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RESUMO 

Esta comunicação é um produto da Pesquisa: Registros de Arquitetura Moderna em João Pessoa entre 1950-
1970, coordenada pelo Laboratório de Pesquisas Projeto e Memória e desenvolvida pelo Programa de Iniciação 
Científica da UFPB, cujo objetivo é registrar as informações coletadas no período citado sobre o tema em 
questão, em jornais locais. Trata-se, de uma investigação sobre a produção de arquitetura moderna, através da 
coleta de informações, estudos teóricos e análise de obras que possibilitem a preservação da história da 
cidade. A investigação se refere a um importante exemplar da arquitetura moderna pessoense, o Hotel 
Tambaú, projetado por Sérgio Bernardes, cuja qualidade e expressão o tornam atual até os dias de hoje. 
Edificação construída entre 1968-1971, que representa a busca de um hotel sinônimo de progresso, de forma à 
“modificar a fisionomia da Paraíba” e projetar a cidade de João Pessoa no cenário nacional. Pesquisas desse 
gênero são importantes para a compreensão dos elementos que compõem a memória local, sendo um meio de 
“reconstruir” o acervo moderno de João Pessoa. Uma investigação sob a ótica do cotidiano e que nos permite 
montar um panorama dos acontecimentos da cidade, de maneira a compreender a forma de pensar e as 
aspirações da época. 

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Hotel Tambaú, Jornal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Hotel Tambaú, um importante exemplar da arquitetura moderna, projetado por Sérgio Bernardes, 
um dos grandes arquitetos modernos brasileiros, entre 1968 e 1971, é o objeto privilegiado dessa 
comunicação.  
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Entretanto, tão importante como o objeto escolhido foi o processo que o gerou. Após dois anos de 
pesquisa de notícias de jornal, em arquivos públicos, sobre arquitetura moderna na Paraíba1, como 
estava previsto no projeto, os temas mais recorrentes foram desenvolvidos para publicação. Entre 
eles estava o Hotel Tambaú, que aglutinava mais de um tema, estava vinculado à procura de um 
hotel de qualidade para a cidade, a busca de um edifício que simbolizasse a sua modernidade e a 
expansão urbana para o leste, ou seja, para a orla marítima. 

Assim, ao mesmo tempo em que sistematizamos os dados coletados a respeito do objeto escolhido, 
a partir de três arquivos (do próprio Hotel, da Prefeitura Municipal de João Pessoa e dos acervos de 
jornal), avaliamos a importância de trabalhar com esses arquivos disponíveis, nesse caso todos eles 
incompletos, mesmo assim valiosos para a construção da história da arquitetura em João Pessoa. No 
caso, uma história recente pouco estudada em seus detalhes, mas de muita importância para a 
cidade. Uma edificação construída nos finais da década de 1960, que é a expressão da busca de um 
hotel que fosse sinônimo de progresso e desenvolvimento, de forma à “modificar a fisionomia da 
Paraíba” (O PROJETO, 1966, p.03) e projetar a cidade de João Pessoa no cenário nacional.  

A posição de cada um dos três periódicos estudados era bem clara. O jornal “A União”, uma 
publicação oficial, se mostrava favorável às medidas adotadas pelo Poder Público e evitava 
comentários críticos e opiniões contrárias, dando uma visão parcial sobre a repercussão da obra. Já o 
“Correio da Paraíba” era o veículo de manifestação de uma oposição conservadora e moderada como 
convinha aos políticos num regime autoritário. “O Norte” era um jornal mais comercial e, ainda que 
nem sempre tomasse partido em questões políticas, era o que trazia as críticas e as insatisfações 
populares. 

Pelo número elevado de matérias sobre o tema encontrado no jornal oficial é possível perceber o 
empenho governamental em defender as suas obras. As matérias insistiam, por um lado, na 
necessidade de um hotel de qualidade para a cidade e no quanto a sua ausência atrapalhava e 
impedia o seu desenvolvimento e, por outro, no crescimento e na elevada quantidade de 
investimentos realizados na praia de Tambaú, sinalizando onde deveria ser construído esse 
equipamento que permitiria que a capital atingisse a modernidade e o progresso desejados. 

