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Resumo: 
A idéia é analisar uma rua de um centro histórico sob um olhar contemporâneo e sob a óptica das 
intervenções de conservação que tentam evitar a descaracterização de um sítio de interesse cultural e 
histórico diante de novas “urgências” sociais e urbanas, em geral descompromissadas com o valor do 
patrimônio edificado. As estratégias pensadas para a convivência entre o novo e o pré-existente nem 
sempre contam com soluções que contemplem esse objetivo. Quando isso acontece fica difícil perceber as 
diferenças ou similaridades das formas de implantação das edificações no lote ou as qualidades das 
diferentes arquiteturas em distintos momentos urbanos. Ou seja, interferem na compreensão da história 
urbana, das alterações sofridas ao longo do tempo, principalmente nos tempos atuais com as demandas 
contemporâneas. O objetivo desse artigo é especular, a partir do olhar sobre as experiências de 
conservação registradas em um caso particular, a Rua do Tambiá, sobre as peculiaridades de determinadas 
ações realizadas nos sítios históricos que podem apontar formas de intervenção interessantes mediante 
estudos criteriosos ou desembocar em soluções desastrosas se forem tomadas apressadamente.  
Palavras-chave: patrimônio, conservação, experiências arquitetônicas. 

Resumen: 
La idea es analizar una calle de un casco antiguo bajo una mirada contemporánea y bajo la óptica de las 
intervenciones de conservación que intentan prevenir la descaracterización de un sitio de interés cultural e 
histórico frente a nuevas “urgencias” sociales y urbanas, en general sin compromiso con el valor del 
patrimonio edificado. Las estrategias pensadas para la convivencia entre el nuevo y el preexistente no 



 

siempre cuentan con soluciones que contemplen ese objetivo. Cuando eso sucede es difícil percibir las 
diferencias o las similitudes de las formas de implantación de las construcciones en el terreno o las 
calidades de las diferentes arquitecturas en distintos momentos urbanos. Es decir, interfieren en la 
comprensión de la historia urbana, de las alteraciones sufridas a lo largo del tiempo, principalmente en los 
tiempos actuales con las demandas contemporáneas. El objetivo de este articulo es especular, a partir de 
una mirada sobre las experiencias de conservación registradas en un caso particular, la Calle del Tambiá, 
sobre las peculiaridades de las acciones realizadas en los sitios históricos que pueden señalar formas 
interesantes de intervención por medio de estudios criteriosos o desembocar en soluciones desastrosas si 
tomadas apresuradamente. 
Palabras-clave: patrimonio, conservación, experiencias arquitecturales. 

Abstract: 
The idea is to analyze a street of a historical center under a contemporary perspective and under the optics 
of the conservation actions that try to prevent the decharacterization of sites of cultural and historical interest 
in order to attend the new social and urban “urgencies”, in general without commitment with the value of the 
built patrimony. The strategies thought for the coexistence between the new and the preexisting buildings not 
always count on solutions that contemplate this objective. When that happens it is difficult to perceive the 
differences or similarities of the implantation forms of the constructions in the land or the qualities of the 
different architectures at distinct urban moments. In other words, they interfere in the understanding of urban 
history and in the changing over the time, mainly in the current times with the demands contemporaries. The 
objective of this article is to speculate, from a perspective on the registered experiences of conservation in a 
particular case, the Street of Tambiá, on the peculiarities of determined actions carried out in the historical 
sites that can indicate interesting intervention forms by means of criteria studies or end at disastrous 
solutions taken hastily. 
Key words: Patrimony, conservation, architectural experiences. 



 

RUA DO TAMBIÁ: TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS NO 
CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA 

A título de discutir o destino contemporâneo das ruas dos centros históricos preservados, 
principalmente, aquelas que constituíram a expansão da malha urbana em meados do século 
XIX1, tomou-se como referência parte de uma pesquisa realizada entre 1984 e 1987 e publicada 
em 2006 (TINEM, 2006), sobre as diversas manifestações arquitetônicas e urbanas das ruas do 
centro histórico da cidade de João Pessoa. Precisamente, a antiga Rua do Tambiá2, um dos eixos 
de expansão da cidade em direção a leste, ao mar3, que abrange construções de distintos 
padrões e períodos da história paraibana, do colonial ao moderno, do público ao privado. 

