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CAMPINA GRANDE NOS ANOS 50: ENTRE O SONHO E A FANTASIA 

Antonio Clarindo Barbosa de Souza* 

 
“Drama em cinco atos e uma apoteose – A cena se verifica 
no perímetro urbano de uma grande cidade” 
“1º Ato: Cenário uma rica praça, comércio forte, opulento. 
As fábricas em movimento, dinheiro em circulação. O 
povo andando apressado. Os automóveis correndo, 
caminhões estremecendo carregados de algodão. 
2º Ato: O cenário já se mostra diferente – um formigueiro 
de gente, comprando na Nova Aurora. Uma grande 
multidão vê-se no Armazém do Norte, por ser uma casa 
forte, atende com voz sonora. 
3º Ato: Mutação. Cenário alegre. Entre a vida social, no 
edifício Esial, ouve-se a voz de Campina, Capitólio, 
Babilônia, o São José e o Avenida, nesta cidade “florida”, 
a mocidade domina. 
4º Ato: Uma sala iluminada, em cena a literatura, vem o 
centro de cultura, entre o clube literário, um orador 
reverente, que demora na tribuna, oferece Mauro Luna, de 
saudade um corolário. 
5º Ato: Agora está no procênio, a vida municipal. O povo 
elege o prefeito, em cena Elpídio de Almeida, com sua 
egrégia Assembléia, aclamações na platéia. 
Cortina: O drama está feito”.1  

 

O “drama” que abre este texto foi escrito em fins dos anos 40. As imagens construídas pelo 

autor pretendiam produzir uma fotografia instantânea da cidade naqueles anos em que o algodão 

ainda era o grande produto de exportação e seguia enriquecendo uma pequena parcela da população 

campinense.  

O leitor destes versos vê se descortinar diante dos olhos cenas que remetem ao mundo do 

trabalho,  do comércio e do consumo, das diversões,  da produção cultural  e, por fim, como 

corolário de tudo isto, cenas da política local com a administração do sr. Elpídio de Almeida2. 

Todas estas imagens, condensadas nas palavras do poeta, buscam retratar Campina como 

uma cidade grande, desenvolvida e progressista. Desde a primeira informação: “A cena se verifica 

no perímetro de uma grande cidade”, o autor procurar estabelecer uma “verdade”, a de que não se 

trata de uma cidade qualquer, mas sim de “uma praça rica de comércio intenso e opulento”. Depois, 

na construção de sua cidade ideal, ele vai  apresentando os outros setores da desenvolta urbe: 

fábricas, dinheiro em circulação, pessoas andando apressadas, automóveis correndo e caminhões 

                                                 
* Professor do Departamento de História e Geografia da Universidade Federal de Campina Grande. 
1 Jornal O  REBATE -  10.07.1948, nº 671;p.1 
2 O sr. Elpídio de Almeida foi prefeito de Campina Grande em duas oportunidades, de 1947 a 1951 e de 1955 a 1959. O 
poema trata então do primeiro ano de sua primeira administração. 
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carregados e estremecendo pelo peso do algodão. Definitivamente, a imagem que pretendia 

construir e passar aos leitores era a de uma cidade próspera e sem maiores problemas sociais. 

No segundo ato de sua construção discursiva o autor-poeta chama a atenção para as pessoas 

se movimentando, comprando, consumindo os bens que o mundo capitalista disponibilizaria a todos 

que pudessem deles desfrutar. Na descrição não há pobres, não há despossuídos, nem forasteiros, 

nem tampouco esmoleres. Só consumidores abastados que mereceriam fazer parte da suprema 

glória do mundo moderno que seria consumir uma infinidade de bens materiais. 

Porém, como nem só de algodão viviam os homens e mulheres de Campina Grande, 

tornava-se necessário apresentar a produção intelectual e política da cidade, nomeando seus poetas, 

letrados e líderes políticos. As referências a Mauro Luna, poeta e orador, e a Elpídio de Almeida, 

médico, escritor e prefeito da cidade naquele momento, serviria para demonstrar  o papel que 

pessoas deste quilate teriam para a elevação do nível cultural da cidade. 

