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RESUMO 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa mais ampla que buscou compreender a produção da arquitetura de 
João Pessoa, entre 1970 e 1985 - um período que vem sendo melhor abordado na historiografia recente da 
arquitetura. Foi o momento em que houve uma renovação do quadro de arquitetos atuantes na cidade, 
advindos de outros estados ou que tiveram uma formação profissional em centros urbanos como Recife ou 
São Paulo - uma vez que o Curso de Arquitetura local foi criado apenas em 1974. Por sua vez, a produção 
do período pode ser caracterizada como uma extensão da arquitetura moderna com expressões distintas 
em face do processo de recepção da arquitetura pelos profissionais que atuavam na cidade naquele 
momento. Entre as diversas obras levantadas, verificou-se uma extensa produção de agências bancárias 
que representaram uma transformação em relação às agências existentes, igualmente como ocorreu em 
outras cidades brasileiras. O objetivo deste trabalho é ilustrar como a “arquitetura bancária” se desenvolveu 
em João Pessoa, entre 1970 e 1985, e as especificidades dessa produção regional a fim de documentar e 
difundir o patrimônio construído da cidade, além de contribuir para construção da historiografia da 
arquitetura local e futuras ações de proteção e preservação. 

Palavras-chave: arquitetura bancária; arquitetura moderna; arquitetura em João Pessoa. 

ABSTRACT 

This work is the result of a broader research that sought to understand the production of the architecture of 
João Pessoa between 1970 and 1985 - a period that has been better addressed in recent architecture 
historiography. It was the moment in which there was a renewal of the of architects working in the city, 
coming from other states or who had a professional training in urban centers like Recife or São Paulo - since 
the Local Course of Architecture was created only in 1974. For in turn, the production of the period can be 
characterized as an extension of the modern architecture with different expressions in the face of the 
process of reception of the architecture by the professionals who worked in the city at the moment. Among 
the various works surveyed, there was an extensive production of bank branches that represented a 
transformation in relation to the existing agencies, just as it did in other Brazilian cities. The objective of this 
work is to illustrate how the "banking architecture" developed in João Pessoa between 1970 and 1985, and 
the specificities of this regional production in order to document and disseminate the built heritage of the city, 
besides contributing to the construction of the historiography of local architecture and future actions of 
protection and preservation. 

Keywords: bank architecture; modern architecture; architecture in João Pessoa. 

 

 



 2 
 

 

OS EDIFÍCIOS BANCÁRIOS NA ARQUITETURA PESSOENSE, 1970-1985. 

INTRODUÇÃO 

Ao analisar o processo de difusão da linguagem moderna, a historiografia pareceu não ter 

conseguido olhar a diversidade que a modernidade assumiu em cada região do Brasil e 

reconhecer a relevância, a qualidade e as especificidades das produções regionais. A reboque da 

valorização de personagens, eventos e obras consagradas, as narrativas historiográficas pouco 

tem se aproximado de outras produções modernas, focalizando na produção dos centros maiores 

do país tidos como os responsáveis por influenciar a produção dos centros menores (Santos, 

2014).  

Em pesquisa recente, Santos (2014) lançou um olhar sobre a produção da arquitetura de João 

Pessoa, entre 1970 e 1985 - um período que vem sendo melhor abordado na historiografia 

recente da arquitetura. Foi o momento em que houve uma renovação do quadro de arquitetos 

atuantes na cidade, advindos de outros estados ou que tiveram uma formação profissional em 

centros urbanos como Recife ou São Paulo - uma vez que o Curso de Arquitetura local foi criado 

apenas em 1974. Sob o olhar da teoria da recepção1, verificou-se que a produção do período 

pode ser caracterizada como uma extensão da arquitetura moderna com expressões distintas em 

face do processo de recepção e dispersão da arquitetura pelos profissionais que atuavam na 

cidade. 

Dentro do acervo catalogado, também se verificou uma extensa e expressiva produção de 

agências bancárias entre as diversas obras levantadas. A “arquitetura bancária”, como se 

convencionou chamar, foi um tema pouco verificado na historiografia da arquitetura brasileira, mas 

seguindo estudos recentes que se detém sobre o tema2, o objetivo do presente trabalho é ilustrar 

como a “arquitetura bancária” se desenvolveu em João Pessoa, entre 1970 e 1985; e explanar as 

especificidades desta produção regional a fim de contribuir a divulgação de obras desconhecidas 

e com a construção da historiografia da arquitetura local. 

