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RESUMO: A destruição do patrimônio arquitetônico das cidades tem sido fruto, na maioria dos 

casos, das demandas espaciais de territórios privilegiados visando a lucratividade do mercado 

imobiliário, desrespeitando o valor histórico e cultural da urbe e transformando de forma negativa 

sua paisagem. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar a perda da memória e 

identidade do Centro da cidade de Patos/PB, a partir da destruição de edificações representativas 

no decorrer de suas dinâmicas urbanas. Mediante pesquisa bibliográfica, iconográfica e 

documental, constatou-se a perda indiscriminada de edificações de grande potencial cultural e 

histórico, decorrente do processo de especulação imobiliária aquecido pelo setor comercial. 

Observou-se um processo constante de descaracterização da identidade do lugar, potencializado 

pela falta de órgãos competentes e atuantes que garantam a preservação do patrimônio edificado.  

PALAVRAS CHAVE: Patrimônio; Demolição; Memória; Dinâmicas urbanas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De modo geral, as cidades contemporâneas da América Latina, devido aos avanços da 

economia globalizada, têm sofrido com um súbito processo de descaracterização da identidade 

local, onde as dinâmicas imobiliárias e sua especulação têm destruído a memória das suas 

cidades ou muitas vezes empobrecido a paisagem urbana. É cada vez mais frequente ver nas 

produções dos espaços atuais, a introdução de elementos arquitetônicos contemporâneos que 
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objetivam o atendimento às necessidades dos mercados, passando por cima, com as máquinas 

de demolição, de toda a história social da cidade ao longo dos anos, representada pelas 

arquiteturas e estilos arquitetônicos os quais antecederam a era contemporânea.  

Dando considerável importância à conservação da memória da cidade, possível graças à 

preservação do patrimônio arquitetônico das mesmas, o presente trabalho tem o intuito de abordar 

a problemática das dinâmicas urbanas a partir das demolições de edificações memoráveis, cujo 

estudo concentra-se no centro da cidade de Patos – PB. O local vem passando ao longo dos anos 

por uma crescente série de adaptações das suas edificações aos usos e processos que se 

desenvolvem no entorno de suas vias, resultando na morte das edificações de diferentes estilos 

arquitetônicos, culminando na perca da identidade e memória do espaço. 

O trabalho objetiva discutir os processos de transformação da paisagem e identidade do 

local ocasionados pelas destruições de edificações representativas ao longo do centro da cidade 

de Patos – PB, decorrentes do processo dinâmico urbano, catalogando e classificando as 

possíveis causas. Para tanto, tem-se como objetivos específicos:  

a) Identificar os edifícios representativos de arquitetura que foram demolidos; 

b) Compreender os motivos das demolições; 

c) Construir um ideário pertinente à relação da arquitetura com o processo de preservação da 

identidade do espaço na escala da cidade. 

Para realização da pesquisa, foram utilizados diferentes procedimentos, dentre eles a 

pesquisa bibliográfica, visando a busca de informações e dados acerca da produção que diz 

respeito às edificações históricas da cidade. Outro procedimento metodológico diz respeito ao 

estudo iconográfico para relacionar o contexto atual com as mudanças sofridas no passado. Além 

disso, foi realizada pesquisa em acervos de jornais da cidade observando os principais temas que 

tratam do patrimônio edificado e os processos de transformação da paisagem urbana do local. 

Diante da perca da memória e da descaracterização da cidade a partir do viés 

arquitetônico, é indispensável o entendimento dos fatores que caracterizam a dinâmica do espaço 

citadino, com a obtenção de ideais que fortaleçam as práticas de conservação e de manutenção 

das características próprias de cada cidade, de maneira que levem as mesmas ao resgate e 

apropriação da sua memória e dos seus lugares. É preciso encarar os desafios de promoção dos 

lugares urbanos e propor uma política que resguarde a manutenção de práticas conservadoras da 

identidade social, de maneira a combater os problemas ocasionados pela dinâmica do mercado 

imobiliário, objetivando a reestruturação da paisagem da cidade que deve ser pensada para as 

pessoas.  

 

2. OS AGENTES POR TRÁS DA PERCA DA MEMÓRIA DAS CIDADES 
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Amorim (2007) defende que a discussão a respeito das destruições das edificações 

representativas da arquitetura das gerações ao longo do tempo se sustenta pelo fato de que as 

mesmas abrigam, revelam e simbolizam as manifestações humanas, impregnadas em sua 

matéria. Sendo assim, a defesa da preservação do ambiente construído gerará um repertório para 

as cidades poderem revelar as diversas temporalidades vividas. Pensar a respeito da escolha dos 

exemplares que sobreviverão e os que perecerão é um exercício necessário para que as 

sociedades reconheçam a si próprias, pois têm personalidades distintas. 