A tradição de construir uma imagem engrandecedora para Campina continuaria viva ainda 

por muitos anos. Na década de 50, Campina Grande ainda se vangloriava da riqueza adquirida nos 

prósperos anos da produção de algodão. Seus intelectuais e jornalistas escreviam sobre ela com um 

ufanismo só visto nas grandes cidades e metrópoles. As comparações com São Paulo, Chicago, e 

mesmo Nova Iorque, eram uma constante. Também não era para menos. O município de Campina 

Grande, de acordo com o censo de 1950 era considerado o 13º do Brasil, em um total de 1.890 

municípios. 

Se o Rio de Janeiro do início do século servira como modelo de progresso e civilização para 

o restante do país, Campina Grande, guardadas as suas especificidades, era apresentada e definida 

como um modelo de prosperidade a ser seguido por todas as demais cidades do Nordeste, devendo 

ser tomada como parâmetro até para capitais como Recife, Fortaleza, João Pessoa e Natal. Assim 

como as elites brasileiras do início do século XX transformaram o Rio em símbolo do moderno, os 

intelectuais campinenses também queriam transformar Campina no ícone máximo do progresso 

nordestino, vinculando-a ao desenvolvimentismo muito em voga nos anos 50.  

Este projeto político-cultural que já era forte nos anos 30 e 40, quando um conjunto de 

reformas físico-urbanas foi realizado, afirmou-se ainda mais nos anos 50 e 60 quando estas 

mudanças estavam prontas e os moradores podiam ufanar-se de estar morando numa das cidades 

mais progressistas do Brasil.3 

 Esta invenção de uma cidade grande e próspera se dava não somente através das 

construções arquitetônicas, da feitura de praças, alargamentos de ruas, criação de cinemas e 
                                                 
3 Em 1956 o município de Campina Grande possuía 173.132 habitantes, 4 juizados, 58 médicos, 28 dentistas, 49 
advogados, 15 engenheiros, 3 estações de rádio, 2 jornais diários, 22 associações culturais, 45 hotéis e pensões e 16 
estabelecimentos de assistência hospitalar. Fonte: Jornal O Rebate – Campina Grande, Ano 2; nº 1418 – 04.10.1956, 
com base nos dados do IBGE para aquele ano. O jornal  O Rebate se colocava nesta estatística como o segundo jornal 
diário, o outro seria o Correio de Campina, pois o Diário da Borborema só seria inaugurado um ano depois. 
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emissoras de rádio, mas sobretudo através das palavras e imagens difundidas pelos jornais. Mesmo 

os intelectuais mais críticos vão pautar seus discursos pela supervalorização de atributos que eram 

visto como “naturais” da cidade serrana. 

No último dia do ano de 1957, escrevendo para o recém criado Diário da Borborema, 

Cristino Pimentel, um dos mais atuantes cronistas que a cidade já conheceu, chamava a  atenção 

para a necessidade que Campina Grande tinha de ser reconhecida como uma força “avassaladora” 

que precisava se firmar no contexto estadual, pois já ocupava “...o segundo lugar de força produtiva 

e de vida”, não podendo portanto os campinenses “calar a pena, nem ficar esquivos ao que se 

(vinha) praticando há muito tempo contra nosso direito de atingirmos a posição ideal pela qual 

vimos lutando desde que se instalou aqui, em 1907, a estrada de ferro e que se deu início a rodovia 

João Pessoa – Cajazeiras em 1915...” 4  

Além disto, o cronista atribuía o progresso e prosperidade de Campina Grande “ao poder 

criativo de sua gente” e às inovações técnicas nos meios de transportes que teriam facilitado, 

sobremaneira, o escoamento da produção, inclusive das cidades circunvizinhas, para os grandes 

centros exportadores. 