2. TAMBAÚ, A EXPANSÃO PARA O LESTE. 

“A cidade cresce, para as bandas do mar, num esforço de 
ligar-se à praia de Tambaú” (A CIDADE cresce, 1952, p.04). 

Exaustivamente citada, nas décadas de 1950 e 1960, como “provinciana (...) virgem e bela” (PRAIAS 
do Nordeste, 1951, p.04) ou ainda como “a mais bela praia do Nordeste” (POVO em demanda..., 
1962, p.03), Tambaú gradativamente se torna palco de ações no sentido de promover sua melhoria 
urbana e turística. 

“Favorecida por circunstâncias naturais, não é fora de 
cogitação reservar um destaque para o futuro do centro 
balneário, especialmente quando se considera os vultuosos 
empreendimentos e realizações naquele local” (TAMBAÚ 
centro de turismo, 1957, p.03). 

A crescente expansão da cidade para o leste, diversas vezes chamada de “marcha para o mar” 
(TAMBAÚ centro de turismo, 1957, p.03) e o desenvolvimento urbano de João Pessoa ao longo das 
décadas de 1950 e 1970, elegem Tambaú como centro do progresso da capital. Assim, para 
concretizar o desejo de modernidade tão almejado pela população eram necessárias ações e 
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investimentos em infra-estrutura urbana realizados pelo governo, tendo como modelo os grandes 
centros brasileiros, de maneira a conduzir o desenvolvimento da cidade de João Pessoa e o 
conseqüente progresso de Tambaú.  

O primeiro passo foi à pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa, em meados de 1952, como mostra 
as Figuras 1 e 2, possibilitando melhor acesso à praia. Essa via, segundo o jornal, tornou-se a 
principal “via de ligação com a capital”, ou seja, naquele momento a praia de Tambaú era 
considerada quase outro município. “Uma alameda de 42 metros, correndo do oceano para o Oeste” 
(TAMBAÚ e a primavera, 1956, p.04) transforma-se aos poucos em área de grandes potencialidades 
imobiliárias. 

       

Figuras 1 e 2 – Vista da Avenida Epitácio Pessoa, quase totalmente pavimentada.  
Fonte: Jornal A União (A estrada de Tambaú, 15.10.1952 – p. 05). 

São noticiados também os serviços de “extensão da calçada ao longo da orla marítima e o 
prolongamento da faixa pavimentada, em todo o percurso compreendido entre o Cabo Branco e o 
Jardim Manaíra” (TAMBAÚ centro de turismo, 1957, p.03) e de alargamento de ruas de forma a 
facilitar o tráfego de veículos entre os bairros, durante as décadas de 1950 e 1960. É visível a 
preocupação do governo do Estado em proporcionar aquela praia uma nova imagem progressista e 
moderna.  

Tambaú, em 1967, recebe pavimentação tipo “Copacabana” na sua calçadinha, postes de iluminação 
em acrílico e bancos em cimento e tijolo aparente (Figura 3). Ação que já era prevista desde 1956, 
como afirma Celso Mariz em reportagem para “A União” (TAMBAÚ copacabaniza-se, 1956, p.03), 
uma medida de embelezamento que é observada na evolução da área e em seu novo ritmo de vida.  

 

Figura 3 – Calçadinha de Tambaú.  
Fonte: Jornal A União (Copacabana em Tambaú, 14.10.1967 - p.08). 



Diversas são as obras e serviços de ampliação de abastecimento de água e saneamento. Os 
investimentos nessas áreas são expressivos, pois a preocupação com a salubridade do novo bairro é 
ponto preponderante nas administrações que seguem.  

“Nesta ordem é justo fazer uma primeira menção aos trabalhos 
levados a efeito pelo Serviço de Saneamento, ampliando a 
rede de abastecimento d'água e reforçando os depósitos que 
alimentarão o novo sistema” (TAMBAÚ centro de turismo, 
1957, p.03). 

