
O BRASÃO DE CAMPINA GRANDE E A ARTE DO IRMÃO PAULO 

LACHENMAYER NA PARAÍBA. 

De Castro, Eduardo F. 

“Tenho espírito justiceiro e entendo que o amor 

deve seguir estes graus de preferência: Deus, 

humanidade, pátria, família e indivíduo.” 

- D. Pedro II 

 

A arte heráldica é uma arte muito antiga, datada de antes do baixo medievo sendo 

usada para a rápida identificação de exércitos e nobres em batalhas de campo aberto, fazendo 

possível diferenciar os inimigos dos aliados mesmo a longas distâncias. A arte evoluiu e passou 

a ser usada como símbolo familiar, de nobres, instituições, escolas e, principalmente, cidades. 

Atualmente, a heráldica atua basicamente para a preservação de tradições familiares de casas 

como os Oliveira Lêdo e seus muitos ramos na Paraíba, assim como para a identificação de 

cidades em documentos oficiais chancelados e instituições públicas e privadas. 

No caso de Campina Grande, a cidade possui atualmente um brasão de armas 

conforme descrito na lei municipal nº 54 de 26 de Agosto de 1974, redigida na administração 

do então prefeito Evaldo Cavalcanti da Cruz, sendo a arte descrita elaborada pelo famoso 

heraldista, arquiteto, desenhista e artista de muitas outras técnicas o Irmão Paulo 

Lachenmayer O.S.B. Monge alemão que residia na Bahia. 

Provavelmente existe uma série de documentos oficiais que rodeiam esta arte para a 

cidade, porém esta documentação ainda não encontrada por mim para trazer a luz o 

pensamento a respeito do brasão da cidade. Seja como for, vamos aos fatos. 

A lei de 1974 descreve: 

“Escudo: de verde, uma asna de ouro acompanhada de três 

espadas do mesmo, com as pontas voltadas para cima; 

Insígnia: coroa mural de prata, com quatro torres do mesmo, 

que é de cidade sede de município. 



Lema: "Solum inter plurima" - Única entre muitas - letras de 

ouro em listel de verde.” 

É preciso dizer, antes de qualquer coisa, que a arte heráldica de elaborar e descrever 

brasões consiste em ciência e arte, profundamente cheia de regras que seus artistas (Rei De 

Armas e Pasavantes) devem seguir. No caso de brasões de cidades a diferenciação entre estas 

se dá pelo desenho da “coroa mural”. Esta pode ser de prata para cidades comuns, de ouro 

para capitais e o número de torres na coroa define o porte da cidade. Três torres para aldeias, 

quatro para vilas, cinco para cidades sede de município. As portas sempre devem estar 

fechadas (diz-se cerradas) independente de interpretação artística.  O restante da arte de um 

brasão de cidade segue as regras heráldicas normais. 

Infelizmente, o brasão da Rainha da Borborema tem detalhes errados. Pela minha 

primeira e superficial análise histórica documental em torno deste tema, fiz uma análise sobre 

os seguintes fatos e constatações na forma de fatos e levantamento de hipóteses que seguem 

abaixo: 

1. Fato: A grafia do nome do Irmão Paulo está incorreta em vários livros e veículos de 

difusão da história da cidade, inclusive na lei de descreve o brasão; 

a. Hipótese: não há uma Carta de Brasão de Armas, documento oficial do artista 

para o requisitante do brasão, no qual o artista descreve o brasão, seu 

portador e dá explicação de todos os elementos da arte ali contida, assinando-

a por fim. Se houvesse este documento a grafia do sobrenome do Irmão Paulo 

estaria correta. 
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2. Fato: a coroa mural no brasão tem menos torres do que o correto para uma cidade 

sede de município. O correto seriam cinco. 
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a. Hipótese: sabe-se que o brasão é de 1974, tendo Campina Grande se 

emancipado em 1864. Acredito que a arte tenha sido elaborada para as 

comemorações dos 110 anos de emancipação. No entanto, a coroa mural 

representa uma vila. Só se pode imaginar que ou o brasão foi feito assim 

propositadamente em alusão à “Vila Nova da Rainha”, no entanto esta 

hipótese é fraca, pois estava-se comemorando à emancipação, seria 

contraditório este tipo de alegoria no brasão.  