ARQUITETURA BANCÁRIA NO BRASIL 

De acordo com Sabbag (1984, p.40), a partir dos anos 1974, “iniciou-se no Brasil uma crescente 

implantação de agências bancárias nos grandes centros, estendendo-se, aos poucos, por todo o 

território nacional". Seja através da construção de novos edifícios ou da adaptação de outros, a 

“arquitetura bancária” foi mais uma produção que mobilizou os arquitetos a alargarem 

maciçamente sua atividade. Em 1980, 80% da atividade destes profissionais estava ligada à rede 

                                                 
1 A teoria da recepção é proposta e estudos recentes como alternativa para “destronar a explicação de difusão de um movimento 

artístico por irradiação de um centro maior para outros "menores‟ em prol de um movimento em rede, admitindo trocas e interações 
diversas” (MARQUES & NASLAVSKY, 2011, p. 04). Segundo Marques & Naslavsky (2011), a teoria nos ajudaria a pensar criticamente 
a continuidade e considerar as descontinuidades diante das mudanças do contexto nacional e das novas condições políticas e sociais 
que ocorreram no Brasil, além dos fenômenos culturais e físicos de cada região (SANTOS, 2014, p. 20).   
2 STRÖHER, Ronaldo de Azambuja. As transformações na tipologia e no caráter do prédio bancário em meados deste século. 

Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura, Universidade federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: PROPAR, 1999. 
MELLO, Eduardo Cavalcanti de. A evolução das agências. In: A história dos bancos na Parahyba. João Pessoa: edição do autor, 
2008. p. 48-135. 
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bancária (Sabbag, 1984, p.40). Alguns arquitetos se notabilizaram pelo grande volume de 

agências bancárias que produziram em várias regiões, mas principalmente em seus estados, tais 

como: Sidonio Porto (n. 1940) e Siegbert Zanettini (n. 1934), em São Paulo, especialmente; ou 

Jorge Debiagi (n. 194?), no Rio Grande do Sul (Santos, 2014, p. 153). 

Segundo Santos (2014, p. 153), esses profissionais, assim como tantos outros, tiveram as 

instituições financeiras como expoentes patrocinadoras da arquitetura desse setor, criando 

departamentos de engenharia e arquitetura especializados (Sabbag, 1984, p. 4) ou recorrendo a 

escritórios especializados através de convites ou concursos abertos e fechados. Assim, construiu-

se no Brasil um conjunto de obras que constituiu um acervo expressivo da arquitetura brasileira, 

ainda pouco explorado pela historiografia, mas já acusado de ser “violento” em relação ao 

patrimônio arquitetônico e cultural de muitas cidades. De acordo com Lemos (1981, p. 28): 

“(...) Essas novas agências bancárias, totalmente desvinculadas dos contextos urbanos, 

mais parecendo estranhos objetos vindos de outras galáxias, pousados entre o casario 

modesto, vêm se juntar a outras anteriores edificações ‘chegadas de fora’ como novos 

centros telefônicos, novos fóruns, novos centros de saúde, grande parte delas levantadas 

em plenas praças públicas de municípios pobres, que trocam logradouros do povo com o 

privilegio de possuírem nas suas ruas uma nova arquitetura que lhes emprestará o ‘status’ 

de localidades progressistas". 

Assim, as agências bancárias foram uma produção expressiva no período. Muitos bancos foram 

construídos nos centros históricos de diversas cidades, causando impacto no patrimônio urbano e 

construído. Outros se desenvolveram nas áreas de expansão urbana, sobretudo nos bairros mais 

abastados, como para atender as novas necessidades da classe dominante. Uma arquitetura fruto 

do capital financeiro que, em sua maioria, estava associada à imagem de solidez, segurança e 

sobriedade que os bancos queriam transmitir aos seus clientes. Adjetivos os quais entraram em 

conflito direto com algumas características fundamentais da arquitetura moderna, tais como 

leveza, transparência, acessibilidade e fluidez espacial (Ströher, 1999, p. 131).  