 Ainda segundo Cristino, era “inadmissível” que o governo do Estado não desse à cidade o 

retorno que ela tanto almejava e merecia, afinal de contas Campina contava “...com uma soma 

importante de desenvolvimento material, secundando e acompanhando os passos desse setor 

importante, o crescimento das suas casas de cultura já cheirando à ciência”.  Para isto, “...estariam 

ai atestando, os vários colégios católicos e algumas faculdades do governo, fazendo o campinense 

compreender melhor o sentido e a necessidade de ampliar seus conhecimentos”. No seu modo de 

ver, o pensamento seria “a força e a cultura a evolução”. 

Desta forma estava dado o binômio sobre o qual deveria se processar o desenvolvimento de 

Campina Grande, assim como vinha ocorrendo com o restante do país naquela segunda metade dos 

anos 50. Força e pensamento seriam iguais à cultura e evolução. Enfim, ordem para se obter o 

progresso. O problema é que os próprios intelectuais reconheciam que este  progresso não era 

expandido de maneira uniforme aos diferentes setores sociais da cidade.  

Cristino Pimentel, como observador arguto que era, não podia deixar de ver os problemas 

que assolavam a cidade. Em março de 1958, ao mesmo tempo em que continuava a elogiar a “força 

e a pujança” da “sempre crescente” Campina, Cristino chamava a atenção para algumas de suas 

mazelas: “Quem conhece esta cidade, tão cheia de vícios, de transviados – tarados, taradinhos e 

taradões – crianças abandonadas, de mendigos chagosos, de ruas poeirentas e sujas, de homens 

brutos e ambiciosos, sem brandos sonhos e sobretudo de maus cristãos...” sabia que havia “...muita 

                                                 
4 Jornal Diário da Borborema, Campina Grande – 31.12.1957, s/p. Por tratar-se de uma coletânea de recortes esta 
matéria de Cristino não traz a página em que foi publicada no Diário da Borborema. 
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coisa em nossa cidade que não condizia bem com os princípios humanos.5 Contudo, somente para 

não perder o hábito e mostrar que a mão que apedreja é a mesma que afaga, Cristino concluía 

dizendo que Campina Grande era: “...este colosso, cheia de edifícios bonitos e vivendas 

confortáveis, guardando uma população de quase 120 mil almas e ocupando o 13º lugar das maiores 

cidades do Brasil”. 

Apesar de todos os elogios tecidos pelo cronista, eram exatamente estes “taradinhos e 

taradões” de toda espécie que pareciam encher a cidade e que davam muito trabalho às autoridades 

municipais na sua tentativa de ordenar os espaços públicos e manter a cidade limpa.  

Desde o início dos anos 50, a Prefeitura, em sua ação modernizadora e sintonizada com os 

ideais de progresso e desenvolvimento que eram a tônica daqueles anos, vinha colocando nos 

logradouros públicos depósitos para papéis inúteis, procurando assim manter a cidade limpa, criar e 

disciplinar os hábitos de higiene de seus cidadãos. Mas nem todos os moradores pareciam ter a 

mesma preocupação com tais atos de higiene, educação ou disciplinamento. Tanto era assim que 

não era muito difícil surpreender “...um mocinho de gravata, jogando papéis no chão, dizendo que 

pagava imposto para isso mesmo”. Diante de tal desrespeito às regras modernas de boa convivência, 

os jornalistas, imbuídos de seu papel de agentes civilizadores da massa inculta, ficavam revoltados e 

exigiam providências policiais. Quase sempre, as matérias jornalísticas deste tipo terminavam 

exigindo providências, não só do Poder Municipal como da própria polícia: “ Está ai um caso de 

polícia. Cadeia nele!”6  

Além destes rapazes mal-educados ou nitidamente provocadores da ordem vigente um outro 

contingente de moradores parecia negar, com sua presença desabonadora, todos os discursos em 

torno do progresso campinense. Alguns destes eram os mendigos que entulhavam todas as ruas e 

praças da cidade e principalmente nos dias de feira (quarta e sábado) pareciam proliferar como 

moscas. A rua Monsenhor Sales parecia “... constituir mesmo o habitat de certos pobres, em sua 

maior parte, mulheres carregadas de criancinhas, todas mal nutridas, sendo de lastimar a sua 

situação porque aquela terá de ser, se não sucumbir diante da fome, a geração de amanhã.” 7 