3. Fato: na coroa mural da cidade as portas estão “vazadas”, abertas, sendo o correto 

que estas estivem cerradas. 

a. Hipótese: Alguns heraldistas, erroneamente, representam estes elementos 

abertos para fazer alusão à “hospitalidade” da cidade. No entanto este tipo de 

conduta é errado, pois fere a as regras heráldicas e consiste numa extensão do 

artista para além do seu dever como heraldista. 

4. Fato: O restante do brasão está correto heraldicamente. 

a. Hipótese: se o restante do brasão está correto, significa que o desenhista 

possuía um conhecimento de heráldica bem definido, respeitando as regras da 

plenitude, metais e esmaltes. Outra hipótese relativamente forte é que o 

brasão da cidade, como representado atualmente é uma releitura ou 

redesenho do brasão elaborado em 1974. 

5. Fato: outros brasões de municípios da Paraíba possuem o mesmo estilo que o de 

Campina Grande, são exemplos: João Pessoa, Cabedelo, Guarabira. 

a. Hipótese: constata-se que a elaboração de alguns destes brasões ocorreu 

durante a década de setenta. No entanto existem erros crassos de elaboração 

heráldica, como a coroa mural de João Pessoa se apresenta em prata. O 

brasão de Guarabira se apresenta de ouro. Sem contar a quantidade de torres 

erradas.  

6. Fato: as cartas de brasão de armas das arquidioceses e municípios não são disponíveis 

por completo, apenas seu conteúdo escrito. Mesmo assim, este mesmo formato se 

repete nestas transcrições, inclusive na transcrição campinense, mesmo sem a 

assinatura ou menção correta do nome do irmão beneditino. 

a. Hipótese: as descrições dos brasões foram realmente elaboradas pelo Irmão 

Paulo ou por seu pasavante, Victor Hugo Carneiro Lopes. 

 

Procurei também fazer uma rápida comparação dos brasões do Irmão do Paulo 

Lachenmayer. Entre eles: o brasão da arquidiocese de Salvador-BA, o brasão da arquidiocese 



de Florianópolis-SC, Guarabira-PB, João Pessoa-PB, Cabedelo-PB, Universidade Federal de Feira 

de Santana-BA, entre outros do Nordeste e restante do Brasil. 

 

 

Brasão da arquidiocese de Florianópolis-SC. Disponível em 

http://arquifln.org.br/rela_01000.php?pagina=2&cod_001=6&cod_box=1 acessado em 

14/12/204 às 14h:50min. 

 

Verificou-se em trabalhos heráldicos atribuídos ao Irmão Paulo Lachenmayer que há 

um estilo, portanto, pode-se concluir com pouca verificação, que o brasão de Campina 

Grande-PB de fato foi brasonado pelo irmão beneditino. Ao mesmo tempo, se sabe que o 

heraldista Victor Hugo Carneiro Lopes foi pasavante do Ir. Paulo Lachenmayer, podendo 

muitos dos brasões terem sido confeccionados por ele, no entanto não se trata de grande 

deturpação entre os dois, afinal até a caligrafia de ambos é idêntica, como pode ser verificado 

nos Brasões dos Àvila, dita “casa da torre” da Bahia e de sua Irmandade de Nossa Senhora da 

Glória do Outerio. Em um determinado ponto da história também acontece da autoria do 

brasão ser do Ir. Lachenmayer, mas o desenho realizado por Victor H. C. Lopes, ou ainda, pode-

se encontrar o brasões redesenhados para atualização de conceitos de muitas instituições, 

como é o caso da Universidade Federal de Feira de Santana-BA. 

 

 

http://arquifln.org.br/rela_01000.php?pagina=2&cod_001=6&cod_box=1


 

Brasão da Universidade de Feira de Santana-BA. Disponível em 

http://tiagodovale.com/2011/07/13/universidade-feira-de-santana/ acessado em 14/12/2014 

às 15h:04min. 