Mesmo em meio a muitos questionamentos, as agências bancárias foram uma produção 

extensiva no Brasil neste período, especialmente “como encomendas da classe dominante e 

refletem toda a sua ideologia. Continuam como ‘alta costura’, causando impacto, respondem a 

uma tecnologia interna ou internacional de ponta (...)” (Zanettini, 1981, p. 29). Cenário também 

verificado em cidades de porte médio, quanto João Pessoa, como exposto a seguir. 

ARQUITETURA BANCÁRIA EM JOÃO PESSOA 

Em João Pessoa, Mello (2008, pp. 48-135) destacou que a evolução dos bancos na Paraíba 

ocorreu desde os anos 1930, com a fundação de alguns deles no Estado, além da instalação de 

dezenas de instituições bancárias. Porém, a expansão e consolidação deste processo ocorreu nos 

anos 1970, quando as instituições bancárias proliferaram a partir da área central, principalmente 
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da Cidade Baixa em direção à Cidade Alta, como verificou Santos (2014, p. 153). Possivelmente 

pelos atrativos que ali existiam com os incentivos oficiais à verticalização; a maior oferta de 

terrenos; e o crescimento da cidade em direção à orla. 

Uma das primeiras que se destacaram no acervo levantado foi a agência do Banco do Nordeste 

do Brasil (1969) - banco que expandiu sua rede de agências em várias capitais nordestinas. O 

projeto realizado para a agência central em João Pessoa teve a proposta de autoria dos arquitetos 

Liberal de Castro3, Gerhard Bormann4 e Reginaldo Rangel5 como vencedora de um concurso 

interno6 pelo banco. 

 
Figura 1: Fachada do Banco do Nordeste do Brasil (1970), Liberal de Castro, Gerhard Ernest 
Bormann e Reginaldo Rangel.  

Fonte: Revista ACROPOLE, nº 373, mai, 1970. 

 

Segundo Santos (2014, p. 154), o amplo programa de necessidades requerido teve que ser 

resolvido e implantado em um terreno irregular de poucas dimensões entre as ruas Gama e Mello 

e Cardoso Vieira - área histórica da cidade. Introduzindo uma linguagem diferente das 

experiências modernas até então empreendidas na cidade, o projeto apresentou uma solução de 

vanguarda e arrojo, onde os arquitetos tiraram partido das condicionantes locais: o terreno 

trapezoidal de meio de quadra e a diferença de níveis entre as duas ruas que o limitam, além da 

diversidade de formas e gabaritos no entorno histórico do bairro do Varadouro (Sampaio Neto, 

2012, p. 81). 

                                                 
3 José Liberal de Castro (n. 1926) nasceu em Fortaleza, mas migrou para o Rio de Janeiro, em 1944, em busca de novos horizontes 

profissionais e intelectuais. Formou-se na Faculdade Nacional de Arquitetura, em 1955 (SANTOS, 2014, p. 155). 
4 Gerard Ernest Bormann (1939-1980) foi um arquiteto carioca e chegou a Fortaleza em 1965, acompanhado de sua esposa, a 

arquiteta Nicia Bormann. Formou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura, em 1964, no Rio de Janeiro (SANTOS, 2014, p. 155). 
5 Reginaldo Rangel (já falecido) arquiteto diplomado, na década de 1960, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Pernambuco. Foi professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará até o final da década 
de 1970. Colaborou com Liberal de Castro e Ernest Bormann em muitos projetos (SANTOS, 2014, p. 155). 
6 Destacado na historiografia e na mídia especializada, o banco foi um dos projetos realizados através de concurso nos anos 1970 na 

capital paraibana. O projeto foi publicado na Revista Acrópole, em 1970. Também foi destacado em ACAYABA, Marlene. FICHER, 
Silvia. Arquitetura Moderna Brasileira. São Paulo: Projeto, 1982. p. 102. 
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O programa foi disposto em quatro pavimentos interligados por elevadores e escadas, sendo: um 

pavimento semienterrado, térreo, mezanino e pavimento superior. Para a Rua Cardoso Vieira, o 

edifício apresentou apenas três pavimentos; enquanto que para a Rua Gama e Melo, quatro 

pavimentos. A fim de comunicar o edifício, os arquitetos criaram uma rua interna, no pavimento 

térreo - nos moldes da arquitetura inglesa do casal Smithson - com a preocupação em criar um 

espaço urbano que favorecesse o acesso do público por ambas as ruas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

Figuras 2 e 3: Planta baixa e corte - Banco do Nordeste do Brasil. (1969).  Gerard Ernest Bormann, 
José Liberal de Castro e Reginaldo Rangel. 
Fonte: SAMPAIO NETO, 2012. 

