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RESUMO 

O avanço das pesquisas na área de teoria e história da arquitetura caminha em estreita ligação com o estado 
de conservação e manutenção da documentação histórica, a qual compõe o conjunto de fontes primárias 
indispensáveis na reconstrução de determinados momentos históricos revelando seus condicionantes. Dessa 
forma, o que se pretende mostrar com essa comunicação é o resultado de um trabalho monográfico sobre 
Arquitetura Moderna em João Pessoa, entre as décadas de 1950 e 1970, e a contribuição fundamental da 
pesquisa em arquivos públicos. A pesquisa em jornais e periódicos de época, bem como entrevistas com 
pessoas que viveram esse período da história da cidade foram, em grande parte, os balizadores do trabalho 
no recorte temporal estudado, auxiliando as datações e funcionando como ponto de partida para a 
compreensão tanto do contexto em que uma nova linguagem, a da arquitetura moderna, é introduzida na 
cidade de João Pessoa, quanto da imagem de modernidade que é construída através da figura dos prédios 
altos e dos novos caminhos de expansão da cidade.  
Palavras-chave: verticalização, arquitetura moderna pessoense, documentação em arquitetura. 



1. INTRODUÇÃO 

O avanço das pesquisas na área de teoria e história da arquitetura caminha em estreita 
ligação com o estado de conservação e manutenção da documentação histórica, a qual 
compõe o conjunto de fontes primárias indispensáveis na reconstrução de determinados 
momentos históricos revelando seus condicionantes. Dessa forma, o que se pretende 
mostrar com essa comunicação é o resultado de um trabalho monográfico 1  sobre 
Arquitetura Moderna em João Pessoa, entre as décadas de 1950 e 1970, e a contribuição 
fundamental da pesquisa em arquivos públicos. 

O estudo do patrimônio moderno é um tema recente ainda em busca dos limites de um 
movimento que não se restringiu aos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São 
Paulo ou Belo Horizonte, mas que deixou registros em todo o território brasileiro. No 
entanto, o mercado imobiliário tem caminhado a passos largos e muito mais rápido que o 
registro e mapeamento desse patrimônio, tornando sua morte anunciada (Amorim, 2007). 
Assim, um dos desafios a ser enfrentado com certa urgência é o registro desse patrimônio e 
o resgate desse período histórico, particularmente em cidades fora do triângulo citado. 

A Universidade Federal da Paraíba tem contribuído para o registro dos exemplares 
paraibanos com a realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos que buscam 
reconhecer e mapear a produção moderna em João Pessoa (capital do Estado) e Campina 
Grande (cidade do brejo paraibano). Com o intuito de ampliar esses estudos, a presente 
pesquisa traz o registro dos primeiros edifícios altos – um dos símbolos da metrópole e das 
aspirações do homem moderno – construídos em João Pessoa entre as décadas de 1950 e 
1970, período coincide com a construção de sua condição de cidade moderna, fruto de um 
urbanismo modernizador (Somekh, 1997) e dos anseios do homem moderno na busca 
incessante do novo. 

Diante da escassa bibliografia sobre esse período da história local, os jornais 2  e os 
periódicos foram fontes indispensáveis no estudo e registro desse momento histórico 
negando, confirmando e dando novas informações e diretrizes sobre os fatos, fatores e 
agentes envolvidos na construção da imagem de cidade moderna, que teve como um de 
seus símbolos o edifício alto. Em paralelo, o arquivo da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa foi peça fundamental no acesso aos projetos aprovados nesse intervalo, mostrando 
pela primeira vez obras modernas não identificadas – pelo desaparecimento ou pela não 
execução da obra –, ampliando assim o objeto de estudo. A essa base documental aliou-se 
entrevistas com profissionais e cidadãos envolvidos direta ou indiretamente na construção 
da cidade moderna, levantamentos in loco e revisão bibliográfica sobre os temas 
abordados. 

A finalização da pesquisa e as análises desenvolvidas levam a concluir que o fenômeno da 
verticalização em João Pessoa, naquilo que o desencadeou e que caracteriza seu primeiro 
ciclo de materialização, assemelha-se ao que ocorre em muitos dos grandes centros 
nacionais, “no qual a expansão do mercado imobiliário e a valorização dos terrenos centrais 
das cidades formam a base que condiciona e gera a produção desse fenômeno” (Nery, 
2001, p.245). No entanto, diferentemente de boa parte dos grandes centros urbanos onde o 
crescimento das cidades e a carência de terrenos nas áreas centrais são fortes 
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A pesquisa nos jornais A União em circulação entre os anos de 1950 e 1970 na cidade de João Pessoa fez parte de um 
projeto de iniciação científica cujo objetivo era a criação de um banco de dados sobre Registro de Arquitetura Moderna em 
João Pessoa. O projeto foi orientado pela professora Nelci Tinem e contou com a participação de mais quatro alunos. 



condicionantes para a pressão do mercado sobre a multiplicação do solo urbano, o contexto 
local mostrou que as razões dessa verticalização estavam atreladas à conjunção de fatores 
econômicos – formação e expansão do capital imobiliário – e fatores simbólicos – inserção 
na paisagem urbana de tipos construtivos que simbolizassem o progresso, o 
desenvolvimento e a modernidade. Por fim, foi possível ampliar o registro do patrimônio 
moderno paraibano construindo, por sua vez, nova documentação sobre Arquitetura 
Moderna Paraibana e seu contexto histórico. 

2. CONTRIBUIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ARQUITETURA 

 

O cruzamento de dados obtidos nas pesquisas em arquivos públicos e entrevistas com 
pessoas que estiveram direta ou indiretamente ligadas ao processo de verticalização e à 
construção da “cidade moderna” foi peça fundamental, primeiro para definição do recorte 
temporal, em segundo para agrupamento das obras que compõem o objetivo de estudo 
desta pesquisa e, por fim, porém não menos importante, a compreensão do processo de 
desenvolvimento da cidade no período em questão sendo possível por em ordem 
cronológica eventos importantes desse processo. 

Nesse sentido, as primeiras informações foram obtidas através da análise de fotos, das 
quais se destacam três, respectivamente de 1934 (Figura 5), 1959 (Figura 6) e 1974 (Figura 
7). Tais dados foram acrescidos de informações coletadas em notícias de jornais, as quais 
ajudaram sobremaneira na datação de muitos dos prédios analisados, além de informar 
sobre ações públicas relativas aos melhoramentos urbanos e ao espírito da época, de 
renovação e afirmação da modernidade, a partir da inserção de símbolos modernos no 
cenário urbano e da demolição e retificação de traços do passado – antônimo de renovação 
e de progresso. 

“Assim afasta-se o problema: desmontem-se os pardieiros e ergam-se 
prédios que enchem as vistas e acomodem lojas e mais lojas, gente e 
mais gente" [grifo nosso]. 

“Mas, para que isto aconteça, teremos de contar com a visão (...) dos 
homens de negócios, os filhos da terra mais bem afortunados e (...) 
progressistas. Procedendo de maneira positiva os donos de fortunas, 
estarão empregando capitais num empreendimento rentabilíssimo e 
demonstram amor pela sua cidade" [grifo nosso]. (UM PROBLEMA..., 1966, 
p.08). 

Sobre o desejo de perseguir o crescimento e garantir o status de cidade desenvolvida, uma 
notícia publicada no jornal A União afirma: 

“O pessoense possui hábitos ainda muito arraigados ao provincianismo 
passado. Só o tempo, lentamente, poderá acabar de vez com a maneira de 
comportamento limitado nosso. Nem as viagens nem a imprensa sulista 
aqui circulando [grifo nosso] diariamente, o cinema e a televisão, ainda 
conseguiram afastar a tendência provinciana que se exterioriza (...)” 
(PASSARELA..., 1970, p.03).  

As descobertas feitas ajudaram não somente a dar continuidade ao conhecimento 
sistematizado sobre João Pessoa de meados do século XX, mas também a confirmar ou 
retificar datações e feitos de décadas passadas, corrigindo equívocos em sua própria 
história. Esse é o caso do edifício Duarte da Silveira, cuja autoria até pouco tempo se 
atribuía ao arquiteto Clodaldo Gouveia e cuja data de execução que se acreditava ser 1936 



(Sales, 1999) não se sustenta mais. Hoje podemos dizer foi construído na década de 1950. 
Tal afirmação pode ser feita a partir da comparação de uma foto da década de 1950 (Figura 
1) onde aparece o edifício, publicada na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 
1960), e outra foto do mesmo local datada da década de 1940 (Figura 2), onde se vê o 
terreno ainda ocupado por uma humilde edificação. 

Esse espírito de desenvolvimento foi acompanhado com entusiasmo pelo capital privado, 
constatado pelos arquivos da Prefeitura Municipal de João Pessoa onde, a partir do acesso 
aos projetos originais, foi possível conhecer os financiadores e autores desse processo de 
renovação da paisagem urbana da cidade. Entrevistas com arquitetos e engenheiros 
responsáveis por algumas dessas obras ajudou ainda a entender essa disposição para 
renovação, expressa em ícones da modernidade como as grandes construção em concreto 
armado, o automóvel, o cinema e a adequação dos eixos viários para atender às novas 
exigências do circular na cidade moderna. 

 

 

 

 

 

 

Um dos pontos mais animadores de fazer parte de uma pesquisa que se propõe à criação 
de um banco de dados sobre Registros de Arquitetura Moderna em João Pessoa, a partir de 
notas de Jornais, é que, uma vez agrupada, essa documentação servirá de base à 
continuidade e/ou início de muitas outras sobre este mesmo tema, que pela escassez 
bibliográfica é cada vez mais pertinente. Esse artigo é, por sua vez, um pequeno exemplo 
de como essas informações podem contribuir para entender a história e o patrimônio 
moderno. 