A partir de um olhar contemporâneo e tomando a Rua do Tambiá como objeto empírico é possível 
fazer uma reflexão acerca das ações de preservação que incidem sobre esses sítios. Sem duvidar 
das “boas intenções” que acompanham essas propostas, o objetivo é avaliar o êxito, relativo ou 
não, dessas experiências de intervenção sobre as obras de valor artístico, histórico e 
arquitetônico, especulando sobre os acertos e desacertos dessas ações, principalmente no que 
tange ao trabalho dos arquitetos em meio a uma equipe interdisciplinar.  

A ideia é analisar a rua, objeto de estudo, sob um olhar contemporâneo e uma óptica específica: a 
da descaracterização de um sítio de interesse cultural e histórico diante de novas “urgências” 
sociais e urbanas, em geral descompromissadas em relação ao valor do patrimônio edificado.  
Importa nesse estudo avaliar a importância dos impactos sociais e econômicos das ações sobre o 
patrimônio, mas principalmente a resposta material dessas intervenções, proposta, geralmente 
pelo profissional arquiteto. Pode-se identificar, nesse caso, as diversas formas de intervenção 
usuais nos edifícios e sítios protegidos4: reciclagens, ampliações, requalificações, além da 
inserção de novas edificações ou simplesmente abandono do patrimônio existente. Mas antes de 
tratar dessas questões, é interessante entender um pouco mais a forma, usos e manifestações 
arquitetônicas presentes nesse sítio específico. 

Seu traçado peculiar e não retilíneo foi determinado ainda no século XIX, a partir do percurso 
realizado pela população até a fonte de mesmo nome no intuito de trazer água às suas 
residências, começando na bifurcação com a Rua da Aurora (atual Joaquim Nabuco) e seguindo 
em larga curva até encontrar a pracinha da igreja da Mãe dos Homens e desse ponto até o sítio 
Cruz do Peixe5 (MEDEIROS, 1994: 24) (ver Figura 01).  

Na segunda metade do século XIX, um casario miúdo predominava no início da rua, fazendo 
contraponto aos grandes terrenos das chácaras e sítios que existiam nos arredores da fonte e em 
seu trecho mais oriental. Essas primeiras edificações, localizadas no extremo ocidental da rua 
eram geralmente térreas e sem afastamentos laterais e frontais, em seus lotes estreitos e 
compridos, restando uma única e grande área verde em sua face posterior, dedicada a pomares e 
hortaliças. Nas três primeiras décadas do XX, parte das chácaras e sítios que se espalhavam na 

                                                             
1
  Essas áreas de expansão correspondem à área de transição entre o núcleo inicial e a cidade moderna que começa a 

ser construída já no século XIX. 
2
  Correspondem à Rua do Tambiá as atuais ruas Odon Bezerra e Walfredo Leal. 

3 
 O outro eixo de expansão da cidade era a Rua das Trincheiras, em direção ao sul, à cidade do Recife. Ambos tiveram 

seus traçados demarcados ainda no século XIX, todavia sua ocupação foi acelerada no início do século XX, por ocasião 
da situação econômica mais favorável que a Paraíba vivenciava. 
4
  O Centro Histórico de João Pessoa foi reconhecido pelo IPHAN como patrimônio nacional em 2008. 

5 
 O sítio Cruz do Peixe fica no extremo oriental da rua e marca o final da citada área de transição. 



 

continuidade da rua, seguindo em direção ao leste, passou por um processo progressivo de 
desmembramento, dando lugar a lotes amplos, se comparados aos que se configuravam no início 
da rua, onde se instalaram novas e requintadas residências. Eram vivendas amplas com grandes 
áreas destinadas aos jardins no entorno da edificação, agora solta no lote de dimensões mais 
generosas. Ao longo de toda a extensão da rua do Tambiá, verifica-se claramente essa 
transformação no esquema de ocupação lote e a diversificação de padrões e estilos 
arquitetônicos, indo do ecletismo aos primeiros exemplares modernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Mapa com a localização das principais ruas do Centro Histórico da cidade de João Pessoa. Destaque, em roxo, 

para o ponto de bifurcação das antigas Ruas da Aurora (atual Joaquim Nabuco) e do Tambiá (atual Odon Bezerra); em azul, o 
local da antiga pracinha da igreja da Mãe dos Homens, demolida em 1924. 