Os investimentos públicos na rede de transportes da Capital – o circular, a pavimentação e a 
urbanização da calçadinha da orla – o embelezar e a instalação de postos de saúde e unidades 
sanitárias – o sanear indicam as metas assumidas pelo governo para proporcionar melhoramentos 
no bairro que desejava promover. 

Esses investimentos em infra-estrutura despertam o interesse do mercado imobiliário, que inicia 
diversos empreendimentos relacionados a loteamentos e construção de unidades habitacionais, 
financiados pela Caixa Econômica Federal e pela iniciativa particular.  

“Caixa Econômica pretende edificar um conjunto de 500 casas 
no bairro de Tambaú (...) o plano de construção dessas futuras 
residências está sendo elaborado pelo Escritório Técnico do 
Arquiteto Acácio Gil Borsoi e obedecerá aos mais modernos 
requisitos de arquitetura e urbanismo” (URBANIZAÇÃO da 
praia de Tambaú, 1955, p. 03).  

“A coisa é de sensibilizar paraibano de qualquer idade. Na 
frente, por onde se prolonga a Avenida João Maurício, está 
projetado o edifício Campina Grande, de vários andares e 
linhas sóbrias para distribuir apartamentos a quem chegar 
primeiro” (TAMBAÚ e a primavera, 1956, p.04). 

“Foi inaugurado domingo último, em Tambaú, o edifício Santo 
Antônio, um empreendimento da AUSÔNIA que veio dotar a 
mais elegante praia de João Pessoa de moderno e confortável 
prédio de apartamentos” (AUSONIA inaugura moderno edifício 
em Tambaú, 1960, p.1). 

Tambaú só será um bairro residencial e deixará de ser apenas uma praia de veraneio nos anos 1970, 
porém já em 1956 uma reportagem do jornal “A União” afirmava: 

“Ninguém é mais veranista. É um termo meio esquecido. As 
construções sólidas e modernas surgiram em lugar das 
palhoças românticas” (TAMBAÚ e a primavera, 1956, p.04). 

É verdade que, em meados da década de 1950, foram construídas residências modernas, sólidas e 
de excelente qualidade arquitetônica, mas não é verdade que as casas deixaram de ser de veraneio. 
Nem mesmo com a criação da Sociedade dos Amigos de Tambaú, formada por moradores daquela 
praia, que tinham como objetivo reivindicar melhorias para o desenvolvimento do bairro e questionar 
os serviços realizados.   

“Ainda há pouco tivemos a oportunidade de oferecer excelente 
cobertura à iniciativa da criação da Sociedade dos Amigos de 
Tambaú, que se propõe a lutar por melhoramentos 
considerados vitais ao desenvolvimento da praia” (TAMBAÚ 
em novo ritmo, 1962, p.03). 



Nesse contexto a orla é ocupada e o Hotel Tambaú construído, contribuindo com a modernização de 
João Pessoa. Assim, o desejo de modernidade da população vai sendo concretizado e os interesses 
políticos e econômicos satisfeitos com a expansão da cidade para o mar. 

3. A NECESSIDADE DE UM HOTEL 

João Pessoa se moderniza e precisa urgentemente preencher uma lacuna importante para a 
afirmação de seu progresso e modernidade: para estar à altura do Brasil moderno é necessário a 
construção de um hotel digno da nova realidade nacional. “Bons hotéis representam numa cidade 
uma indicação segura do progresso” (UM HOTEL para a cidade, 1963, p.03). O desenvolvimento 
turístico da cidade também questiona os administradores a respeito da falta de hotéis de qualidade: 
“João Pessoa há muitos anos se ressente da necessidade de um bom hotel à altura de seu crescente 
desenvolvimento” (HOTEL João Pessoa, 1963, p.03). 

“Cabe ao município intensificar as obras e atacar outras que 
contribuam para facilitar o aumento da corrente turística para 
Tambaú” (FONTE de renda, 1968, p.03). 

 

Figura 4 – Praia de Tambaú. Fonte: Jornal A União (Praia que se constitui num dos pontos de 
maior atração turística do Nordeste 27.10.1968- p.08.). 

