
252) 

Se a conjuntura política e econômica proporcionou uma onda modernizadora em Campina 

Grande, foi porque uma elite campinense, representada pelos gestores públicos e pela 

classe empresarial, se empenhou para dotar sua cidade de uma estrutura urbana 

condizente com a modernização do país. Portanto, os edifícios aqui estudados,  conectados 

pelas principais vias e emoldurados pelos lugares públicos de maior visibilidade aos seus 

moradores e visitantes (haja vista que são os locais onde acontecem as atividades coletivas 

mais relevantes da cidade25), influenciaram, cada um de maneira distinta, no contexto 

                                                 
25 Lugares onde acontecem as atividades coletivas mais relevantes da cidade: Parque do Povo - ao lado do 

Parque do Açude Novo (onde acontecem eventos públicos como shows, comícios e festas folclóricas a exemplo 

do Maior São João do Mundo, e da Micarande) O Parque da Criança - próximo à FIEP (onde se praticam 

esportes e atividades recreativas até os dias atuais) - próximo ao edifício da FIEP; O Açude Velho (área de 



103 

 

urbano de onde estão localizados. A FIEP, por exemplo, encontra-se ao lado do Açude 

Velho e do Parque da Criança, locais de práticas desportivas, contemplação e lazer; O 

MAAC localiza-se no Parque do Açude Novo, lugar projetado para  contemplação e lazer, 

vizinho ao Teatro Municipal (único teatro da cidade na época, onde se produziam e se 

apresentavam as atividades culturais) e ao Parque do Povo, (onde acontecem  as atividades 

folclóricas, políticas e eventos públicos até a atualidade); A "Rodoviária Nova", por sua vez, 

está próxima ao principal shopping center e aos hotéis de maior destaque da cidade, (todos 

construções posteriores à rodoviária). O primeiro edifício citado (o da FIEP) valoriza, através 

da sua presença física como símbolo de desenvolvimento e progresso, atrelada a sua 

morfologia e técnicas construtivas alinhadas à produção de ponta nacional, um setor de 

expressivo valor simbólico para cidade; o segundo (o MAAC) faz parte de um planejamento 

urbanístico que propicia, através de ações conjuntas implementadas pelo Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) - como a expansão da Avenida Floriano Peixoto -, 

o crescimento da cidade em direção a uma zona oeste; enquanto a rodoviária, como 

primeira grande obra na região onde foi construída, motiva, através da abertura de vias de 

acesso (como a Rua Otacílio Nepomuceno) e de implantação de infraestrutura, a futura 

ocupação em direção à zona sul da cidade. 

Quanto à permanência física dos edifícios na atualidade (entre 27 e 40 anos depois), se faz 

necessário comentar que fisicamente todos estão em perfeito estado de conservação. É 

animador constatar a boa manutenção e a conservação das edificações, que se mostram, 

ainda nos dias atuais, como foram concebidas originalmente. Suas estruturas fielmente 

preservadas e os elementos e materiais especificados conservados. 

Se nos perguntamos, anteriormente, a importância do conjunto dos três edifícios, levando 

em conta suas localizações e as relações morfológicas estabelecidas entre seus entornos 

imediatos, para a estrutura urbana atual de Campina Grande, sugerimos que tais 

edificações serão identificadas como pontos focais e, portanto componentes importantes do 

ponto de vista morfológico da cidade - fatos urbanos. Por estudo da morfologia, Lamas 

entende como: "a totalidade do território como lugar de transformações produzidas pelo 

homem", ou seja, "todo o território como lugar de intervenção da arquitetura." (LAMAS, 

2001, p. 70) 

 

 

                                                                                                                                                         
contemplação e práticas esportivas); Av. Argemiro de Figueiredo e Av. Brasília  (Locais de concentração e saída 

dos blocos de carnaval fora de época que aconteceu entre os anos de 1989 até 2008).  
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Figura 106 - Vista do Museu de Arte Assis Chateaubriand em 1981. Fonte: cartão postal da cidade 
publicado em 1981.  

 

 
Figura 107 - Foto do Museu com o terminal de integração obstruindo sua fachada. Fonte: foto de 
Eduardo Lucas (2009). 
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O que se constata aqui é que, apoiado na proposição de Rossi de que "no interior da 

estrutura urbana há alguns elementos de natureza particular que têm o poder de retardar ou 

acelerar o processo urbano, e que por natureza são relevantes" (ROSSI, 2001, p.62), e 

ainda que "é inconcebível pensar que os fatos urbanos mudam, de certa forma, por causa 

da sua dimensão" (ROSSI, 2001, p.34), os três edifícios aqui analisados em três escalas 

(dimensões) investigativas propostas por Lamas (2010) desempenham papeis de 

considerável relevância no lugar onde se inserem ou/e ainda no conjunto urbano do qual 

fazem parte, levando em conta a manutenção de tais fatos urbanos independente da 

dimensão que se produzem.  

Observamos que o edifício da FIEP se faz presente desde sua fundação até os dias atuais. 