O tipo de discurso elaborado sobre os pobres tem sempre um caráter apaziguador das 

diferenças e contrastes da cidade. Os desvalidos aparecem como um desvio ou um mau 

funcionamento da cidade que, apesar disto, estaria apta a resolver todos os problemas que 

surgissem, pois este seria o seu “destino natural”.8  

                                                 
5 Diário da Borborema – 27.03.1958 s/p. Esta crônica foi escrita a propósito da visita de Frei Damião em suas Missões. 
O frade prometia voltar em 1962, quando do Congresso Eucarístico do Nordeste e em 1964, no centenário da cidade. A 
mesma crônica pode ser encontrada em A UNIÃO, João Pessoa; 02.04.1958 s/p. 
6 O Momento;  – 29.10.1950;p.2  - Coluna: “Isto Acontece em Campina Grande”. (Grifos nossos) 
7 Diário da Borborema – 14.02.1958;p.8 e 4/d 
8 Para se ter uma idéia da quantidade de mendigos e pobres as campanhas ou ações de filantropia cresciam a cada dia. 
No final dos anos 40 existia na  cidade a Pensão Santa Rita, de propriedade de D.Santa, na entrada da rua João 
Suassuna, onde hoje está localizado o Banco do Nordeste. A proprietária realizava toda sexta-feira uma distribuição de 
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Os conflitos, tensões e diferenças sociais entre os diversos setores da sociedade era algo 

patente. Todavia, os discursos continuavam a apontar todos os moradores como parte de um mesmo 

futuro auspicioso. Muitas vezes os conflitos só vinham à tona nos momentos de diversão ou de 

embates políticos. Em algumas situações como a festa de Natal e Ano Bom, estas diferenças 

surgiam muito mais explicitamente e permitiam entrever que tipos de diversões uns e outros podiam 

apreciar na Campina Grande decantada em prosa e versos. 

A fama criada pelos intelectuais campinenses para sua cidade espalhava-se pelos mais 

diferentes pontos do Estado. Quando dos momentos de festas, como as novenas que se 

desenrolavam entre o Natal e o Ano Novo, inúmeros moradores dos sítios e municípios vizinhos, 

chamados de “matutos” pelos citadinos, vinham deliciar os sentidos com as belezas da festa. Era um 

verdadeiro banquete de sensações. Os visitantes podiam encher os olhos com as luzes elétricas que 

ainda eram raras nos distritos; estimular o olfato com os perfumes franceses e nacionais das moças 

da “melhor sociedade”; acariciar os ouvidos com o som das marchas e dobrados tocados pelas 

bandas de música e adoçar o paladar com as iguarias que pudessem consumir nas barracas e bazares 

montados do lado oposto à Igreja Matriz.  

As pessoas mais simples dos sítios e distritos eram atraídas para as festividades de Natal e 

Ano Bom em Campina Grande por causa da fama de cidade próspera e bela que os seus intelectuais 

e políticos firmaram sobre a mesma, principalmente a partir dos anos 40. Todos queriam ver de 

perto quanta riqueza havia sido concentrada na “Rainha da Borborema”, na “Liverpool paraibana”. 

A sua burguesia endinheirada fazia questão de apresentar-se como única e digna representante 

daquele fausto. O “povo”, para ela, era apenas complemento, adorno decorativo para o seu desfile 

de modos e modas. 

Mas as festas eram tão importantes para o povo que quando algum prefeito ameaçava acabar 

ou redirecionar estes tipo de festejo, era logo chamado à atenção pelos cronistas da época. Em 1958, 

por exemplo, Cristino Pimentel criticava o sr. Elpídio de Almeida por este estar pretendendo 

“acabar com uma tradição histórica da cidade,...a dos festejos da semana natalina no pátio da 

Matriz...na Avenida Floriano Peixoto”. Para o cronista, acabar com a festa era dar um golpe “contra 

uma coisa que já se tornou uma natureza da cidade”9 e o povo não receberia o gesto do prefeito com 

agrado, sendo melhor que ele pensasse melhor antes de agir. 