 

Pode-se dizer que nos brasões confeccionados pelo Ir. Lachenmayer como Victor H.C. 

Lopes são de altíssima qualidade artística, com excelentes técnicas de pintura e respeitando 

bastante as regras heráldicas para brasões de universidades e eclesiais. Por outro lado, nos 

desenhos existe um estilo próprio e bem desenvolvido, mas que respeita poucos as formas e 

dimensões mais tradicionais dos escudos heráldicos. Nota-se nos escudos da arquidiocese de 

Salvador, Paraíba e Florianópolis, das universidades Federal de Feira de Santana e Federal da 

Bahia que os escudo ibérico tem a parte inferior que abriga a ponta pouco proeminente e seu 

contorno não é tangente às laterais do escudo, nem mesmo de transição suave como de 

costume. Ao mesmo tempo os contornos laterais são ligeiramente inclinados. Como já dito, se 

trata de estilo. 

 

 

http://tiagodovale.com/2011/07/13/universidade-feira-de-santana/


 

Brasão da Arquidiocese de Salvador-BA. Disponível em 

https://maeimaculada.wordpress.com/2011/07/07/arquidiocese-de-salvador-comecara-a-

usar-brasao-original-em-seus-documentos-oficiais/ acessado em  

14/12/2014 às 15h08min. 

 

Ao mesmo tempo em que ser percebe este estilo, fica permitido traçar uma definição 

superficial que também permite reconhecer o trabalho tanto do Irmão como do heraldista 

Victor Hugo Carneiro Lopes. Assim, a maioria dos seus brasões são simples, respeitam bem a 

regra da plenitude, esmaltes e metais. Optam por formatos de escudos heráldicos 

relativamente achatados, com laterais inclinadas e ponta pouco proeminente para brasões de 

universidades e eclesiais. Os lideis são quase padronizados, forrados e dobrados de forma 

simples, sem tremular. Também não se segue a regra de oito por sete módulos para o 

tamanho do escudo. 
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Brasão de armas da Universidade Federal da Bahia-BA. Disponível em 

http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=30

6 acessado em 14/12/2014 às 16h:13min. 

 

 

Brasão da arquidiocese da Paraíba. Disponível em 

http://arquicatequesepb.blogspot.com.br/2012/01/brasao-da-arquidiocese-da-paraiba.html 

acessado em 14/12/2014 às 15h:32min. 

 

 

Brasão da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outerio. Disponível em 

http://www.casadatorre.org.br/jgodez02.htm#0 acessado em 14/12/2014 às 15h:01min. 

 

 Já para os brasões municipais o estilo do escudo varia um pouco, sendo a ponta mais 

proeminente e o encontro do contorno da ponta com o contorno das laterais sendo mais 

suave, diferentemente dos brasões ibéricos representados na heráldica eclesial e de 

universidades. Ao mesmo tempo a coroa mural parece se apresentar sempre para cidades com 

http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=306
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quatro torres e portas abertas, constituindo um erro de representação na heráldica de 

domínio, ao mesmo tempo em que estas coroas são representadas de ouro ou de prata sem 

seguir um padrão aparente. Somente o brasão de João Pessoa possui cinco torres, no entanto 

de prata. Estes fenômenos descritos acima são perceptíveis em brasões paraibanos, 

especialmente nos brasões de João Pessoa, Cabedelo, Areia, Guarabira e Campina Grande. 

 

 

Brasão da Capital da Paraíba, João Pessoa. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_de_Jo%C3%A3o_Pessoa acessado em 14/12/2014 

às 15:35min. 

 

 

Brasão da cidade de Cabedelo-PB. Disponível em 

http://www.cabedelo.pb.gov.br/noticia_completa.asp?noticia=591 acessado em 14/12/2014 

às 16h:38min. 

 

Desta maneira, fica claro que o brasão de Cabedelo pela cor da coroa mural e quantidade de 

torres indicaria que Cabedelo é uma vila e também capital do estado da Paraíba. Nota-se, em 

especial que para cidades litorâneas, no estilo adotado, são colocadas enguias como suportes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_de_Jo%C3%A3o_Pessoa
http://www.cabedelo.pb.gov.br/noticia_completa.asp?noticia=591


 

 

Brasão da cidade de Guarabira-PB. Disponível em 

http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=193692 acessado em 14/12/2014 às 

15h:39min. 