Figura 2: Ponto de Cem Réis (década de 1940). 
Destaque para o terreno onde será construído o 
Edifício Duarte da Silveira. Fonte: Acervo Allen 
Morrison. 

Figura 1: Vista aérea de trecho do centro 
da cidade de João Pessoa (déc. 1950). 
Destaque para o Ed. Duarte da Silveira em 
construção, onde se vê em primeiro plano 
o prédio do IPASE (inaugurado em 1951). 
Fonte: Enciclopédia dos Municípios 
Brasileiros, 1960. 



3. VERTICALIZAÇÃO, PROGRESSO E MODERNIDADE 

A segunda metade do século XX representou um novo momento para o urbanismo e a 
arquitetura em João Pessoa a partir do desenvolvimento industrial subsidiado pelas ações 
da SUDENE, dos financiamentos do BNH para construção de habitação e da participação 
da iniciativa privada como promotora da renovação da arquitetura local, quando o ideário de 
modernidade vem acompanhado com um novo tipo de construção – o prédio alto – e um 
novo modo de morar. 

As transformações urbanas promovidas nesse período continuam tentando negar as 
“feições coloniais” que “manchavam” a desejada imagem de progresso e desenvolvimento 
econômico supostamente, ou não, experimentado pelo país, pelo nordeste e, neste caso 
particular, pela Paraíba. Em pesquisa aos jornais A União da época é fácil perceber a 
preocupação com a construção da imagem de uma cidade moderna alinhada às tendências 
culturais dos grandes centros urbanos nacionais. A busca de espaços públicos limpos e 
aprazíveis, em um primeiro momento, deu lugar à construção de prédios altos, vias mais 
largas que comportassem o fluxo rápido dos automóveis, e viadutos para solucionar os 
problemas de circulação, que no caso de João Pessoa pouco se equipara à realidade de 
São Paulo. 

“Nos tempos atuais, ninguém pode imaginar, por exemplo, como o poder 
público podia consentir na falta de planejamento das ruas que em 
conseqüência, apresentam-se desarmônicas, tortuosas” (QUANDO..., 1957, 
p.04-05). 

Através da nota transcrita acima, publicada em 1957 no jornal A União, pode-se ter uma 
idéia da relação com o espaço público da época e, mais ainda, a postura de negação dos 
traços de um passado colonial. Porém, mais que a negação de um passado que ainda 
estaria ligado ao açúcar, é interessante destacar o direcionamento político que a crítica 
adquire ao comentar, ainda na mesma nota: 

“O espírito liberal do século passado deixou, na fisionomia urbanística das 
cidades marcas bem distintas e que hoje ressaltam a vista, mesmo do 
observador mais superficial”. 

“(...) João Pessoa, como cidade antiga, guarda muito desta época [período 
da República Velha]. A Rua das Trincheiras, a Duque de Caxias, a Rua da 
Palmeira, Barão do Triunfo, a Tabajara, a Rua Tambiá e tantas outras 
retorcidas como o bigode e a bengala dos austeros patriarcas ainda hoje 
guardam, em suas linhas deformadas, a lembrança da força poderosa dos 
antigos donos da cidade” (QUANDO..., 1957, pp.04-05). 

A esse respeito, as mudanças sofridas no cenário político, nacional e local, associadas às 
transformações culturais, influenciam a maneira de enxergar e de se relacionar com espaço 
urbano a partir de meados do século XX. É exatamente essa mudança de perspectiva que 
conduz à construção de uma cidade moderna que persegue o título e a condição de 
“metrópole”, numa busca cercada de símbolos, ícones e utopias.  

A figura do arranha-céu será peça chave do processo de verticalização, estabelecendo uma 
relação de causa-efeito onde não há um sem a presença do outro. Assim, “a expressão 
simbólica do moderno centro de negócios decorre tanto do avanço da técnica quanto das 
características construtivas e das possibilidades de adensamento e reordenação urbanas geradas 

pelo tipo arquitetônico edifício alto [grifo nosso]” (Somekh, 1997, p.36). A autora continua 
dizendo que “as tipologias em altura dos edifícios administrativos tornaram-se – junto com as 



construções para fins residenciais – definidoras da forma e da imagem das cidades 

contemporâneas” [grifo nosso]. 

De fato, quando se fala que a verticalização surge por motivações simbólicas, em momento 
algum seria possível desvinculá-la do fator econômico de valorização do solo urbano, dos 
interesses de mercado que vêem no prédio alto oportunidades de lucro através da 
possibilidade de multiplicação do solo. Porém, dentro do espaço urbano de uma cidade 
onde o adensamento não era necessário para solucionar os problemas de moradia ou de 
controle da expansão da malha urbana, as ações em direção a verticalização, no recorte 
temporal considerado, eram movidas pelo desejo de modernidade e pertenciam muito mais 
a esfera simbólica que a econômica. Como afirma Nery (2001, p.154): 

“O edifício alto e o processo de verticalização das grandes cidades do 
mundo sempre estiveram ligados a dois fatores prioritariamente: um de 
ordem econômica – a valorização e multiplicação da terra urbana; e outro de 
ordem simbólica – a demonstração de progresso e modernidade de uma 
grande metrópole”. 