 

O programa seguiu o jogo volumétrico do edifício, o qual foi construído em concreto armado e 

alvenaria portante. Os materiais foram mantidos aparentes na fachada demonstrando as marcas 

das formas de madeira; e a coberta com telhas em fibrocimento. Destacaram-se também a grande 

quantidade de brises em alumínio protegendo as fachadas leste e oeste da insolação 

predominante, marcando fortemente a expressão do edifício. De acordo com Sampaio Neto, essa 

obra “inaugura uma série de procedimentos projetuais que serão utilizados nas obras 

subseqüentes de Bormann” (Sampaio Neto, 2012, p. 83) como o uso do módulo octamétrico 

alemão e a exploração plástica de aspectos artesanais da construção. 

LEGENDA: 
 
1. Acesso pela Rua 
Gama e Melo 
2. Acesso pela Rua 
Cardozo Vieira 
3. Hall 
4. Sanitários 
5. Cantina 
6. Serviços 
7. Caixas 
8. Elevador 
9. Escadas 
10. Jardim 
11. Administração 
12. Instalações 
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Figuras 4 e 5: Fachadas leste e oeste. Banco do Nordeste do Brasil. (1969).  Gerard Ernest Bormann, 
José Liberal de Castro e Reginaldo Rangel. 
Fonte: Acervo da autora, 2010. 

 

Em outubro de 1971, foi a vez do Banco do Brasil iniciar a instalação de sua sede na região 

central de João Pessoa, situado à Praça 1817. Segundo os relatos dos jornais locais, a antiga 

agência de três pavimentos da Rua Gama e Melo não comportava mais as atividades crescentes 

do banco (Prédio do BB, 1971, p. 1), e por estar instalada numa área bastante consolidada, foi 

necessário localizar o novo edifício em outro terreno (Santos, 2014, p. 158). A recente valorização 

da Cidade Alta, juntamente com a ação dos incorporadores imobiliários e os incentivos à 

verticalização (Pereira, 2008, p. 176), deslocou a construção do banco para aquela região. 

Seguindo os preceitos da arquitetura moderna, o projeto de arquiteto ainda desconhecido trouxe o 

uso de pilotis, planta-livre, fachada livre e janelas em fita, elementos que possibilitaram maior 

liberdade de criação. A proposta também utilizou a mistura de usos institucional e residencial 

distribuídos em quinze pavimentos como forma de valorizar o edifício e a região. O programa foi 

distribuído em dois volumes, sendo o volume horizontal destinado às atividades da agência 

bancária, restritas ao térreo e três sobrelojas, enquanto que o volume vertical foi destinado aos 10 

pavimentos-tipo de apartamentos residenciais para os funcionários do banco, sendo dois 

apartamentos por andar com 140 metros quadrados cada. 
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Figuras 6 e 7: Banco do Brasil (1971), arquiteto não-identificado.  
Fonte: [PROGRESSO disparado], 1973; GUIMARÃES, 2007, p. 30. 

 

Os materiais e acabamentos utilizados na construção também se destacaram: concreto armado 

na estrutura aparente, esquadrias em alumínio com panos de vidro, brises em alumínio - 

protegendo as sobrelojas do banco da insolação vinda de oeste. Na época de sua inauguração, o 

prefeito Dorgival Terceiro Neto destacou que “o edifício vem dar nova feição urbanística a João 

Pessoa, integrando-se ao surto desenvolvimentista que a cidade experimenta de cinco anos para 

cá” (SEDE de 15 andares..., 1971. p. 3). Os jornais destacaram a “dose de bom gosto” do edifício 

pelo uso de materiais modernos e de primeira qualidade utilizados nos acabamentos (Santos, 

2014, p. 158-159). 