 

A maioria dos hotéis da capital estava localizada no centro da cidade, entretanto, as condições 
precárias desses estabelecimentos tornavam o setor insustentável: 

 “Algumas casas que existem ostentando esse nome [Hotel] 
deixam tudo a desejar em matéria de atendimento, de serviço, 
de alimentação, de conforto, etc.” (UM HOTEL para a cidade, 
1963, p.03). 

“Elementos categorizados não encontram local de 
hospedagem nos níveis compatíveis com a civilização dos 
nossos tempos, que impõe novos padrões e novos hábitos aos 
contemporâneos por isso a existência de bons hotéis significa 
prestígio para a sociedade através da criação da facilidade 
para a demora dos viajantes”. (MINUTA, 1968, p.04). 

Até mesmo o Paraíba Palace Hotel, “um dos mais velhos e conhecidos estabelecimentos hoteleiros 
do Nordeste” (NIEMEYER e Tambaú, 1951, p.04), que já teve seus dias de grandeza comandando o 
“comércio hoteleiro” da nossa capital, dez anos antes, já não mais correspondia às exigências e 
necessidades da vida moderna.  

“O Paraíba [Palace] Hotel é uma casa cuja localização em 
pleno centro da urbanização torna-a particularmente 
irrepousante. É necessário que alguém tenha feito uma longa e 



enfadonha viagem, desejando ardentemente repousar e 
hospede-se no Paraíba Hotel num apartamento do lado do 
Ponto de cem Réis, para sentir isso em todo o seu incomodo 
horror”. (NIEMEYER e Tambaú, 1951, p.04).  

Era urgente, desde o início de 1950, a construção de hotéis que proporcionassem “uma melhor 
acolhida aos seus visitantes” (TAMBAÚ, 1952, p.04) e conseguissem atender a procura natural em 
uma cidade em desenvolvimento. A população não podia mais perder a oportunidade de sediar 
eventos, de caráter comercial, cientifico ou cultural, pela ausência de instalações hoteleiras 
adequadas, como afirma a manchete do jornal “A União”, em 1963, “Porque não tem hotel João 
Pessoa não será sede de congresso”. Assim, não era só um desejo da população, também era de 
interesse dos “homens de negócio”, industriais, comerciantes e banqueiros, a construção de um novo 
hotel, com a possibilidade de aumentar seus lucros.  

A Sociedade Hotéis da Paraíba S/A – HOPASA –, uma iniciativa privada da Imobiliária Aldo 
D´Ambrósio e AUSONIA Industrial Comercial, teve a aprovação e apoio do Governo do Estado e da 
Prefeitura da Capital para dotar a praia de Tambaú de um hotel com “padrões internacionais”. A 
HOPASA divulgava, em 1961, um projeto do Hotel Turismo Tambaú, localizado na praia de Tambaú 
com “características modernas, implantação a beira-mar, preocupações com conforto ambiental e 
instalação de diversos serviços, como agência bancária, correios e telégrafos e casa de câmbio, para 
melhor atender aos hóspedes”. (Ver Figura 5). Outras propostas foram apresentadas, algumas com 
projetos localizados no centro da cidade - no Parque Sólon de Lucena, na Praça Venâncio Neiva e na 
Praça João Pessoa. O último inclusive teve até o lançamento de sua Pedra Fundamental em 1968, 
apesar de não ter sido construído (HOTEL de João Pessoa, 1968, p.03.).  

 

 

Figura 5 – Proposta de Hotel moderno em Tambaú.  
Fonte: Jornal A União (Isto quer dizer progresso, 18.04.1961 - p.04). 

Assim, em 1968, o governador João Agripino, investido da autoridade política que o governo militar 
lhe conferia, assume a responsabilidade e se encarrega da construção do Hotel na capital, cuja 
localização na orla marítima é justificada como “próprio dos grandes centros urbanos, (...) que tinham 
seus hotéis localizados a no mínimo 30 minutos do centro da cidade” (TEIXEIRA, 2006). Trata-se do 
amplo apoio governamental dado a essa arquitetura e que segundo TINEM (2002, p.74) “servia 
perfeitamente como instrumento político para dar visibilidade à idéia de progresso e modernização 
que permeava o discurso oficial”.  



