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por que citar o Espaço Cultural como um exemplar representativo da arquitetura 
“moderna” paraibana ? Por que se faz necessário o seu registro ?

por ser o primeiro exemplar em estrutura metálica da capital paraibana; por possuir 
forte caráter monumental e simbólico ; por valorizar a expressão plástica e a 

capacidade estrutural dos materiais utilizados; por reforçar o caráter moderno e 
racional de utilização dos espaços, entre outros aspectos.

por que registrar?



. Mega estrutura cultural . Período Pós-ditadura . Burity .

. Tambauzinho . João Pessoa/PB . Campo do Botafogo . Três opções . 
Avenidas Epitácio Pessoa e José Américo de Almeida . Entorno .

N
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LOCALIZAÇÃO



N

pretensões de
Sérgio Bernardes... 
Segundo Osvaldo 

Trigueiro

Críticas quanto à 
implantação...
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. quadra de aproximadamente 48.000m² (350m x 140m) - circundada pelas ruas 
Severino Alves Aires (a norte), Governador José Gomes da Silva (a Sul), 

Wandick Figueiras (a Leste) e Deputado Jáder Medeiros (a Oeste) . 

. Declividade . 

IMPLANTAÇÃO

implantação...
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. “apenas uma cobertura – a Asa Branca ” . 

. núcleo central . 

. “repositório dos conhecimentos (...) como se faz às sementes para 
germinar: junto à terra” . Subsolo . 

. “entre a Asa Branca e o chão” ���� Térreo e Mezaninos .

algumas decisões projetuais



LOCALIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

. Modulação . Racionalidade . Níveis . Acessos . Am bientes . Árvores . Palco . 6

IMPLANTAÇÃO

Figura 04: Planta Baixa do Pavimento Térreo (Níveis 0.00 e +1.00m). Em destaque, os Espaços Polivalentes (azul); os canais com as pontes 

(laranja); os tapumes (verde); a Praça Central (amarelo); o Teatro de Arena (rosa); o Planetário (roxo) e as rampas de acesso ao subsolo e ao 

pavimento superior (em tracejado vermelho). Em cinza, o local onde foi executado o palco em momento posterior. Fonte: Acervo de Fábio 

Queiroz (2009) e Kaline Guedes (2009). Adaptado pelas autoras (2010).
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
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7. Sementes . Fan-coil . Custo e Manutenção . Museu e Galeria . Banheiros . Acessos .  

Figura 06: Planta Baixa do Subsolo (Nível -2.00m). Em destaque, a Biblioteca Juarez da Gama Batista (azul); os ambientes de apoio (laranja); o 

Arquivo Histórico (verde); o Teatro de Arena (rosa); o Planetário (roxo); os ambientes de apoio ao Cine Banguê/ Auditório Grazzi de Sá e ao 

Teatro Paulo Pontes (marrom) e as rampas de acesso ao pavimento térreo (em tracejado vermelho). Fonte: Acervo de Fábio Queiroz (2009) e 

de Kaline Guedes (2009). Adaptado pelas autoras (2010).
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8. Mezaninos . Auditórios e Apoios . Banheiros . Ace ssos . Palco . Passarelas .    

Figura 08: Planta Baixa do Pavimento Superior (Nível +5.175m). Em destaque, a Biblioteca Juarez da Gama Batista (azul); os 
ambientes de apoio (laranja); o Arquivo Histórico (verde); o Teatro de Arena (rosa); o Planetário (roxo); os ambientes de apoio ao 
Cine Banguê/ Auditório Grazzi de Sá e ao Teatro Paulo Pontes (marrom) e as rampas de acesso ao pavimento térreo (em tracejado
vermelho). Fonte: Acervo de Fábio Queiroz (2009) e de Kaline Guedes (2009). Adaptado pelas autoras (2010).
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL



. Coberta: 13x24 módulos . Estrutura 
Metálica . Asa Branca: Pilares + Treliças 

+ Telhas + Tubos . Grandes Vãos . 
Concreto Armado . Vidros . Cimento . 

Madeira Laminada . 
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. Evidência na individualidade dos materiais. 

Estrutura, revestimento e vedação

. Evidência na individualidade dos materiais. 

Tecnologia + Regionalismo ?
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ventilação, acústica e iluminação

. Equívocos (ventilação, umidade...) . Grande deman da de 
energia . Custos . Manutenção . Grande Sombra . Box es .  

Auditórios . Empenas . Teatro de Arena . Iluminação  . 
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ventilação, acústica e iluminação
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integração interior-exterior
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acessibilidade
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pureza volumétrica
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principais modificações
. Restaurante . Empenas . Canteiros . Palco . Boxes  . Galeria e Museu . Bloco técnico . Pirâmides .  
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descaso



Conhecer um pouco mais acerca de um projeto tão polêmico e ao mesmo tempo tão 
significativo para a população paraibana foi, no mínimo, uma tarefa instigante . Mas 

também exaustiva por suas dimensões e complexidade. O Espaço Cultural José 
Lins do Rego é, sem dúvidas, um ícone da arquitetura paraibana , cujo registro se 

faz urgente pelas inúmeras modificações pelas quais tem passado ao longo dos seus 
quase trinta anos de existência. Certamente não é o projeto mais bem sucedido 

do arquiteto Sérgio Bernardes , mas temos que reconhecer seus méritos . Podem-
se identificar facilmente em seu complexo programa vários preceitos da arquitetura 

moderna comuns também à produção anterior do arquiteto: planta livre, 
comunicação interior-exterior, aberturas horizontali zadas, simplicidade 

volumétrica, racionalidade etc. A estrutura , elemento forte e quase sempre em 
destaque em seus projetos, é mais uma vez ressaltada no projeto do Espaço 

considerações finais

destaque em seus projetos, é mais uma vez ressaltada no projeto do Espaço 
Cultural. A sua monumentalidade , apesar de evidente em suas dimensões, é 

mascarada pela pequena visibilidade derivada do local escolhido para sua inserção. 
A maioria dos problemas enfrentados diz respeito, primeiramente, a questão da 
concepção desvinculada do local de implantação, o que implica em uma série de 

equívocos com relação ao posicionamento adequado dos ambientes em relação à 
iluminação, ventilação e insolação ; à falta de manutenção e à alta demanda de 
recursos para o funcionamento dos ambientes totalmente enterrados. Mesmo diante 

dessas dificuldades, seus espaços possuem qualidades inegáveis , sendo 
freqüentemente utilizados pela população local para fins diversos. 