Fonte: TINEM (2006) editado por GUEDES (2013). 

Essas transformações do início do século XX estavam associadas aos novos padrões higiênicos, 
estéticos, progressistas e à nova realidade econômica que a Paraíba vivenciava como um dos 
principais produtores de algodão do Brasil6. Nesse período tornaram-se comuns os palacetes 

                                                             
6
 A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão (1860-1865), provocou a retomada da 

produção nordestina para o mercado externo.  A Paraíba era reconhecida pela alta qualidade do seu algodão de fibras 
longas (LEWIN, 1993, p. 58). Ao tempo em que aumentavam as demandas externas, também se ampliavam a indústria 
têxtil e a de produção de óleo do caroço do algodão, no centro-sul do Brasil (GUEDES, 2006). 
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Figura XX: Desenho de exemplares da rua do Tambiá. Da esquerda para a direita vêem-se os lotes 261B, 100 e 334.  
 

ecléticos, que marcaram presença nos promissores logradouros da cidade, dos quais a Rua do 
Tambiá era um dos mais importantes (ver Figuras 02 e 03). 

Figura 02: Desenho de exemplares da Rua do Tambiá. 
Fonte: TINEM (2006). 

Figura 03: Desenho de exemplares da Rua do Tambiá. 
Fonte: TINEM (2006). 

 

A partir da década de 1940, despontaram outros tipos arquitetônicos como os bangalôs, além dos 
exemplares da “arquitetura funcional”, dos chamados proto-modernos ou Art Déco e dos primeiros 
modernos. É importante salientar que, ainda nas primeiras décadas do século XX, o uso 
predominantemente residencial foi, aos poucos, sendo combinado ao institucional quando da 
construção de escolas, igrejas etc. 

Ao tempo em que a expansão da cidade para o leste deu relevância à Rua do Tambiá no início do 
século XX, também representou, em um segundo momento seu processo de “decadência” 
quando, ao final do mesmo século XX, a grande maioria de suas luxuosas residências foi aos 
poucos vendida ou mesmo abandonada, pois as áreas mais desejadas para moradia estavam 
agora próximas à Orla ou nos eixos que se abriam para lhe dar acesso. Os usos que de algum 
modo também se vinculavam às áreas residenciais e eram próprios de uma época, como é o caso 
do Clube Astrea, também entraram em declínio. Em um processo contínuo e, ao que tudo indica, 
sem volta, o uso residencial na Rua do Tambiá, assim como em vários outros logradouros do 
centro histórico da cidade, foi sendo desvalorizado dando lugar ao comércio diurno e à prestação 
de serviços. 

 

  
Figuras 04 e 05: Shopping Tambiá e Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ambos com casarões históricos parcialmente 

preservados. Fonte: <http://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl>. Acesso em: 26.11.2012 

 

Figura XX: Desenho de exemplares da rua do Tambiá. Da esquerda para a direita vêem-se os lotes 351, 367 e 99. 

 



 

 

   
Figuras 06 e 07: Gráfica JB, com exemplar histórico ao centro, e residência dos D´Ávilla Lins em estado de abandono. Fonte: 

<http://maps.google.com/maps?hl=pt-PT&tab=wl>. Acesso em: 26.11.2012 

Mas a Rua do Tambiá, em sua história recente, começa a mostrar algumas particularidades. Pela 
importância histórica de sua arquitetura, pela dimensão e alto valor imobiliário de seus terrenos, 
quando se trata de usos comercial e institucional, algo curioso tem acontecido em relação a suas 
edificações: nas antigas residências com recuos laterais e posteriores mais amplos, está 
ocorrendo a conservação do plano principal das fachadas e, até mesmo, do corpo da edificação, e 
a utilização quase total do terreno que a circunda, como podemos observar em casos como o do 
Shopping Tambiá, o Tribunal Regional Eleitoral, a Gráfica JB, entre outros (ver Figuras 04 a 06). A 

“aparente intenção” é a de que, pelo contraste ou similaridade, ocorra a integração de dois 
momentos distintos da história paraibana, algo comum nos conceitos nacionais e internacionais de 
conservação do patrimônio edificado. Todavia, essa intenção tem se mostrado por vezes 
desastrosa, como podemos verificar em alguns dos casos citados.  