A escolha do arquiteto para essa obra recaiu sobre o carioca Sérgio Bernardes, que a convite do 
governo do Estado veio a Paraíba conhecer/escolher o local e iniciar a elaboração do projeto, que 
naturalmente tinha características modernas, porque essa a tendência dos grandes centros urbanos e 
que se transformara em parâmetro de desenvolvimento, proporcionando a cidade uma imagem de 
progresso.  

4. O HOTEL TROPICAL TAMBAÚ 

Sérgio Bernardes com a incumbência de elaborar um projeto de Hotel para a cidade, começa pela 
escolha do local onde a obra seria implantada: 

“O arquiteto Sérgio Bernardes que se encontra em João 
Pessoa como Hóspede oficial do Governo do Estado visitou 
domingo último todas as praias de João Pessoa desde a Ponta 
do Seixas e Penha até a Praia Formosa” (O PROJETO, 1966, 
p.08). 

Reconhecido por BRUAND (1980, p. 291) como arquiteto de “perspectivas futuristas ou proféticas” e 
aclamado pela imprensa local como “um artista das formas e das linhas” (O PROJETO, 1966, p.03), 
Bernardes possuía uma reputação solidamente estabelecida no cenário brasileiro e internacional. O 
arquiteto estava constantemente experimentando novas e audaciosas soluções tecnológicas. 
Utilizava a arquitetura como “um instrumento de progresso, uma constante em prol do 
desenvolvimento nacional” (O PROJETO, 1966, p.03). Era essa característica progressista, “voltada 
para o passado e para o futuro, sempre levando em consideração as possibilidades presentes” 
(BRUAND, 1980, p. 291), que possibilitava a atualidade e permanência de suas obras. “Bernardes 
produz sonhos realistas, que às vezes fazem a realidade parecer irreal” (MEURS, 2000).  

Era o que se queria com o Hotel Tambaú, “modificar a fisionomia da Paraíba” (O PROJETO, 1966, 
p.03) e criar uma imagem de progresso que projetasse a capital paraibana dentro do panorama 
brasileiro.  

“(...) dotar a Paraíba e o Nordeste de um empreendimento do 
valor do Hotel Tambaú, que projeta não só este Estado, como 
toda a região no cenário nacional”. (HOTEL Tambaú estará 
pronto em dois anos, 1968, p.08). 

4.1 A implantação 

Não se sabe ao certo os motivos que levaram o arquiteto Sérgio Bernardes a escolher a praia de 
Tambaú como local adequado para implantação de seu projeto. Especula-se que a necessidade de 
ocupar a orla, no trecho mais próximo a cidade, teria sido um dos motivos que justificaria a escolha 
uma vez que, até meados da década de 1950 a praia era praticamente desabitada, sem infra-
estrutura e de difícil acesso, porém com um potencial turístico promissor aos olhos de industriais e 
comerciantes. 

A partir das notícias percebe-se a existência de manifestações populares reivindicando 
melhoramentos na orla de João Pessoa, embora essa ocupação ainda não estivesse consolidada. Na 
tentativa de pressionar o governo a investir no bairro, surge um movimento que propõe a 
emancipação da praia de Tambaú, como se vê na notícia abaixo: 

“Em certos círculos responsáveis desta cidade, toma corpo a 
idéia da criação do município de Tambaú, que seria 
transformada em cidade balneária, explorando o turismo como 
principal fonte de renda. Entre interessados em transformar o 
plano em realidade existem industriais, altos comerciantes, 
médicos, advogados e jornalistas” (PRAIA de Tambaú, 1960, 
p.03). 



Nesse contexto, a construção do Hotel, seria como uma bandeira fincada no solo demarcando o 
território e trazendo investimentos de todos os tipos para a área e proporcionando uma integração 
entre o centro da cidade e a orla. 