Embora as festas religiosas muitas vezes não fossem entendidas como diversão, pois traziam 

consigo o lado litúrgico que as deflagrava, podem ser caracterizadas como um “lazer permitido” e 

regulado pela Igreja. Quando vistas como um aspecto da recreação tais festividades são citadas 

                                                                                                                                                                  
alimentos aos pobres e quem organizava a fila de esmoleres era Zé Jia, o mendigo mais famoso da época. Cf.in: 
Ronaldo Dinoá – Memórias de Campina Grande; Campina Grande; editoração eletrônica; 1993; p. 499-505 - Entrevista 
com D. Antonia Nunes Patriota – D. Santa. 
9 Diário da Borborema – , 02.12.1958; s/p – Coluna: “Coisas da Cidade”, de Cristino Pimentel. 
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pelos cronistas como divertimento esporádico que servia para juntar os jovens em torno de “suas 

barraquinhas com músicas, brincadeiras de pavilhão...ou então as procissões e grandes 

aglomerações, como a festa final da Campanha das Missões.” 10 

               As “quatro festas do ano” eram uma seqüência de divertimentos que os grupos 

enriquecidos nomeavam como aceitáveis e que as populações mais pobres se inseriam para 

aproveitar. Uma espécie de calendário oficial que era compartilhado por todos, mas definido apenas 

por alguns membros da sociedade. Basicamente, este calendário se constituía das festas de Natal e 

Ano Novo, também chamado de Ano Bom; Carnaval; Semana Santa, com toda sua liturgia e 

procissões e, nos meses de setembro e outubro, os desfiles cívico-patrióticos do Dia da 

Independência e do Aniversário da Cidade. Fora isto, ocorriam os comícios nas campanhas 

eleitorais e uma ou outra aglomeração popular quando da inauguração de alguma obra pela 

Prefeitura ou quando da visita de uma figura política de destaque nacional como Getúlio Vargas ou 

Juscelino Kubitschek, que estiveram em Campina Grande nos anos 50.11 

Quando usavam suas crônicas e artigos para relatar alguns destes eventos os  cronistas dos 

anos 50 dão conta de uma cidade sempre “moderna e progressista” que não podia compactuar ou 

mesmo suportar problemas que seriam mais comuns numa pequena província. No entender de 

alguns autores da época, Campina já havia superado o seu aspecto provinciano para tornar-se uma 

metrópole do tipo das existentes na América do Norte. 

 

Cidade posta em cima de uma serra, vendo o céu mais perto e as estrelas mais 

luminosas...As atividades humanas, que elastecem e fatigam os músculos, as que 

despertam e inquietam os cérebros, computadas nestes 60 mil habitantes da Chicago 

paraibana, surgem-nos, impressionante e magnificamente. Nas oficinas movimentam-se 

operários, em labor consciente e produtivo. Nos escritórios e estabelecimentos 

bancários, escrituram-se volumosos livros de contas correntes, ouvindo-se o grilante 

ruído das máquinas...” 

Automóveis e caminhões, às centenas, bebendo, em média mil latas de gasolina 

diariamente, transportam internamente, pessoas e mercadorias e, o que mais empolga é 

a condução das necessidades das populações sertanejas deste e de vários Estados da 

Federação, habituados à compra, neste imenso balcão do alimento que sustenta o 

organismo, do vestuário que ampara e moraliza o homem, dos distintivos de luxo e das 

vaidades individuais. 