No momento em que se ocupa a totalidade da área útil do terreno com as novas construções e 
não são pensadas estratégias de integração, de diálogo com a edificação anterior, fica difícil 
perceber as diferenças ou similaridades das formas de implantação das edificações no lote ou as 
qualidades das diferentes arquiteturas em distintos momentos urbanos. Ou seja, interferem na 
compreensão da história urbana, das alterações sofridas ao longo do tempo, principalmente as 
atuais frente às demandas contemporâneas.  

Além dos casos de intervenção acima citados, também podemos observar na mesma rua várias 
ocorrências de abandono do patrimônio edificado: são palacetes ecléticos em ruínas, edificações 
Art Déco e modernas sucateadas enfim, vários exemplares da arquitetura paraibana, registros de 
distintos momentos de sua história, sendo ignorados, desrespeitados ou mesmo perdidos (ver 
Figura 07).   

O objetivo desse artigo é especular, a partir de um olhar contemporâneo focado nas experiências 
registradas na Rua do Tambiá, sobre as peculiaridades de determinados sítios históricos que 
podem apontar formas de intervenção interessantes mediante estudos criteriosos ou desembocar 
em soluções desastrosas se forem tomadas inadequadamente. Observando-se algumas ações de 
preservação já ocorridas no objeto de estudo específico, é possível pensar os casos similares 
registrados em outros sítios. Assim, serão analisados casos particulares e expressivos de 
intervenção realizados ao longo da Rua do Tambiá, para em seguida fazer digressões acerca da 
repetição desse modus operandi em práticas recentes de intervenção em outros sítios 

considerados de interesse histórico.  



 

 

Figura 08: Vista aérea da Rua do Tambiá (atuais Odon Bezerra e Walfredo Leal) com a localização das intervenções 

escolhidas para análise. Destaque em laranja para o Shopping Tambiá; em vermelho a Gráfica JB; em amarelo o Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba e, em azul, a Casa da Criança. Fonte: Google Maps. Acesso em: 07.03.2013. 

Na Rua do Tambiá, que faz parte do sítio de interesse histórico da cidade de João Pessoa, 
encontramos distintas situações de intervenção. Na maioria delas, apesar de não haver 
descumprimento da legislação vigente, parece travar-se um constante embate entre o edifício 
protegido, o novo edifício e o entorno. Nessas intervenções, os edifícios contemporâneos se 
impõem no tecido histórico e, apesar de preservarem o invólucro das edificações mais antigas, 
ganham protagonismo como se quisessem asfixiar os exemplares pré-existentes, tornando difícil a 
leitura dos vários tempos do tecido urbano. Os casos que se mostram mais representativos desse 
tipo de intervenção na rua do Tambiá são: o Shopping Tambiá e a Gráfica JB (ver figura 08).  

O SHOPPING TAMBIÁ 

A inserção do Shopping Tambiá na antiga rua de mesmo nome é um caso que nos auxilia no 
esforço de refletir sobre as transformações recentes na área central da cidade. Assumindo a 
posição do pedestre, ao percorrer a rua, a partir do seu trecho inicial, chama logo atenção a 
presença de duas casas, características da ocupação do Tambiá no início do século XX, mantidas 
próximas ao grande corpo edificado do Shopping: deslocadas em relação ao conjunto, deixam 
transparecer uma situação nitidamente mal resolvida, marcada pela ausência de diálogo entre a 
pré-existência e o novo. 

Construído há pouco mais de dez anos, o Shopping Tambiá é um dos empreendimentos mais 
bem sucedidos na área central. A reunião de diversas opções de compras, lazer e serviços em um 
só lugar, apoiado pela ampla oferta de estacionamento conquistou rapidamente uma grande 
clientela. A proximidade com o Parque Solon de Lucena (ver figura 08), que apesar de sua função 
inicial de parque, há mais de três décadas vem funcionando como um terminal de ônibus urbanos, 
também contribuiu para ampliar e atrair um público bastante diversificado ao empreendimento. 