Decerto, o processo de verticalização experimentado pelos grandes centros urbanos 
brasileiros apresenta particularidades, mas tem em comum o desejo de modernidade. Tal 
desejo conduz a um processo que se desenvolve não pela necessidade de adensamento, 
mas pelo uso deliberado de um tipo arquitetônico na construção da cidade moderna, o que 
Nery (2002) chamará de “verticalização artificial”. 

Em João Pessoa, a construção de prédios altos, e o fenômeno a ele vinculado, surgem em 
um contexto em que o centro da cidade ainda corresponde à sua área mais valorizada, 
embora o processo de expansão em direção ao sul e a leste já começasse a se consolidar, 
principalmente com a valorização dos bairros litorâneos. Nesse processo, agem juntos o 
poder público e o incorporador, aliados por interesses comuns, alimentando o desejo do 
moderno, do novo e de tudo aquilo que simbolizasse o progresso. 

A Câmara Municipal de João Pessoa registra em seus arquivos o Código Municipal de João 
Pessoa, elaborado em 1955, e que oficialmente divide a cidade em zonas e expressa a 
primeira tentativa de criar diretrizes para ordenar a ocupação e o uso do solo urbano. A 
cidade é então dividida em três zonas principais3: Zona Urbana (ZU), Zona Suburbana (ZS) 
e Zona Rural (ZR). A Zona Urbana seria ainda dividida em outras cinco: Zona Comercial 
Principal (BC1), Zona Comercial Secundária (BC2), Zona Industrial (ZI), Zona Residencial 
Principal (ZR1) e Zona Residencial Secundária (ZR2). O zoneamento urbano dava o tom de 
como deveria ser a ocupação de certas áreas da cidade, mas sempre era garantido ao 
poder público o direito de alterar, quando lhe parecesse conveniente, as diretrizes traçadas 
pelo plano. 

Apesar desse zoneamento, o código não discorre sobre taxas de ocupação, coeficientes de 
aproveitamento ou áreas adensáveis, parâmetros recorrentes nos planos para cidades 
como São Paulo e Recife – para citar um exemplo mais próximo – desde a década de 1930. 
A principal preocupação expressa por essa legislação é com o alinhamento das ruas e com 
a implantação das edificações no lote, a fim de garantir a “organização” do traçado de novas 
áreas e a salubridade das novas edificações. Outro ponto relevante no texto são as 
considerações sobre medidas higienistas, discorrendo sobre recuos, projeção de sombra, 
insolação e regime dos ventos. Nesse sentido, aparecem recomendações recorrentes 
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encontrava no arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa e tampouco na Prefeitura Municipal. 



sobre o banheiro, como diretrizes claras de como deve ser sua manutenção e higienização, 
assim como a obrigatoriedade da existência de pelo menos um exemplar desse 
equipamento em qualquer tipo de edificação. 

No entanto, nenhuma referência direta à verticalização ou a construção de prédio de grande 
altura, foi encontrada no texto. A referência mais próxima aparece nos artigos que regem o 
uso e manutenção dos elevadores nas edificações, os quais observam que: 

“Art. 133 - É obrigatória a instalação de elevadores em todo o prédio que 
tiver mais de três pavimentos” (CÓDIGO..., 1955, p.27). 

“Art. 185 – Sendo a construção de mais de dois pavimentos dotada de, no 
mínimo, duas escadas e um número de elevadores proporcional ao número 
de empregados, a juízo da autoridade competente”. (CÓDIGO..., 1955, 
p.34). 

“Art. 375 - Para os edifícios a serem construídos ou reconstruídos com mais 
de quatro (4) pavimentos e oito (8) no máximo, é obrigatória a instalação 
de elevadores" [grifo nosso] (CÓDIGO..., 1955, p. 67). 

Quando é dito no Art. 375 que é obrigatória a instalação do uso de elevador em edificações 
a partir de 04 e até, no máximo, oito (08) pavimentos, percebe-se que a cidade não 
estava preparada para verticalização e nem para o processo pelo qual iria passar. 
Contrastando com essa falta de visão do poder público local, a iniciativa privada será a 
grande incentivadora dessa verticalização e da definitiva transformação da paisagem 
urbana da cidade de João Pessoa. Entre 1955 e 1960, outras edificações com até 06 
pavimentos serão construídas na cidade, afirmando o que foi previsto, mas não instituído, 
pelo código. Nesse sentido, é válido ressaltar que o código não limitava o gabarito em 08 
pavimentos, ele negligenciava a perspectiva de aumento da altura das edificações, não 
conseguindo antever os rumos do mercado imobiliário. 