Foi na sua inauguração, e ainda é, marco e símbolo de progresso e desenvolvimento 

regional industrial e comercial para Campina Grande. Está emoldurado pela Feira Central e 

o bairro de José Pinheiro, lugares marcados por forte peso histórico e arquitetura vernacular. 

Morfologicamente distingue-se do entorno próximo: um edifício de concreto bruto que se 

curva entre brises verticais e vidros, com 35 m de altura sobre pilotis, entre  edificações 

predominantemente térreas de alvenaria e coberturas de duas águas. Guardando as 

devidas proporções faz lembrar a descrição de Paul Goldberg (2011 no seu livro intitulado 

"A Relevância da Arquitetura", se referindo ao Museu Guggenheim de Bilbao, projeto de 

Frank Gehry: "um objeto escultural de titânio, erguido entre velhos prédios de alvenaria", e 

complementa: "O museu é um sinal de pontuação no final da perspectiva e transforma a 

cidade na moldura para sua atividade." (GOLDBERG, 2011, p. 244). A FIEP pontua sua 

atividade no território, assegura sua permanência no lugar como fato urbano e marca sua 

presença na cidade.  

Por outro lado o Museu de Artes Assis Chateaubriand, mesmo com todas as características 

de modernidade na época de sua construção (já comentadas anteriormente), é mais uma 

obra inserida no programa urbanístico do Parque do Açude Novo, e que, só no conjunto 

urbanístico do parque é que assume relevância para a conformação da malha urbana 

campinense atualmente; e para essa finalidade o plano foi proposto desde 1972. Mesmo 

considerando as modificações recentes sofridas pelo parque e seu entorno, como a inserção 

de um terminal de integração – que obstrui completamente a visibilidade do museu –, as 

mudanças de fluxos viários e os usos do parque modificados, observamos que os objetivos 

de crescimento da cidade para o oeste foram alcançados e que, na realidade, era o 

interesse do projeto na época. Quarenta anos depois, com os fluxos viários já consolidados 

e os objetivos do plano alcançados, o projeto urbanístico do parque foi ignorado a partir de 

novos programas e interesses. 
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Figura 108 - A FIEP e seu entorno. Fonte: Foto de Eduardo Lucas (2012) 

 
Figura 109 - O MAAC e seu entorno. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2012) 

 
Figura 110 - A rodoviária e o entorno. Fonte: foto de Eduardo Lucas (2012) 
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Desenho urbano é sempre redesenho (arqui-ícone): das organizações  
inteiramente novas (que só podem configurar-se mediante faixas de 
redundância), às renovações parcelares e destas à proteção e manutenção 
do patrimônio cultural (que comporta critérios eletivos e graus de 
intervenção variáveis). Há pois neste desenho aquela interdependência e 
mútua-interferência passado/presente/futuro que implicando revisões e 
incertezas abriga a regressão na progressão e a progressão da regressão". 
(ELIAS, 1989, p.136). 

Neste ponto nos permitimos entender a cidade em constante processo de transformação 

que se vincula diretamente com as construções que se fazem presentes no meio urbano – 

sua arquitetura – e no entanto, as distintas formas (morfologias) que podem assumir tais 

produtos construtivos (arquitetura) e por consequência a cidade, que para Krier ela própria é 

arquitetura. Essa arquitetura então é que define o espaço, marca o lugar, direciona... 

constrói a cidade. Assim  chegamos ao terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo, uma 

obra  implantada, no período de sua construção, no limite urbano campinense em direção à 

capital. Tal edifício direciona, indiscutivelmente, o crescimento da cidade para zona sul, o 

que, por fim, comprova sua influência na composição morfológica da malha urbana 

campinense.  

Por fim, os edifícios aqui analisados na cidade, são produções de uma arquitetura que 

coaduna com as aspirações de uma elite empresarial e política campinense, comprometida 

com a intenção de expansão e desenvolvimento da cidade em uma época marcada por 

investimentos federais em infraestrutura urbana que proporcionem o desenvolvimento da 

cidade e a integração nacional. Suas influencias portanto, são parte de uma estratégia que 

tem suas imagens atreladas ao progresso e ao crescimento da cidade, e como tal, exercem 

seus papeis na construção de uma Campina Grande que na época de suas construções  

cresce e prospera. 

Entender arquitetura e a cidade da partir da importância que os três edifícios aqui estudados 

(FIEP, MAAC e Rodoviária Nova) e seus entornos exerceram, ou ainda exercem, na 

estrutura urbana de Campina Grande, abre uma nova discussão na busca de respostas que 

elucidem a complexa trama urbana de influencias mútuas, diante do papel que cada uma 

desempenha individual e coletivamente, e que direcionam as imagens e os símbolos que 

constroem a cidade e são, também construídos, a partir do ideário de cidade que queremos 

e que temos. 
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Assim,  a cidade tem por fim a si mesma e não há 

mais nada a explicar, além do fato de que a cidade 

está presente nessas obras. 

Aldo Rossi 
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