A Caixa Econômica Federal vinha estudando a instalação de sua matriz em João Pessoa, desde 

1975, quando funcionários pesquisavam dados junto à Prefeitura e ao IBGE a fim de avaliar as 

condições para a instalação de novas unidades em locais que ainda não possuíam agências (CEF 

conclui..., 1977, p. 8). A Cidade Alta foi escolhida para a implantação de sua nova sede 

“construída na quadra onde já estão localizados os edifícios Viña Del Mar e Manoel Pires, 

obedecendo aos mais modernos padrões de arquitetura, contribuindo para maior valorização 

daquela área” (CEF iniciará..., 1976, p. 8). Para isso, a elaboração do projeto para o edifício-sede 

foi solicitada ao expoente arquiteto modernista paraibano Mário Glauco Di Láscio7. 

                                                 
7 Mário Glauco Di Láscio (n. 1929) é um arquiteto paraibano que seguiu os passos do pai Hermenegildo Di Láscio. Como não tinha 

curso de arquitetura em João Pessoa, na época Mário tentou transferência para o curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de 
Recife, mas não obteve sucesso. Assim Mário Di Láscio prestou vestibular para ingressar no curso na capital pernambucana, 
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Sua proposta foi desenvolvida em paralelo com as propostas apresentadas pelos arquitetos Jorge 

Debiagi e Cláudio Meirelles Fontes (Araújo, 2010, p. 84), em meados dos anos 1970, as quais 

previram edifícios em altura para a sede da agência central. Conforme Araújo (2010, p. 84), os 

arquitetos foram convidados através de carta-convite para propor as futuras instalações do 

edifício-sede da Caixa. Porém, nenhuma das propostas foi acatada e apenas anos depois, nos 

anos 1980, o edifício foi construído com projeto de um escritório pernambucano, como veremos 

mais adiante.      

 
Figura 8: Volumetria proposta para a sede da Caixa Econômica Federal (1976), Mário Di Láscio. 
Fonte: Arquivo Central/PMJP. 

                                                                                                                                                                  
Universidade Federal de Pernambuco. Atua como arquiteto e urbanista na Paraíba desde 1957, em escritório próprio. Também 
participou da fundação dos cursos de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba, do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura da Paraíba, do Instituto Histórico e Artístico Nacional (SANTOS, 2014). 
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Figura 9: Estudos preliminares para elaboração do anteprojeto da sede da Caixa Econômica Federal 
(1976), Mário Di Láscio.  
Fonte: Arquivo Central/PMJP, edição da autora. 

 

A proposta preliminar apresentada também se alinhou aos cânones da arquitetura moderna 

brasileira ao propor um edifício composto por dois blocos interligados: o volume horizontal com 

dois pavimentos foi destinado às atividades de atendimento ao público, enquanto que o volume 

verticalizado, com aproximadamente onze pavimentos, foi proposto aos escritórios do banco de 

acesso restrito aos funcionários; além de prever subsolo para estacionamento de veículos e uma 

cobertura com heliponto. Segundo Santos (2014, p. 159-160), um partido arquitetônico muito 

próximo ao que foi realizado para o edifício-sede do Banco do Brasil (1971), diferenciando apenas 

pelo fato que os pavimentos-tipo seriam destinados ao uso exclusivo do banco, e não para 

moradia de seus funcionários. A solução adotada por Mário Di Láscio tinha referências nos 

moldes “miesianos” dos edifícios em altura para escritórios, os quais vinham se tornando comuns, 

segundo Zein (1985, p. 15), a partir dos anos 1960, “com a introdução do vidro temperado, dos 

perfis de alumínio e a modernização do setor terciário e financeiro". 

A partir da segunda metade da década de 70, seguindo uma tendência nacional como apontou 

Sabbag (1984, p. 40), houve uma crescente implantação de agências bancárias em João Pessoa 

motivada pelo progresso econômico e desenvolvimento urbano da cidade. Cenário que foi 

igualmente encontrado em outras cidades do país, onde “quase todos os pontos de referência do 

comércio estão sendo tomados pelos bancos; ruas inteiras, nas grandes cidades, tornaram-se 
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centros bancários” (Sabbag, 1984, p. 42). Foi o caso, por exemplo, de São Paulo, onde antigos 

casarões do café da Avenida Paulista foram demolidos para dar lugar à instalação de diversas 

agências bancárias; ou de Curitiba, na Avenida Marechal Deodoro, quando a antiga Rua do 

Comércio passou a abrigar agências de quase todos os bancos, em meados dos anos 1960, 

modificando a paisagem urbana. 