De fato, a verticalização em João Pessoa não é um fenômeno contínuo, cujo 
desenvolvimento amadurece com experimentações locais, pelo contrário, surge como um 
processo deflagrado pela “compra” de um símbolo de desenvolvimento e progresso das 
grandes metrópoles – o arranha-céu – que traz consigo novas formas arquitetônicas, novas 
perspectivas urbanas e a materialização da chegada dos avanços tecnológicos no campo 
da construção civil. 

“A cidade de João Pessoa reflete em última análise as transformações 
que ocorrem nas estruturas econômicas e sociais de todas as cidades 
brasileiras em desenvolvimento, muito embora um pouco mais lenta 
que a maioria, apesar de ser CAPITAL do ESTADO” [grifo nosso]. (UM 
PROBLEMA..., 1966, p.08). 

No momento da aprovação e publicação do Código do Município de João Pessoa (1955), 
08 pavimentos representavam o gabarito mais alto construído na cidade e correspondia ao 
prédio sede do IPASE (ver Figura 4), construído entre os anos de 1949 e 1951. No início da 
década de 1950, esse foi o símbolo maior da modernidade da cidade de João Pessoa e 
atestava o progresso local, tentando alguma projeção no quadro nacional. 

Até a construção do prédio sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado (IPASE) da Paraíba, o único prédio que destoava da predominância horizontal da 
paisagem urbana até a década de 1950 era a Secretaria de Finanças do Estado (ver Figura 
3), construída na década de 1930 com 05 pavimentos. O IPASE (ver Figura 4) foi 



implantado na área perimetral ao Ponto de Cem Réis e foi visto como um marco do 
progresso como publicavam algumas reportagens da época: 

“Localizado no Ponto de Cem Réis, o prédio do IPASE dá um toque de 
progresso à fisionomia da cidade alta, onde ainda dominam as antigas 
construções de aspecto provinciano. Constitui, com a graça das suas 
linhas, um marco de transformação urbana na área que mais tem 
resistido ao surto inovador da arquitetura moderna” [grifo nosso] 
(POSTAL..., 1953, p.03). 

 “Logo ali mesmo, no Ponto de Cem Réis, estava o edifício do IPASE, como 
um enorme monstro quadrado, num planejamento de novas 
perspectivas, de formas ideais de criação artística” [grifo nosso] 
(MOVIETONE..., 1953, p.04). 

 

O primeiro ciclo da verticalização em João Pessoa se inicia no contexto da consolidação do 
movimento moderno na Paraíba e a ação destacada da iniciativa privada na construção da 
imagem da cidade moderna, cujo marco inicial é o ano de 1958, com a construção do 
Edifício Presidente João Pessoa, e o final é 1975, data de construção do edifício Manoel 
Pires e do início das discussões sobre limitação do gabarito na orla, o que aponta para uma 
nova postura frente um processo que passa a responder a relações urbanas mais 
complexas. 

Assim, analisando algumas fotos aéreas do centro de João Pessoa de 1934 (ver Figura 5), 
de 1959 (ver Figura 6) e de 1974 (ver Figura 7) é evidente o crescimento urbano registrado 
nesses intervalos de 25 anos. 

O período pesquisado (1959/1974) vai separar as primeiras experiências de construção em 
altura, que contou com obras do arquiteto Clodoaldo Gouveia e a construção do prédio 
sede do IPASE, da inserção da primeira torre de apartamentos (vista em construção no 
fundo da Figura 6) – ponto de partida desse estudo. A imagem de 1959 mostra o potencial 
de crescimento da área central e o início da construção da cidade moderna vendo-se em 
primeiro plano a Av. Getúlio Vargas – parte do plano de “remodelação e extensão da 
cidade”, elaborado por Nestor de Figueiredo, que previa a construção de largas avenidas 

Figura 4: Prédio do IPASE em João Pessoa, 
poucos anos após o término das obras. Fonte: A 
União, 06 nov. 1953. Figura 3: Prédio da Secretaria de Finanças 

em construção (1932-1935). Acervo IHGP. 



Figura 5: Vista do centro urbano da cidade 
de João Pessoa, em 1934. Acervo 
Walfredo Rodriguez, editado por Carolina 
Chaves (2005). 

divididas com canteiro central arborizado, as chamadas “parkway”4 – que se torna uma 
importante avenida da cidade nesse período, onde serão erguidos ou propostos, 
importantes prédios altos. 

A partir de meados do século XX é possível perceber – comparando as três imagens – que 
o ritmo de crescimento da cidade e a rapidez com que sua paisagem se altera nos 25 anos 
entre 1959 e 1974 é bem mais intenso que para o mesmo intervalo compreendido entre 
1934 e 1959. O aumento da população urbana é um dos fatores que contribuem para o 
novo ritmo de crescimento da cidade: é registrado um crescimento de, aproximadamente, 
141% entre 1950 e 19705. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Além da Av. Getúlio Vargas, a parkway da Lagoa, outras duas avenidas foram propostas: uma que partia dessa avenida 

em direção à Praça da Independência e outra que partia desta última em direção ao Centro Cívico, proposto para o Bairro 
da Torre (VIDAL, 2004, p.71).