 

Figuras 09 e 10: Vista aérea do Shopping Tambiá e de um de seus acessos principais (pela Rua do Tambiá), respectivamente. 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 07.03.2013. 

Implantado em uma área bastante generosa, ocupando cerca de um terço da quadra (ver figura 
09), a inserção do shopping gera impactos significativos para a área. O extenso programa resulta 
em um conjunto edificado de grande porte, em forte contraste não apenas com o padrão de 
ocupação das quadras do entorno imediato, mas do centro histórico como um todo. Localizado em 
uma área classificada como de preservação de entorno, a manutenção das duas casas foi 
condição sine qua non para aprovação do empreendimento. Unir a necessidade de preservar o 
antigo e permitir a inserção do novo não constituía, em si, uma operação incompatível. No 
entanto, a observação da situação tal como foi implantada denota uma escolha deliberada dos 
arquitetos autores do projeto de “aceitar” a presença dos imóveis existentes, mas sem explorar as 
possibilidades de diálogo e integração entre ambos. A presença das casas (ver figura 10), por fim, 
parece imposta: lá estão soltas e cercadas de áridas calçadas que contemplam e mais ou menos 
disciplinam um acesso para autos e um acesso de pedestres ao shopping. Elas sobreviveram à 

implantação do novo equipamento, mas acabaram esvaziadas de suas características essenciais, 
uma existência forçada, que transparece um esforço de subsistir, mas pouco remete a memória 
da paisagem urbana da rua, que de início se buscava preservar. 

A GRÁFICA JB 

A Gráfica JB, localizada no trecho final da antiga Rua do Tambiá é outro caso de intervenção 
recente que merece atenção pelo pouco diálogo que o projeto da nova edificação estabelece com 
as edificações existentes, significativas do ponto de vista da memória da paisagem urbana do 
referido logradouro. À semelhança do Shopping Tambiá, trata-se de um empreendimento de 

programa extenso que resulta em um significativo corpo edificado. Observando a figura 11 
(implantação), vemos que a gráfica ocupa uma área bastante generosa, correspondente a três 
lotes. Da esquerda para direita é possível identificar numa primeira fração do grande lote, o trecho 
onde se insere o novo edifício-sede da gráfica e subsequentemente, identificamos mais três 
edificações, que em sua porção frontal parecem imóveis independentes, no entanto, observando a 
porção posterior verifica-se estarem interligados compondo a massa edificada do conjunto de 
galpões que abrigam o parque gráfico. 

 



 

Figuras 11 e 12: Vista aérea e geral frontal da Gráfica JB, respectivamente.  

Fonte: Google Maps. Acesso em: 07.03.2013. 

O conjunto de galpões da porção posterior às casas é térreo e diferente do que ocorre no 
Shopping Tambiá, a relação de gabarito é mais harmoniosa, porém, essa aparente harmonia se 

desfaz ao observarmos a face frontal do conjunto, onde o edifício-sede se sobressai pela 
proporção e por seus elementos compositivos: parece ter sido projetado para ter maior destaque 
em relação às edificações existentes. O refinamento de acabamentos verificado na edificação 
nova não aparece com mesmo cuidado, por exemplo, nas coberturas que interligam as 
edificações entre si, que foram resolvidas por meio de treliças metálicas apoiadas diretamente nas 
casas e cobertas por telhas metálicas, que preenchem os recuos laterais para interligar o 
conjunto, mas parecem improvisadas, inseridas do modo mais fácil, e não do modo mais 
cuidadoso e apropriado diante da singularidade da situação (ver figura 12). O resultado final deixa 
transparecer a ausência de diálogo com as casas existentes, e novamente as exigências legais 
são cumpridas, mas o protagonismo do novo prevalece e inibe o antigo: a linguagem adotada, a 
variedade dos materiais de acabamento e a proporção do corpo edificado contrastam com a 
escala e a delicadeza das casas do entorno, principalmente com a que está imediatamente ao 
lado, a pequena casa, de linhas ecléticas, que parece estar prestes a ser sufocada pelo novo 
vizinho.  Das três casas que integram o conjunto da gráfica, esta foi a única a ter assegurada, a 
manutenção do seu jardim frontal, isso por força das exigências do órgão do patrimônio estadual, 
uma tentativa de minimizar o impacto da nova edificação. Entretanto, a observação do conjunto 
final, tal como se encontra, demonstra que esse cuidado não é suficiente para estabelecer uma 
relação mais respeitosa, algo que certamente exigiria uma postura de projeto distinta da que foi 
levada a cabo. 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA (TRE-PB) 