O banco Banespa (1980), projeto do arquiteto Salvador Candia8 (1924-1991), foi construído na 

Praça 1817, uma localização com menores restrições urbanas. O lote “colonial”, estreito em sua 

largura e longilíneo em seu comprimento, ainda com declividade acentuada, favoreceu a criação 

de quatro pavimentos conectados apenas por escadas dentro de um volume monolítico, o qual foi 

recuado em relação às edificações existentes. Apenas o volume da caixa d’água foi destacado 

verticalmente do volume principal, atendendo uma exigência técnica. A flexibilidade dos espaços 

internos foi garantida pela localização da estrutura lançada igualmente nas extremidades do 

edifício, o que permitiu a planta livre em toda a sua extensão. Os serviços, as circulações verticais 

e as baterias de banheiros foram dispostos nos fundos e na lateral do prédio, não havendo uma 

distinção volumétrica evidente entre os setores. 

 
Figuras 10 e 11: Banco do Estado de São Paulo - Banespa (1980), Salvador Candia. 
Fonte: ARAÚJO, 1989; Acervo da autora, 2010. 

 

A mesma preocupação com a inserção no contexto urbano se deu no cuidado com a rígida 

coerência formal, associada à clareza do arranjo dos espaços, à coordenação modular e à 

expressão plástica própria dos elementos construtivos e estruturais do edifício, características que 

eram, segundo Ferroni (2008, p. 221), comuns na obra do arquiteto moderno. 

De configuração retangular, o edifício monolítico recebeu tratamento distinto em três fachadas, 

segundo suas orientações climáticas, sem afetar a integridade da composição. Os quebra-sóis, 

além da fachada recuada em relação à coberta, foram os artifícios utilizados para proteger as 

superfícies envidraçadas da insolação predominante, além de contribuir para a dinamicidade dos 

planos do volume – artifício muito empregado por Le Corbusier seguido pelos arquitetos modernos 

                                                 
8 Salvador Candia (1924-1991) foi um arquiteto mato-grossense, formado em 1948, na Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Mackenzie. Trabalhou nos escritórios de Rino Levi, Oswaldo Bratke e Vilanova Artigas. Também lecionou na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Mackenzie, nas disciplinas de Composição, Projeto e História da Arte, tendo sido diretor da mesma escola entre 1967 
e 1969 (SANTOS, 2014, p. 163). 
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brasileiros. Nas fachadas norte e leste os panos de vidro foram protegidos por brises verticais 

contidos em grelhas, enquanto que a fachada oeste recebeu grandes brises, também verticais e 

inclinados a 45 graus, afastados do plano da fachada principal. 

                                  

Figura 12: Banco do Estado de São Paulo - Banespa (1980), Salvador Candia. 
Fonte: Arquivo Central/PMJP, desenho da autora. 

LEGENDA: 
 
1. Acesso Praça 1817 
2. Acesso pela Rua José 
L. Carvalho 
3. Jardim 
4. Hall/Recepção 
5. Agência 
6. Banheiros 
7. Copa 
8. Ar condicionado 
9. Depósito 
10. Computação 
11. Garagem 
12. Caixa d’água 
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Figuras 13 e 14: Banco do Estado de São Paulo - Banespa (1980), Salvador Candia. 
Fonte: Acervo da autora, 2010. 

 

O concreto deixado aparente foi excessivamente utilizado evidenciando a textura do material, 

como nos moldes da arquitetura brasileira que vinha sendo praticada em diversas obras 

difundidas pelo país. Entretanto, a individualidade dos elementos construtivos não foi imposta na 

aparência externa do edifício, como foi aplicado, por exemplo, na produção paulista em que 

pilares, vigas, lajes, etc. expressavam “os novos símbolos de arte” (Conduru, 2004, p. 78). Apenas 

os elementos de proteção solar - como os balcões nas fachadas leste e norte, e os grandes brises 

na fachada oeste - destacaram-se do volume monolítico do Banespa, atendendo às 

condicionantes bioclimáticas. Além do concreto aparente, foram utilizados como materiais: as 

telhas onduladas de fibrocimento, vidros temperados e piso vinílico (Santos, 2014, p. 165). 