Em relação ao partido arquitetônico tomado, argumentava-se nas páginas de jornal que “Tambaú não 
possuía tradições arquitetônicas do passado, (...) era uma praia moderna que estava preparada para 
a invasão das linhas revolucionárias da nova mentalidade arquitetônica e paisagística”. (PASSADO e 
presente, 1969, p. 03).  

Construído em plena areia da praia, o Hotel Tambaú com sua forma circular, “linhas arrojadas e 
audaciosas” (O GRANDE Tambaú, 1968, p.05) é proposto de forma a integrar-se a orla marítima.  

“O notável arquiteto a quem foi confiado o projeto do novo 
hotel em João Pessoa pretende dar a nossa capital um projeto 
inédito no Brasil integrado a praia e com condições 
excepcionais para o refinado gosto turístico de todo o mundo”. 
(O PROJETO, 1966, p.08). 

     

Figuras 6 e 7 – Vista aérea do Hotel Tambaú, fins da década de 1960 e início de 1970. 
Fonte: Acervo Sales Trajano apud Fúlvio Teixeira (2006) 

O arquiteto projetou um edifício perfeitamente integrado à horizontalidade da paisagem local e ao 
mesmo tempo conseguiu a solenidade de um marco referencial que se destaca por sua implantação 
e amplitude “numa ponta da orla que se projetava sobre o mar”, como diz TEIXEIRA (2006). Mas a 
audácia ia além da implantação que exigia soluções técnicas não usuais, a obra foi construída em 
área de proteção da Marinha do Brasil, sem respeitar as normas legais. Apesar de ser uma proposta 
arquitetônica arrojada em termos técnicos, espaciais e plástico-formais, ela só foi possível no 
contexto autoritário do final dos anos 1960. Raras foram as matérias encontradas que comentassem 
a construção da obra em área de proteção da Marinha, mas há indícios de que a questão foi criticada, 
como no seguinte trecho da reportagem de 1969: 

“Contra todas as suposições, opiniões em contrário, 
argumentos a favor ou não, o Hotel Tambaú vai sendo 
construído”. (HOTEL Tambaú, 1969, p.03). 

Entretanto, até hoje o que se destaca é a qualidade da proposta arquitetônica e a implantação, 
inovadora e arrojada, que satisfazia plenamente o que se queria no momento. 

4.2 A proposta estrutural 

O imenso círculo de concreto, “de planta revolucionária” (HOTEL Tambaú..., 1968, p.03), possui 
18.576 m² de área construída em um terreno de 38.200 m² (TEIXEIRA, 2006), apesar de inicialmente 
ter sido prevista uma “área construída de 12.295 m²”. O projeto, segundo a SUPLAN, custou cerca de 



“85 mil cruzeiros novos” e a obra total foi orçada em aproximadamente “10 milhões de cruzeiros 
novos” (O GRANDE Tambaú, 1968, p.05).  

 

Figura 8 – Obras da estrutura do Hotel Tambaú. Fonte: Jornal A União 08.09.1969 – p.01. 

No edifício de dois pavimentos, o arquiteto utiliza diferentes materiais – empenas de concreto 
aparente, madeira e vidro nas esquadrias, aço nos pilares internos e telhado plano de fibro-cimento – 
que se relacionam de forma visível e clara. Essa característica é própria do arquiteto, que não tem 
preconceitos com materiais nem formas, escolhendo-os de maneira a realizar construções que 
consigam resistir aos estragos do tempo (BRUAND, 1980). 

Em todo o perímetro e no interior da obra ‘sentimos’ a estrutura no projeto, na presença dos sempre 
aparentes pilares, vigas, coberturas e muros de arrimo. A modulação na estrutura e na distribuição 
espacial e a padronização das aberturas também é visível e quase táctil. São recursos que facilitam a 
agilidade e rapidez na execução da obra e no cumprimento dos prazos estabelecidos (Ver Figuras 9 e 
10): 

“O Hotel Tambaú está se vestindo, é a linguagem usada pelos 
construtores para exprimir o andamento das obras do hotel. 
(...) E o melhor de tudo isso é que os prazos vão ser 
cumpridos”. (SOBRE o hotel, 1969, p.03). 