Outros dois casos de intervenção na Rua do Tambiá também merecem ser destacados, mas 
certamente por motivos distintos dos anteriormente apresentados: o do Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) e o da Casa de Apoio à Criança com Câncer. Ambos parecem manter uma 
relação mais respeitosa e harmoniosa com a edificação e o lote onde se inserem. A arquitetura 
contemporânea de qualidade, observada nessas intervenções, sobretudo no caso do TRE, em 
que a diferença temporal é bem mais acentuada, mostra o interesse em conservar os diferentes 
tempos observados na materialidade de suas distintas arquiteturas. 

 



 

 

Figuras 13 e 14: Vista aérea e frontal do TRE, respectivamente. 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 07.03.2013. 

Implantado no entorno de um elegante sobrado de linhas ecléticas, cujo lote tem proporções 
generosas, o edifício do TRE demonstrou certo grau de respeito à edificação de caráter histórico. 
Como se pode observar na figura 13, o lote de grandes dimensões se estende da Rua do Tambiá 
à Rua Professora Batista Leite. A edificação conservada no processo de intervenção encontra-se 
alinhada à Rua do Tambiá, ou seja, sem nenhum recuo frontal, mas solta em relação aos limites 
laterais e posterior do lote. O projeto de intervenção, de linhas contemporâneas discretas, foi 
recuado em relação à divisa frontal do lote, deixando em evidência o sobrado que chama a 
atenção pelo ritmo de suas aberturas com cercaduras que evidenciam a filiação neogótica. 
Cunhais, frisos, cornijas, balcões, platibandas e demais elementos delicadamente trabalhados na 
composição das diversas fachadas mostram a importância dessa edificação no panorama da rua. 
A forma como ela encontra-se implantada no lote também anuncia o processo de mudança nos 
hábitos da população, assim como evidencia o poderio econômico da família que ali habitava. Os 
vazios laterais certamente já eram dedicados aos jardins enquanto que o espaço generoso na 
porção posterior seria dedicado ao pomar e à horta. O embasamento da edificação também 
garantia mais privacidade aos seus moradores com relação aos pedestres e automóveis que 
circulavam na rua. 

Observando-se a figura 14, percebe-se a sutileza no projeto de intervenção que, como dito 
anteriormente, não agride o olhar do observador respeitando as características da edificação 
remanescente e sua relação com o lote. Basicamente, o projeto contemporâneo é composto por 
três blocos: dois deles, de um único pavimento, nas duas laterais da edificação e um terceiro, de 
dois pavimentos, localizado na parte posterior da mesma. Os três blocos não tocam a edificação e 
o fato dos dois primeiros módulos serem térreos e recuados em relação à rua permite a perfeita 
visibilidade do edifício histórico, com suas aberturas laterais, balcões, cercaduras e telhado de 
duas águas com beirais apoiados por cachorros de madeira. 

A intervenção possui predominantemente linhas e planos retos, cores claras, tetos planos, amplas 
aberturas com esquadrias em alumínio e vidro, características comumente adotadas por 
arquitetos modernos e contemporâneos. Essa simplicidade de formas, elementos e materiais 
adotados, além da acertada postura de respeito à edificação existente, foram determinantes para 
que esse se tornasse um exemplo interessante de intervenção no sítio histórico do bairro do 
Tambiá. 

CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER  

O edifício-sede da Casa de Apoio à Criança com Câncer na Rua do Tambiá (ver figura 16), por 
sua vez, é resultado de uma reforma em uma edificação, de linhas modernas, implantada em um 



 

lote de grandes dimensões que também se estende da Rua do Tambiá à Rua Professora Batista 
Leite. Algumas características da atual edificação tornam evidente que sua construção é posterior 
às de seu entorno imediato, principalmente no que diz respeito à forma de implantação no lote, 
mas também nas linhas arquitetônicas e materiais utilizados na sua construção, nos amplos 
recuos, nos telhados rebaixados de telhas de fibrocimento, mascarados por platibandas que 
acompanham a inclinação do telhado e no rompimento da caixa volumétrica unitária criando-se 
alas separadas por jardins. As proporções do lote, quando comparadas às dos lotes do entorno, 
fazem acreditar em um possível remembramento7. Apesar da edificação não representar um 
exemplar de fins do século XIX e início do século XX, houve uma preocupação, na reforma, de 
respeitar as características da edificação anterior mantendo alguns de seus elementos tipológicos 
e sua implantação no lote. O escritório responsável pela reforma da edificação aponta que as 
principais diretrizes do projeto de reforma foram: o acréscimo de área para o novo programa e 
também a criação de melhores proteções para a insolação, uma vez que a volumetria com coberta 
única em plano inclinado deixava grandes extensões das fachadas para o nascente muito 
expostas ao sol. O citado acréscimo de área aconteceu, principalmente, com a extensão das alas 
já existentes e a proteção solar foi alcançada através da construção de delgadas marquises de 
concreto sobre as esquadrias. É importante destacar que as cores da edificação foram alteradas, 
aplicando-se o branco juntamente com os tons primários, o que conferiu um caráter mais lúdico à 
edificação para atender ao seu novo programa.  

 

 

Figuras 15 e 16: Vista aérea e geral frontal da Casa de Apoio à Criança com Câncer, respectivamente . Fonte: Google Maps. 
Acesso em: 07.03.2013. 

Pode-se afirmar que as alterações e adições efetuadas sobre a edificação anterior interferiram em 
sua arquitetura, contudo não representaram perdas, ao contrário, o mérito do projeto de reforma 
certamente encontra-se no respeito à relação entre o lote e a edificação, preservando, em boa 
medida, seus generosos recuos e garantindo a leitura de sua implantação. 

**** 

A cidade é apontada por diversos autores como um organismo vivo e daí sua necessidade 
intrínseca de constante crescimento, reprodução e regeneração como modo de manutenção e 
sobrevivência de algumas de suas partes. A esse processo que, em geral, acontece calma e 
lentamente, se atribui certo caráter de naturalidade e aceitação, e quando acontece de forma 
abrupta, deixa cicatrizes expostas e geralmente desagradáveis aos olhos mais atentos.  

                                                             
7
 Os lotes da esquerda são pequenos com “bangalôs” e “casas funcionais” e os da direita são estreitos e compridos com 

edificações ecléticas. 



 

Nas cidades de porte médio, como é o caso desse estudo, as grandes “intervenções cirúrgicas” 
são pouco corriqueiras, enquanto as pequenas e isoladas intervenções silenciosas e comumente 
de caráter privado vão aos poucos modificando as feições desse organismo mutante, que quando 
são percebidas no conjunto, já provocaram sensíveis alterações na paisagem que “saltam aos 
olhos”, seja positiva ou negativamente.  

São incontestavelmente novos registros, novos tempos, novas necessidades que mantém o 
organismo vivo. Porém, as ações para manter a cidade viva não são incompatíveis com aquelas 
que garantem uma cidade agradável, fácil de se viver. No caso, é possível, nas ações de 
preservação, uma arquitetura contemporânea de qualidade que possibilite a conservação dos 
diferentes tempos observados na materialidade de suas distintas arquiteturas.  

Ao nos referirmos às cidades, falamos de espaços, mas sobretudo de tempos. 
Tempos justapostos, tempos acumulados, tempos descontínuos, tempos 
apagados, tempos fragmentados, tempos públicos ou privados. Todos eles e cada 
um espelhados em pequenos cacos de cidade, desenham uma linha banal cujo 
passo desavisado de um tardio flâneur descobre, descortinando uma paisagem 
perdida, um tempo desaparecido, um passado coletivo enfeitiçante, atropelado 
pela velocidade de um futuro que não é nada mais do que um eterno presente em 
movimento (CASCO, 2001, p. 89). 

Intervir em áreas de interesse histórico exige uma boa dose de sensibilidade dos arquitetos, o que 
significa não restringir sua ação criativa, significa reconhecer a cidade como um organismo vivo e 
compreender que o registro do passar do tempo lhe é inerente, portanto os esforços devem ser 
direcionados para receber as transformações, o novo, sem que para tanto tenha que desaparecer 
o registro de temporalidades precedentes.  