 

5
 O Censo de 1950 aponta para uma população de 89.517 habitantes, que passa para 213.569 em 1970. O Censo de 

1930 não é realizado, assim os dados populacionais passam de 1920 a 1940, onde o crescimento é de, aproximadamente, 
74% em um intervalo de vinte anos. 

Figura 6: Vista do centro urbano de João Pessoa, em 
1959. Destaque para construção do 18 andares ao 
fundo. Fonte: Arquivo Público Estadual, editado por 
Carolina Chaves (2005). 

Figura 7: Vista do centro urbano da cidade de 
João Pessoa, em 1974. Acervo Walfredo 
Rodriguez, editado por Carolina Chaves (2007). 



Em imagem aérea da década de 1940 (ver Figura 8) percebe-se que o deslocamento para a 
praia ainda representava um processo lento, que se intensificava nas férias de verão e iria 
se consolidar a partir da década de 1970 com a transferência definitiva de parcela da 
população local. Já na década de 1960 a ocupação efetiva do litoral é um objetivo do 
governo, que passa a investir intensamente na ampliação da rede de transporte e de 
infra-estrutura urbana para o bairro de Tambaú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que o centro da cidade ainda exercia sua função de centro de negócios e 
financeiro, essas novas áreas terão perfil residencial, alterando-se à medida que avança a 
ocupação dessas áreas com a transferência de um maior número de pessoas, embora o 
ritmo de transformação do litoral ainda não possa ser comparado com o da área central. 
Haja vista a comparação da imagem aérea das praias de Tambaú e Cabo Branco em 
meados da década de 1970 (Figura 9) e outra do centro da cidade no mesmo período 
(Figura 7). 

Diferentemente do que ocorre nos grandes centros urbanos nacionais (SP – RJ – MG) 
onde, em um primeiro momento, os prédios altos destinam-se ao uso comercial e, em um 
segundo momento, ao uso residencial, João Pessoa demonstra certo equilibro quanto aos 
usos no início do seu processo de verticalização, não havendo predominância de edifícios 
públicos ou comerciais sobre os residenciais. Por outro lado, o que chama a atenção é a 
distribuição espacial desses usos na malha urbana (ver Tabela 1). 

Tabela 1: Número de edifícios altos localizados no Centro e na Orla. Elaboração própria. 

Localização Res. Escritórios Serviços Inst. Res. + Inst. Res. + Com. Subtotal 

Centro 02 06 03 02 02 01 16 

Orla 04 - - - - - 04 

Total Geral 06 06 03 02 02 01 20 

 

Após o levantamento de campo e as pesquisas em arquivo foi possível definir uma amostra 
de 20 edificações – entre 10 e 18 pavimentos –, dentre as quais, 04 estão localizadas na 
orla (ver Figura 11), distribuídas entre os bairros de Tambaú (01) e Cabo Branco (03), e 16 

Figura 8: Vista do litoral de João Pessoa a partir da 
área central, déc. 1940. Fonte: Coutinho (2004), 
editado por Carolina Chaves (2008). 

Figura 9: Vista aérea das praias de Tambaú e 
Cabo Branco (déc. 1970). Destaque para os 
três prédios altos construídos na orla. Fonte: 
Acervo Humberto Nóbrega apud Coutinho (2004). 



na área central (ver Figura 10). Todas as edificações construídas na orla são de uso 
residencial, enquanto as construções no centro da cidade apresentam uma diversidade de 
usos, em que predominam o residencial e o terciário (comércio e serviços). Essa 
especialização espacial de usos reflete o nível de valorização do solo urbano em cada uma 
dessas áreas: a área central ainda desempenha o papel de centro de negócios, comércio e 
serviços, concentrando uma melhor infra-estrutura urbana e parcelas do solo urbano mais 
valorizado. E, não por acaso, será essa a área de maior concentração de prédios altos, 
construídos entre os anos de 1950 e 1970. A orla, uma porção da malha urbana ainda em 
expansão e detentora de uma infra-estrutura urbana precária – mas em vias de expansão e, 
portanto, de valorização – irá abrigar prédios de uso residencial, destinados ao veraneio, 
cujos proprietários eram em grande parte residentes no interior do estado, principalmente 
em Campina Grande. 