                                                 
10 Campina Grande – Um centro comercial do Nordeste – Publicação do SESC – 1965.p.49 
11 Getúlio Vargas esteve em Campina Grande nos anos 50 como candidato ao Senado e Juscelino esteve em 1958 para 
inaugurar o sistema de água da Adutora de Boqueirão. 
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Campina Grande! (O autor exulta, proclama o nome da cidade bem amada) 

Segundo empório algodoeiro do mundo. A prefeitura com receita que ultrapassa as de 

duas capitais reunidas – João Pessoa e Natal. Os cofres da União e do Estado com 

respeitável arrecadação. Ruas, avenidas e praças moderníssimas. O Grande Hotel, 

pela imponência de suas linhas arquitetônicas, dando-nos a impressão de que não se 

ostenta em cidade do interior nordestino, em vista de muitas capitais brasileiras não o 

terem. Os edifícios da Prefeitura, dos Rodoviários (sic), do Banco do Povo e do Banco 

do Comércio.  

Campina Grande! (Suspira o autor) 

O mais perfeito abastecimento d´água e esgoto. A instalação telefônica. São 

Vicente de Paula (possivelmente fala do orfanato) e o Posto de Puericultura...12  

 

Todas estas imagens, constantemente construídas e reconstruídas, encantariam os olhos, 

narizes e ouvidos dos visitantes e “matutos” e seria espalhado pelos quatro cantos do mundo por 

suas bocas e mãos em gestos largos e bondosos para com a cidade que os recebera tão bem. Enfim, 

todos os seus sentidos seriam saciados de imagens e sensações gostosas, afáveis, memoráveis que 

deveriam ser repetidas ad infinitum.  

Assim eram as descrições de Campina Grande nos anos 50. Mas será que só de beleza vivia 

esta cidade? Será que outros grupos sociais, que não as elites, circulavam por ela e a percebiam da 

mesma forma? 

Tentando responder a esta última pergunta acreditamos que sim, pois como afirmamos 

anteriormente os mendigos e pobres pareciam estar em todos os lugares. A prosperidade que 

construíra os armazéns de algodão, que propiciara o ininterrupto ir e vir de caminhões carregados de 

mercadorias, que trouxera o trem que transportava objetos e pessoas, a energia elétrica e o 

abastecimento d’água, era a mesma riqueza que gerava uma quantidade incomensurável de pobres e 

desvalidos que perambulavam pelas ruas, em busca de um lugar naquele mundo fantasioso de 

fausto e beleza. Ao contrário do que pretendiam os intelectuais algumas ruas estavam abarrotadas 

de pessoas despossuídas de quaisquer bem materiais13. Todavia, os intelectuais, políticos e 

                                                 
12 O MOMENTO; 17.09.1950;p.5 – Coluna: “Campina Grande”, escrita por Antonio Mangabeira. Todavia, é necessário 
lembrar que este desenvolvimento e progresso não atingiram à população como um todo. Era mais uma construção 
discursiva dos autores do que uma realidade palpável e cotidiana. 
13 O Jornal A Imprensa, de João Pessoa, em sua edição do dia 13.11.1949, p.8 informava que “A Casa Maternal João 
Moura havia sido fundada no dia 13 de maio de 1947 por um grupo devotado de senhoras campinenses, as quais sob a 
presidência do vigário Severino Mariano se reuniram na União dos Moços Católicos...com o fim de dotar a progressista 
cidade do Nordeste paraibano de um estabelecimento que pudesse acolher em seu seio os menores desvalidos que 
fermentam abandonados no vício e na mendicância por todos os quadrantes do grande município campinense.” (Grifos 
nossos). A criação desta casa de filantropia e sua ação por todos os anos 50, parece demonstrar que o número de 
crianças desabrigadas se constituía em um problema social grave que o decantado  progresso da cidade não conseguia 
sanar, pelo contrário, até fomentava. 
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memorialistas não davam atenção a estes detalhes.  Estes apareciam como pequenas falhas a serem 

sanadas pelo progresso inexorável ao qual a cidade estaria destinada. 

As elites campinenses dos anos 50 criaram para si mesmas uma imagem ideal de cidade que 

só existia em seus sonhos e devaneios. Todos os pobres, mendigos e desvalidos eram apenas 

manchas informes nesta obra de arte pintada com palavras gradiloqüentes e interjeições de espanto. 

 