Muito se discute acerca da linguagem formal ou dos materiais mais apropriados para utilização em 
sítios de interesse histórico, mas, uma melhor convivência entre o novo e o antigo passa pela 
observância de muitos outros aspectos, como por exemplo, o respeito ao gabarito predominante 
ou a leitura de como as edificações existentes se relacionam com o lote e com a rua, são 
questões fundamentais quando se busca estabelecer um bom diálogo entre os diferentes recortes 
temporais. A existência de uma boa legislação de proteção e o seu atendimento é fundamental, 
mas em si não é o suficiente para assegurar bons resultados: com muita freqüência os arquitetos 
deliberadamente optam pelo protagonismo do novo sobre o antigo, optam por ofuscar ou mesmo 
apagar o pré-existente e seguem construindo uma cidade constantemente ansiosa por novidade. 

São geralmente as escolhas particulares do profissional arquiteto, um dos principais responsáveis 
pelo processo de produção da imagem da cidade, que incisivamente interferem na percepção da 
paisagem urbana. Muitas são as demonstrações da pouca atenção desses profissionais quando 
se trata de preexistências sobre as quais não recai uma proteção mais rigorosa. Essa atenção ao 
lugar, ao entorno, ao existente, é fundamental, particularmente quando se trata de construir no 
construído. Álvaro Siza ao comentar o processo de concepção para o restaurante Boa Nova 
(1956), em Matosinhos, Portugal, argumenta:  

Essa extraordinária beleza [da marginal de Leça da Palmeira] incutia temor no 
arquiteto que dava os seus primeiros passos na atividade, porque, como mostram 
sobretudo algumas experiências recentes, muitas vezes construir num local muito 
belo equivale a destruí-lo (...) o objetivo principal consistia, portanto, em deixar 
prevalecer a capela, sem que por isso o restaurante se tornasse uma construção 
sem caráter: era necessário conciliar a autonomia do edifício com o que preexistia 
(SIZA, 2012, p.25). 



 

Não é possível encontrar essa postura no caso da inserção do Shopping Tambiá, um 

equipamento oportuno e que indubitavelmente trouxe muitos benefícios para vitalidade da área 
central8. Entretanto, a oportunidade do projeto dialogar com o existente, com a cidade, foi 
deliberadamente desperdiçada, limitando-se os seus autores a atender aos requisitos da 
legislação e pouco explorar o potencial de relacionamento do Shopping Tambiá não só com as 

casas protegidas – que ali deviam permanecer como testemunho de um processo e 
permaneceram forçadamente como “fantasmas" –, mas com a própria paisagem do Centro 
Histórico, pontuada por suas torres de antigas igrejas, pela presença do rio, o nascedouro da 
cidade, e de seu por do sol singular. 

O esforço de especular sobre as peculiaridades dos sítios históricos, para além das diversas 
formas de intervenção, inclui as situações de abandono, que resultam ao cabo e ao fim, em 
perdas irreversíveis. Decorrem de fatores como o desinteresse e desvalorização do imóvel, em 
virtude de problemas de herança e inventários, ou de transformações na malha urbana 
decorrentes da dinâmica de funcionamento da cidade ou mesmo do esvaziamento da função em 
si, como ocorre com o Clube Astrea, cujas atividades “envelheceram” e perderam interesse, e 
como as imponentes residências que migraram para novos bairros, que passaram a oferecer 
equipamentos mais adequados ao uso específico e aos novos tempos.  

Os casos de completo abandono e de perda de vitalidade de parte da cidade, ainda que sejam 
preocupantes e signifiquem perdas definitivas do patrimônio construído e da paisagem, são 
questões que não são alheias, mas estão fora da esfera da ação do profissional arquiteto. 
Entretanto no caso das intervenções em áreas protegidas, quando não há diálogo entre a 
construção nova e a pré-existente, esse profissional perde a oportunidade de conciliar os novos 
edifícios demandados por um novo contexto que garantem certo dinamismo à área e os pré-
existentes que testemunham o processo de construção da cidade, que no caso tem bem mais que 
400 anos. 
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