Figura 10: Mapeamento dos prédios altos projetados e/ou construídos no centro da cidade de João 
Pessoa (1958-1975). (01) Ed. Presidente João Pessoa (18 Andares), 1958; (02) Ed. 05 de Agosto, 
1964; (03) Ed. sede do INSS, 1968; (04) Ed. Manoel Pires, 1973; (05) Ed, Viña del Mar, 1965; (06) 
Ed. antiga Reitoria, 1963; (07) Ed. Caricé, 1967; (08) Ed. Santa Rita, déc. 1960; (09) Ed. Parque 
Lagoa Hotel, 1973; (10) Hotel Califórnia, 1975; (11) Ed. Paraná, 1968; (12) Ed. de Escritórios, 1964; 
(13) Ed. Centro Hotel, 1969; (14) Ed. Banco do Brasil, 1973; (15) Ed. Nova Aurora; (16) Ed. Régis, 
1964. Fonte: PMJP, editado por Carolina Chaves (2008). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A valorização da área central, a relativa falta de lotes vazios e de grande extensão e o plano 
de renovação da imagem da cidade, conduzem a políticas de desapropriação e demolição 
para dar lugar à construção do novo símbolo da “metrópole”: o arranha-céu. É o que 
acontece na construção do IPASE, do Edifício Presidente João Pessoa e do Edifício Régis, 
apenas para citar alguns, sem falar nas demolições para prolongamento e alargamento de 
avenidas como a Eliseu César, onde foi construído o edifício-sede do INSS, e para a 
construção do viaduto Dorginal Terceiro Neto6. 

A disputa pelos espaços mais valorizados dessa área – no entorno do Parque Sólon de 
Lucena e do Ponto de Cem Réis, o primeiro por sua importância social e cultural e o 
segundo por ser o ponto de estruturação do sistema viário – e a conseqüente tentativa de 
máximo aproveitamento, serão refletidas na forma da implantação nos lotes, que quase 
como regra vão se estender aos seus limites. Um ou outro exemplar fugirá a regra, mas 
nesses casos serão lotes anteriormente vazios em trechos da malha em expansão como os 
lotes situados na Av. Getúlio Vargas. 

Outro fator que contribui para esse tipo de ocupação na área central é a característica 
própria dos tecidos urbanos de áreas históricas, cujas transformações ao longo dos séculos 
resultaram em desenho de quadras e lotes irregulares. O traçado irregular da cidade 

                                            
6
 As obras foram interrompidas e proibidas de prosseguir uma vez que incluía a demolição de uma edificação tombada, 

onde hoje funciona sede do IPHAN na Paraíba. Dessa forma, a construção do viaduto foi transferida para a avenida 
paralela, ligando o Parque Solon de Lucena à cidade baixa e resultando em uma passarela que corta a Rua da Areia.

 

Figura 11: Mapeamento dos prédios altos construídos nos bairros de Tambaú e Cabo Branco 
(1958-1975). (17) Edifício São Marcos, 1968; (18) Edifício Borborema, 1962; (19) Edifício Beiramar, 
1967; (20) Edifício João Marques de Almeida, 1965. Fonte: PMJP, editado por Carolina Chaves (2008). 



pré-existente 7  vai conduzir de 
certa maneira a forma como 
esses prédios serão implantados 
(ver Figura 13), como é o caso 
dos edifícios que ocupam todo o 
lote: Ed. Presidente João Pessoa 
(18 andares), Ed. Régis, Ed. 05 
de Agosto, Ed. Manoel Pires, Ed. 
Viña del Mar, Ed. sede do INSS e 
Ed. Banco do Brasil. Poucos são 
aqueles que apresentam recuos, 
mesmo que mínimos: Ed. 
Paraná, Ed. de Escritórios 
(parcialmente construído), Ed. 
Caricé, Ed. Reitoria e Ed. Santa 
Rita. 

Essa situação se mostrará 
inversa na orla marítima (ver 
Figura 12), onde o grande 
número de lotes vazios e de 
grandes dimensões permitirá 
uma implantação solta do lote 
nos quatro edifícios construídos, 
dentre os quais o Ed. João 
Marques de Almeida será o 
melhor exemplo. Esse tipo de 
implantação vai contemplar a 
preocupação com a aeração e 
salubridade dos ambientes. O 
único projeto que explora essa 
“liberdade de implantação” é o 
Ed. Borborema que tem seu 
volume inclinado em relação aos 
limites do lote – contrário ao 
paralelismo tradicional. Outra 
implantação que chama atenção 
é a do Ed. João Marques de 
Almeida, onde se optou por 
inserir um bloco de secção 
retangular perpendicular a maior 
dimensão do lote, deixando 
grandes áreas livres: a menor 
para um jardim frontal e a maior 
para estacionamento na parte 
posterior. 

                                            

7 Um pouco mais dessa discussão pode ser acompanhada no artigo de Castroviejo (2007), apresentado no III Projetar e 

recentemente publicado no Portal Vitruvius, onde o autor explora as relações entre a arquitetura moderna e a cidade 
antiga a partir de condicionantes provenientes da “textura” da malha urbana tradicional sobre as possibilidades projetuais 
plásticas e de implantação dos novos edifícios modernos no centro histórico de São Paulo. 

Figura 12: Implantação dos edifícios construídos na orla de 
João Pessoa. Fonte: PMJP, editado por Carolina Chaves (2008). 

Figura 13: Implantação dos edifícios construídos na área 
central de João Pessoa. Fonte: PMJP, editado por Carolina 
Chaves (2008). 