  

     

Figuras 9 e 10 – Teto da entrada principal do Hotel e Vista dos apartamentos voltados 
para o mar. Fonte: Acervo Thaíse Gambarra, 2007. 

A preocupação com o conforto ambiental é outro ponto abordado por Bernardes no Hotel Tambaú. 
Com os apartamentos de frente para o mar, propunha o aproveitamento da ventilação natural, não 
prevendo assim, a instalação de ar-condicionado (O GRANDE Tambaú, 1968, p.05). Entretanto, o 



sistema hoteleiro atual exige a presença do condicionamento artificial, que foi instalado em todos os 
apartamentos. A fachada oeste, afetada por uma forte insolação é isolada por um imenso talude 
gramado, que faz o papel da proteção contra a incidência solar no interior da edificação, mas que 
impossibilita a exaustão do ar (TEIXEIRA, 2006). 

4.3 A organização espacial 

Proposto inicialmente com “100 apartamentos” (O GRANDE Tambaú, 1969, p.05), o Hotel Tambaú 
possui hoje 115 suítes dispostas em todo o perímetro no térreo e primeiro pavimento. As áreas são 
muito bem delimitadas, de maneira à setorizar os espaços – áreas de serviço, áreas servidas, 
espaços coletivos, centro de convenções e jardim. (Ver Figura 11) 

 

 

Figura 11 – Planta Pavimento Térreo e 1º Pavimento, respectivamente. Fonte: Arquivo do Hotel 
Tambaú editado por CASTOR & MOUTA (2003). 

A área delimitada para o serviço, composta pelos ambientes de apoio ao funcionamento do hotel - 
cozinha, lavanderia, depósitos, copa, salas de máquina, etc. - estão situados no centro da 
circunferência e delimitados por uma circulação interna voltada para um pátio central, exclusiva para 
funcionários. Sob a área de serviço, um subsolo abriga todo o maquinário do hotel. 

Em torno da circulação externa, de utilização dos hóspedes, estão localizados os espaços coletivos: 
restaurante, salão de jogos, cinema e lojas. Uma das preocupações do arquiteto estava em plena 
sintonia com os hotéis de alto luxo atuais: proporcionar o máximo de conforto e serviços aos 
hóspedes, de maneira que eles “não precisassem sair para fazer compras ou se divertir” (TEIXEIRA, 
2006). Como atesta a seguinte notícia: 

“Terá cinema, restaurante, boate, salão para jogos, hall para 
exposições”. (O GRANDE Tambaú, 1968, p.05). 

Os quartos – área servida –, localizados no térreo e primeiro pavimento, estão dispostos na área 
perimetral mais extensa do hotel e ligam-se com o exterior através de varandas. Estas são 
interessantes espaços de transição entre os apartamentos e a praia, assim como os jardins internos 
que fazem a transição entre o espaço público e privado, criando uma relação interior-exterior, própria 
do movimento moderno e tão comum a Bernardes. 



Entre as duas áreas citadas (privada e coletiva) fica o pátio interno da edificação, área bastante 
arborizada que permite a continuidade dos espaços, própria da tendência americana (do norte e do 
sul) e “wrightiana” absorvida por Bernardes. 

A circulação vertical pode ser realizada através de rampas ou escadas, ambas já previstas no projeto 
original: “O projeto não prevê a instalação de elevadores, uma rampa fará a ligação entre os dois 
únicos pavimentos” (O GRANDE Tambaú, 1969, p.05). Sob o ponto de vista do jornal, uma maneira 
de diminuir os custos de manutenção.  

           

Figura 12 e 13 – Rampas de circulação e Jardim interno 
Fonte: Acervo Thaíse Gambarra, 2007. 

O centro de convenções, localizado a direita e a esquerda da entrada principal do hotel, é composto 
por salões para eventos abertos ao público em geral. Esse item do programa tinha como objetivo 
contemplar a cidade com um local para sediar congressos, como foi visto em reportagem anterior, de 
1963 (PORQUE não tem hotel, João Pessoa não será sede de congresso, 1963, p.03). 