 

Acrescenta-se ainda que muitos brasões na Paraíba parecem ter sido confeccionados 

ou pelo Irmão Paulo Lauchenmayer ou pelo seu pasavante Victor Hugo, inclusive muitos 

municípios atribuem a autoria de seus brasões à um ou outro heraldista. Ao mesmo tempo se 

nota que muitos destes brasões sofreram novas interpretações ou foram redesenhados para 

comodidade de um formato digital ou atualização de um desenho que já se encontrava com 

aspecto obsoleto em suas linhas de contorno, devido intensa quantidade cópias em épocas 

que não se havia a comodidade do trâmite de arquivos de computador. Assim, muitas cidades 

que não preservaram a história do seu símbolo heráldico e fizeram reinterpretações com 

outros artistas, acabaram perdendo tanto a estilização original que permitia a identificação de 

sua autoria, como perderam a excelente elaboração heráldica. No caso de artes redesenhadas 

que mantiveram o estilo e cores originais do irmão e do seu pasavante, temos: João Pessoa, 

Cabedelo, Guarabira, Areia, Catolé do Rocha, Pombal, Sumé, Campina Grande (que mantém 

também a versão original), São João do Rio do Peixe e Serra da Raiz com acréscimos.  

 

http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=193692


 

Brasão da cidade de Areia-PB. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia_%28Para%C3%ADba%29 acessado em 14/12/2014 às 

15h:47min. 

 

 

Brasão de Catolé do Rocha-PB. Disponível em 

http://www.catoledorocha.pb.gov.br/acidade/simbolosmunicipais acessado em 14/12/2014 

às 17h:03min. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia_%28Para%C3%ADba%29
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Brasão de Pombal-PB. Disponível em 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasao_pombal.png acessado em 14/12/2014 às 

17h:11min. 

 

 

Brasão de São João do Rio do Peixe-PB. Disponível em 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasao_sao_joao_do_rio_do_peixe.PNG acessado 

em 14/12/2014 às 17h:29min. 
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Brasão de Serra da Raiz-PB. Disponível em http://www.portalmidia.net/em-serra-da-raiz-

prefeitura-ira-disponibilizar-contra-cheque-do-servidor-online-em-seu-site/ acessado em 

14/12/2014. 

 

 

Brasão de Sumé-PB. Disponível em http://www.sume.pb.gov.br/brasao/ acessado em 

14/12/2014 às 17h:34min. 
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Logomarca com brasão de Campina Grande-PB. Disponível em 

http://novapalmeirapbnoticia.blogspot.com.br/2014/09/campina-grandepb-prefeitura-

publica.html  acessado em 14/12/2014 às 16h:54min. 

 

Noutra ponta temos cidades que mantem o brasão original ainda, mesmo com a 

opacidade de imagens digitalizadas. Entre elas Campina Grande, Santa Luzia e Matinhas. O 

brasão de João Pessoa, embora muito fiel à versão original, ainda assim é uma imagem 

redesenhada. De qualquer maneira, o brasão de Matinhas parece ter sofrido alguma alteração, 

pois o lidel tem certo desalinhamento com o escudo. 

 

Brasão da cidade de Matinhas-PB. Disponível em 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Bras%C3%A3o_Matinhas.jpg acessado 

em 14/12/2014 às 17h:06min. 
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Brasão de Santa Luzia-PB. Disponível em http://www.santaluzia.pb.gov.br/cidade/simbolos 

acessado em 14/12/2014 às 17h:03min.  

 

 

Brasão da cidade de Campina Grande-PB. Disponível em 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=934454&page=2 acessado em 14/12/2014 

em 15h: 52min. 