Nos projetos para prédios altos um aspecto recorrente, que acompanha a racionalização da 
estrutura, é o uso de prismas derivados de secções retangulares em que os lados menores 
dão origem a fachadas cegas entre as quais há o lançamento regular de um conjunto de 
pórticos formando uma estrutura independente liberando a planta e as “fachadas” que 
correspondem aos lados maiores desse prisma, nas quais são abertos grandes vãos. O 
tratamento das “fachadas” é um assunto particular nessa produção que, contrariando o 
pressuposto moderno da não hierarquização dessas “fachadas”, desenvolvem 
plasticamente aquelas voltadas para as vias de circulação negligenciando aquelas voltadas 
para o interior da quadra. Exceção à regra são os prédios institucionais (INSS, Reitoria, 
Banco do Brasil e Pres. João Pessoa) construídos na década de 1960 e os projetos 
desenvolvidos sob a vigência do novo Código de Obras de 1971 (projeto para Hotéis e Ed. 
Manoel Pires). 

A organização espacial dessas edificações aparece ainda no tratamento da volumetria, 
onde os volumes que compõem o todo abrigam funções distintas, identificando-se, assim, 
base e corpo principal. Por suas características formais, estruturais e espaciais a produção 
local denuncia sua aproximação com a produção nacional de arquitetura moderna e, mais 
especificamente, a produção de prédios altos. 

Este é, de fato, o quadro do início da verticalização em João Pessoa – um fenômeno que 
exerce forte pressão na organização e ocupação do espaço urbano nas cidades 
contemporâneas – e o registro de um patrimônio moderno em altura que até então não 
havia sido explorado, ou registrado. Longe de refletir uma postura preservacionista ou 
historiográfica, esta pesquisa é fruto do desejo de compreender mais uma etapa do 
processo de produção do espaço da cidade e o papel que a arquitetura exerce nesse 
processo. 

4. CONCLUSÃO 

 

A finalização da pesquisa e as análises desenvolvidas levam a concluir que o fenômeno da 
verticalização em João Pessoa, naquilo que o desencadeou e que caracteriza seu primeiro 
ciclo de materialização, assemelha-se ao que ocorre em muitos dos grandes centros 
nacionais, “no qual a expansão do mercado imobiliário e a valorização dos terrenos centrais 
das cidades formam a base que condiciona e gera a produção desse fenômeno” (NERY, 
2001, p.245). No entanto, diferentemente de boa parte dos grandes centros urbanos onde o 
crescimento das cidades e a carência de terrenos nas áreas centrais são fortes 
condicionantes para a pressão do mercado sobre a multiplicação do solo urbano, o contexto 
local mostrou que as razões dessa verticalização estavam atreladas à conjunção de fatores 
econômicos – formação e expansão do capital imobiliário – e fatores simbólicos – inserção 
na paisagem urbana de tipos construtivos que simbolizassem o progresso, o 
desenvolvimento e a modernidade. 

Dentre esses novos símbolos de modernidade o arranha-céu surge como ícone inconteste 
da metrópole, do homem urbano e da cidade moderna em transformação. Nesse período, 
entre as décadas de 1950 e 1970, a cidade se apóia no discurso da “metrópole”, embora 
esse seja um título que se hoje pode ser considerado pretensioso, em meados do século 
XX não era mais que um desejo. Essa inquietação pelo novo, pela supressão do antigo pelo 
moderno, pela reconstrução constante de uma identidade progressista é o que caracteriza 
a cidade moderna e que, por sua vez, cria as bases de nossas cidades contemporâneas. 



Nesse período, consolidaram-se os eixos de expansão da cidade, a ocupação de novas 
áreas por determinados extratos sociais e a legislação urbanística que orienta, até hoje, o 
uso e ocupação do solo urbano. Parte integrante do contexto de expansão e estruturação 
urbana da cidade, a construção de edifícios altos modernos e a deflagração do processo do 
qual são peças fundamentais, fala de sua condição de cidade moderna e da produção de 
um patrimônio moderno pouco visto e/ou conhecido.  

Ciente da variação qualitativa dos projetos e obras estudados, particularmente dentro do 
cenário nacional, não se defende aqui a preservação de todo o conjunto de vinte 
edificações – tampouco era esse o objetivo desse trabalho –, o que se pretende é trazer à 
tona o (re)conhecimento dessa produção, cujos elementos se alinham à produção nacional 
de arquitetura moderna, e a compreensão do contexto histórico em que ela se insere, 
procurando contribuir para estudos futuros sobre João Pessoa de meados do século XX. 

Estudar a cidade, sua arquitetura e seu processo de transformação leva a compreensão de 
que os estágios de renovação, pelos quais passam as cidades são cíclicos e agem sobre si 
próprios num processo de retro alimentação, assim a história vai sendo reescrita sobre si 
mesma numa ação indissociável de desconstrução para construção, de morte para vida. Da 
mesma forma que no início do século XX são promovidas as primeiras transformações 
urbanísticas da capital ou que em meados do século XX ainda se propõe a superação do 
passado (ver Figura 14), hoje a cidade contemporânea condena à morte o patrimônio 
moderno (ver Figura 15). 
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