4.4 Aspectos plástico-formais 

Um dos aspectos que dá qualidade a este projeto é o cuidado com que o arquiteto trata tanto o 
lançamento da estrutura como cada pormenor construtivo2. Cada elemento e/ou detalhe proposto tem 
uma intenção e finalidade. Por exemplo, o volume e as formas que configuram o edifício 
proporcionam a sua integração com a paisagem na qual está inserida, atendendo a intenção 
pretendida: uma edificação integrada a praia. 

Apesar da estrutura robusta projetada para resistir à convivência com a variação das marés, a 
‘impressão’ causada pela obra é de leveza, simplicidade e transparência, proporcionadas pelos 
jardins internos exuberantes, pelos generosos espaços coletivos e pelos recuos das varandas a beira 
mar, salientadas pelas empenas de concreto aparente e janelas de vidro. Concorre também para 
essa ‘impressão’ a declividade do talude externo gramado, um imenso tapete verde voltado para a 
paisagem construída da cidade. Cria-se uma relação tênue entre a natureza e o espaço construído, 
“onde é a natureza que parece estar impondo suas leis à criação humana” (BRUAND, 1980, p.291)3. 

O pano de vidro composto pelas janelas das varandas voltadas para o mar afirma a fachada livre 
proporcionada pela modulação da estrutura independente e aparente. As rampas e escadas inseridas 
no interior da edificação cruzam o jardim e proporcionam, junto com a circulação aberta e protegida 
que acompanha a forma da edificação, diferentes perspectivas da paisagem interna. Os espaços 
abertos e os caminhos agradáveis proporcionados pela proposta paisagística induzem a continuidade 

                                                 
2
 No Espaço Cultural da Paraíba, outro projeto do mesmo arquiteto, datado de 1980, isso já não acontece. O grande protagonista dessa 

outra obra é o sistema estrutural, uma grande cobertura em estrutura metálica, que abriga todo o edifício. O cuidado com a implantação, 
funcionamento, conforto, beleza e adequação de cada ambiente e de cada detalhe construtivo não tem a mesma atenção do autor. 
3
 Esses elementos, segundo BRUAND (1980, p. 290), podem ser observados na sua residência no Rio de Janeiro (1960-1961). 



espacial. Mesmo os fechamentos, com grandes superfícies de elementos vazados, compõem com a 
vegetação variada um cenário agradável (Ver Figura 14).    

 

Figura 14 – Presença de elementos vazados compondo o cenário do jardim interno. 
Fonte: Acervo Thaíse Gambarra, 2007. 

 

5. CONCLUSÃO 

No contexto das transformações por que passa a capital paraibana, no final da década de 1960, o 
Hotel Tambaú é festejado como um símbolo de modernidade e progresso que lhe permite ingressar 
no Brasil moderno, o país que construiu Brasília.  

Traduzida por elementos e características ousadas e com uma “sutileza concebida como ingrediente 
do organismo circundante”, o Hotel Tambaú se afirma como uma das mais representativas obras 
modernas da capital paraibana. Obra que, apesar das dificuldades técnicas encontradas na execução 
da obra, consegue se configurar através de uma imagem progressista permitindo que a consideremos 
“uma obra a frente de seu tempo”. 

Pesquisas desse gênero, que têm como suporte estudos acadêmicos e informações de arquivos 
tornam-se cada vez mais importantes para a compreensão da história da arquitetura. A pesquisa em 
jornais representa uma investigação sob a ótica do cotidiano, que nos permite, além da datação, 
montar um panorama dos acontecimentos de época e contar com a versão oficial dos fatos e, ainda 
que indiretamente ou por inferência, com a opinião da população. Os arquivos municipais e 
profissionais suprem as informações técnicas de arquitetura: registros gráficos, autoria, propriedade e 
similares. Os ensaios acadêmicos fornecem a fundamentação necessária para a compreensão dos 
dados coletados e se enriquecem a partir deles. Confrontadas essas fontes, em geral, elas revelam 
informações que tornam a investigação prazerosa, inclusive a penosa e difícil pesquisa em arquivos 
desorganizados ou abandonados. 
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