 

Por fim, parece que a arte do Irmão Lachenmayer e de Victor Hugo Carneiro Lopes fez 

escola na Paraíba. Foram encontrados alguns exemplos de brasões heráldicos que só podem 

preencher duas hipóteses. Ou se tratam de um trabalho de algum, ou de ambos os heraldistas 

que foram alterados posteriormente por um leigo ou estes brasões foram elaborados seguindo 

o estilo de outros que existiam no estado, mas por pessoas que não compreendiam as regras 

heráldicas. Este é o caso de brasões de São Domingos e Pilõezinhos que apresentam 

elementos heráldicos no estilo dos heraldistas que comentamos aqui, porém falham muito 

http://www.santaluzia.pb.gov.br/cidade/simbolos
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=934454&page=2


heraldicamente, o suficiente para se acreditar que não se tratam de trabalhos de especialistas 

no assunto. 

 

Brasão de São Domingos-PB. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(Para%C3%ADba) acessado em 

14/12/2014. 

 

 

Brasão da cidade de Pilõezinhos-PB. Disponível em 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasao_piloezinhos.png acessado em 14/12/2014 às 

17:10min. 

 

CONCLUSÃO: 

Muitos dos brasões de armas da Paraíba foram produzidos na década de 1970, 

provavelmente pelo próprio Irmão Paulo Lachenmayer O.S.B., já que muitos dos trabalhos 

heráldicos atribuídos à ele são datados desta época. Ao mesmo tempo, exatamente todos os 

brasões municipais contêm erros na coroa mural, constituindo assim um erro provocado pelo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(Para%C3%ADba)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasao_piloezinhos.png


fomento de um estilo próprio do artista ou de uma fonte de regras heráldicas com 

informações incorretas. 

Outros erros em todos os brasões realizados pelo monge e mais tarde com acréscimos 

ou mudanças podem ser constatados. Assim, se constata uma ausência de heraldistas no 

estado ou um desconhecimento dos órgãos públicos requerentes de que existam tais 

especialistas. 

Quanto ao brasão de Campina Grande, pode-se ficar feliz por este se encontrar ainda 

intocado e heraldicamente correto na sua brasonagem, porém com erros na coroa mural como 

todos os demais.  

Embora acredite que o estilo do Irmão Lachemayer e de seu pasavante Victor Hugo 

seja excelente, também acredito que exista certa pobreza de representação na ausência de 

apoios para os brasões. Porém este fato não diminui a qualidade do trabalho heráldico, se 

trata de uma opinião de outro heraldista. 

Novamente sobre o brasão de Campina Grande também acredito que as informações 

repassadas ao heraldista foram parcas e de alguma forma tendenciosas no que diz respeito ao 

sistema de governo do País. Percebe-se claramente que as três espadas que aludem a 

Revolução Pernambucana, Confederação do Equador e Revolução Praieira querem legitimar 

Campina Grande enquanto uma constante insatisfeita com o Império em favor da República, 

sendo que esta afirmação necessidade de verificação histórica. Ao mesmo tempo esta 

abordagem se mostra incompleta, porque Campina Grande possui outros movimentos 

revoltosos em seu interior que tiveram grande importância para o cenário paraibano e 

localmente centralizado na Rainha da Borborema, por exemplo, a Revolta de Quebra-Quilos . 

Sem contar outras atividades da cidade que a fizeram expoente no interior do Nordeste como 

a exploração do algodão e a chegada da Great Western Railroad Company com a criação da 

estação velha e o início da exportação de algodão. Sente-se falta ainda de representações dos 

índios Ariús e dos Capitães-mores dos Oliveira Lêdo que iniciaram o povoamento da região que 

se chamava Campina Grande. 

De qualquer maneira o brasão da cidade já está legitimado e amplamente reconhecido 

pelos seus cidadãos e demais paraibanos, constituindo assim um patrimônio histórico muito 

mais do que uma miscelânea heráldica. 

Contribui-se muito mais com o acréscimo de elementos no lidel e nos apoios do que 

dentro do brasão, caso sejam requeridas futuras alterações. Manter a arte do escudo é crucial, 

dado sua história e manutenção já por quarenta anos, além de ser uma forma de agraciar a 

memória do Irmão Paulo Lachenmayer como heraldista, preservando seu nome e trabalho. 

Posto que se trata da minha opinião de heraldista. 
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