Já o projeto da Caixa Econômica Federal (1980), de Jerônimo & Pontual Arquitetos9, foi 

desenvolvido em lugar das propostas apresentadas pelos arquitetos Mário Di Láscio, Jorge 

Debiagi e Cláudio Meirelles Fontes (Araújo, 2010, p. 84), em meados dos anos 1970, as quais 

previram edifícios em altura para a sede da agência central, como vimos anteriormente. Na 

proposta, o edifício se constituiu em uma grande caixa de configuração retangular apoiada por 

“pés e braços” em concreto armado aparente, desenhados de acordo com o percurso das forças 

estáticas. Ocupando uma área de mais de dez mil metros quadrados, distribuídos em cinco 

pavimentos (subsolo, térreo, sobreloja e dois pavimentos superiores), a composição volumétrica 

foi feita através da rígida marcação da estrutura e dos panos de vedação transparentes, onde o 

volume suspenso pareceu flutuar sobre a caixa de vidro do pavimento térreo. O volume da caixa 

d’água e dos serviços foi disposto posteriormente, quase despercebido, para atender às questões 

técnicas do programa de necessidades (Santos, 2014, p. 165). 

                                                 
9 Escritório pernambucano formado, na década de 70, pelos arquitetos Jerônimo Carvalho e Carlos Fernando Pontual, com sede em 

Recife-PE. Notabilizaram-se por uma produção consistente na região, sobretudo pelas contribuições significativas para a arquitetura 
empresarial, comercial e hoteleira. Recentemente a sociedade entre os arquitetos foi desfeita (SANTOS, 2014). 
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Tirando partido da declividade do lote e de sua localização em um terreno “com duas esquinas”, o 

edifício principal diametralmente simétrico se voltou para três vias públicas, enquanto que o 

volume de serviços ficou resguardado posteriormente. Solução em alusão aos “espaços servidos” 

e os “espaços servidores” de Louis Kahn, os quais foram dispostos em volumes diferentes. Os 

arquitetos utilizaram um módulo de 1,25 x 1,25 metros, onde a estrutura foi disposta regularmente 

permitindo a formação de extensos vãos e a flexibilidade dos ambientes internos. Externamente, 

os amplos balanços como extensão da laje superior, localizados nas extremidades do edifício, 

permitiram a proteção do passeio externo e espaço interior, temas essenciais do plano horizontal 

da arquitetura paulista (Mahfuz, 2006, p. 1), mas referenciados na produção recifense inspirada 

nos princípios difundidos no "Roteiro para construir no Nordeste" valorizando uma "arquitetura 

sombreada, aberta, continua vigorosa, acolhedora e envolvente" (HOLANDA, 1976, p.43). 

 

 

Figuras 15 e 16: Caixa Econômica Federal (1980), Jerônimo & Pontual Arquitetos.                                                                                          
Fonte: Arquivo Central/PMJP. 

 

Por sua vez, a transparência do pavimento térreo determinou uma relação mais franca do interior 

com o exterior, enquanto que a opacidade do volume suspenso resguardou as atividades 

bancárias e, do mesmo modo, os ambientes internos da forte incidência solar advinda 

predominantemente da orientação oeste. Assim, sem preocupações estritamente estilísticas, o 

vigor expressivo e a pertinência simbólica do edifício foram feitos pela clareza estrutural 
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despertando a visão dinâmica para as peças construtivas, as quais revelaram suas funções pela 

forma como a caixa foi suspensa. 

 

 

 

Figura 17: Caixa Econômica Federal (1980), Jerônimo & Pontual Arquitetos.  
Fonte: Arquivo Central/PMJP, desenho da autora. 

 
Elementos que em conjunto fizeram referência à imagem de solidez, segurança e equilíbrio que a 

Caixa queria, talvez, projetar aos seus clientes (Santos, 2014, p. 166). Imagem que muitos bancos 
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também queriam transmitir através da arquitetura de suas agências, como apontou Sabbag (1984, 

pp.42-43), e que se tornou corrente por todo o Brasil, através do uso do concreto aparente, não 

apenas na produção da "arquitetura bancária", mas nos mais diversos programas representando a 

arquitetura daquela época, por meio de certa ênfase na exploração dos elementos portantes em 

distinção dos elementos delimitadores. 

 

Figuras 18 e 19: Caixa Econômica Federal (1980), Jerônimo & Pontual Arquitetos.  
Fonte: Acervo da autora, 2012. 

 

CONCLUSÃO  

A produção bancária em João Pessoa não parou por aí. Outras muitas agências foram 

construídas na cidade nesse período, como verificou Santos (2014), e as instituições bancárias 

representaram certamente uma transformação em relação às agências vigentes, do mesmo modo 

como ocorreu em todo o país. Se através da agência do Banco do Estado da Paraíba (1954), de 

Acácio Borsoi, ou do Banco da Lavoura (1954), de Álvaro Vital Brazil houve o início da 

modernização das agências paraibanas, onde já se ilustravam obras eminentemente modernas 

em João Pessoa; a partir dos anos 1970, se evidenciou definitivamente a consolidação da 

modernização dos bancos paraibanos. 

Apesar do recorte temporal se deter a um período cronológico pós-arquitetura moderna, de acordo 

com a historiografia universal, ficou manifesto a aproximação de alguns projetos à arquitetura 

moderna internacional, por exemplo, onde foram propostas soluções desvinculadas ou distantes 

da realidade local, quer pelo partido arquitetônico, quer pela tecnologia empregada. Mas a 

predominância de projetos vinculados à arquitetura moderna brasileira através do uso da 

exploração plástica das potencialidades do concreto armado com novas soluções construtivas foi 

mais evidente. Mesmo com estas aproximações, os bancos apresentaram soluções vinculadas 

aos condicionantes locais, como a legislação patrimonial vigente e as particularidades 

bioclimáticas, fortalecendo o caráter peculiar da produção arquitetônica bancária local. 

Verificou-se que a maior parte da "arquitetura bancária" de João Pessoa, entre 1970 e 1985, 

acompanhou a pluralidade de linguagens, formas e programas, como aquela praticada em todo o 
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Brasil, muito em razão não mais do processo de difusão, mas de recepção dos preceitos 

modernos ao admitir trocas e interações diversas, porém considerando as especificidades para a 

capital paraibana. Assim, alguns projetos se aproximaram mais da arquitetura moderna brasileira 

canônica, enquanto outros, da arquitetura brasileira pós-Brasília. 

Contemporaneamente, a assimilação da arquitetura moderna por parte das agências bancárias 

pessoenses foi fruto do trabalho de arquitetos e urbanistas junto às instituições bancárias, ou 

através dos concursos públicos e privados de arquitetura. Foi contemporânea àquela que ocorria 

em Recife, ou em Campina Grande, por exemplo, cidades nas quais se iniciou a atuação de novos 

grupos de arquitetos. Momento também em que se evidenciou em todo o país o Banco como um 

expoente patrocinador da arquitetura. Observou-se também que os poucos “arquitetos peregrinos, 

nômades e migrantes” atuantes na cidade no período quase não tiveram participação na produção 

bancária pessoense, sendo a maioria dos bancos realizados por arquitetos de outras localidades. 

A participação dos arquitetos locais se observou apenas nos bancos construídos a partir da 

década de 80. 

Por fim, as agências bancárias de João Pessoa confirmaram uma mudança no modelo tipológico 

e seu caráter arquitetônico em prol de uma coerência com os discursos da modernidade. O 

modelo tradicional, fechado e luxuoso cede espaço a um modelo aberto e leve, onde a rusticidade 

do concreto e a transparência dos panos de vidro predominaram. As soluções que se fecharam 

para o exterior, em sua maioria, foram motivadas por questões ambientais. Situações peculiares 

que resultaram, nos dois casos, em uma vasta produção de edifícios bancários vinculados às 

linguagens arquitetônicas de vanguarda do período. 
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