De acordo com Pesavento (2005), a arquitetura deve encarregar-se de narrar o fato social, 

contando a história cultural do urbano, de modo que, a partir do entendimento antropológico da 

cultura, culminando em um conjunto de sentidos partilhados, os múltiplos atores da sociedade 

possam encarregar-se de abordar a cidade através de um olhar contemplativo, como uma 

paisagem que entona a passagem histórica e encontra forma ou sentindo no espaço edificado, é 

neste ponto que culmina a defesa do olhar cuidadoso para as práticas de demolição e 

conservação dos artefatos arquitetônicos. 

Pontual e Picolo (2008) evidenciam que: 

A demolição e a conservação dos artefatos urbanos e arquitetônicos construídos 
pelos próprios homens é uma questão que perpassa e até hoje encontra-se 
presente na história de várias cidades ao redor do mundo. As passagens entre as 
cidades antiga, moderna e contemporânea mostram de formas distintas, a clara 
relação entre tais práticas, que foram além da polaridade existente entre ambas e 
caminharam paralelamente rumo a profundas modificações urbanas. (PONTUAL; 
PICCOLO, 2008, p.01) 
 

O processo de conservação do patrimônio edificado é sustentado por uma questão de 

educação patrimonial própria de cada cultura. Diante disso, existem sociedades a exemplo de 

Paris e Roma que defendem a conservação dos edifícios históricos, resguardando a memória da 

passagem dessas cidades por diferentes épocas. No sentido contrário, existem ainda as 

sociedades que seguem o movimento capitalista difundido pela globalização, o qual aquece as 

dinâmicas urbanas e estimula o processo de produção e modificação do espaço, de maneira que 

os mesmos passem a atender as demandas do mercado economicamente capitalista. 

Para Lopes (2007 apud TEOBALDO, 2010), as mudanças provocadas pela globalização 

afetam a produção do espaço urbano, atingindo diretamente a formulação das políticas urbanas. 

Dentre muitos efeitos da globalização, a espetacularização das cidades surge como resultado do 

planejamento urbano estratégico, levando a promoção de cidades cada vez mais semelhantes e 

desconsiderando aspectos regionais de cada uma delas, ou utilizando elementos aparentes de 

caracterização regional que funcionam para diversos locais. 

 Como exemplos, podem ser evidenciadas as cidades asiáticas que, após a virada do 

século e com a implementação da economia tardia, e juntamente com ela o advento da 

tecnologia, passaram a ter os seus patrimônios arquitetônicos milenares ameaçados pelos 
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megaempreendimentos frutos do mercado capitalista globalizado, tendo as suas paisagens 

urbanas insufladas por grandes edificações verticalizadas e espelhadas, além de 

empreendimentos dotados de valores tecnológicos.  

Para Souza (2009), o conflito dialético e infindável entre a permanência e a mudança 

marca a trajetória da urbanização de toda e qualquer cidade e/ou metrópole mundo afora. Estes 

são conceitos inerentes à evolução humana, e consequentemente, à evolução urbana, e a 

variedade e diferenciação de tais conceitos nas cidades residem na sua intensidade de uso: 

enquanto algumas culturas preservam mais do que destroem ao se desenvolverem-se, o inverso 

também é verdadeiro, e esta medida será caracterizadora das particularidades de cada cidade 

mundo afora.  

No caso de Patos-PB, o processo de transformação da paisagem urbana sofreu ao longo 

dos anos uma brusca ruptura, passando da cena arcaica de uma cultura baseada no comércio de 

produtos agrícolas para uma cena modernista, com o seu produto arquitetônico transformado para 

atender as questões do seu intenso comércio de produtos industriais, evidenciando a falta de 

interesse ou preocupação com a preservação da memória e identidade arquitetônica da sociedade 

provincial que desenvolveu e fez parte do processo de crescimento da cidade. 

Patos está localizada na mesorregião do Sertão Paraibano (figura 1), distante 310 km da 

capital do Estado – João Pessoa. Faz limites ao norte com o município de São José de 

Espinharas, ao sul com São José do Bonfim, ao leste com São Mamede, e a oeste com Santa 

Terezinha. Segundo o IBGE (2010) a sua população é de 100.674 habitantes. 

 

Figura 1: Mapa de localização de Patos no Estado da Paraíba. 

 
Fonte: Base de dados do IBGE, adaptado pelo autor.  

 

É uma das mais importantes cidades do sertão paraibano. Sua localização e sua malha 

viária garantem acessos a dezenas de cidades próximas, além de permitir ligação com os estados 

Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Toda essa acessibilidade viária garantiu à localidade 
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o destaque como grande centro de comércio do sertão, tendo sua economia baseada no setor 

comercial e de oferta de serviços. Na cidade converge grande percentual de pessoas de todas as 

cidades de sua microrregião e de municípios de outros estados. A intensificação da polarização de 

tais setores foi responsável por provocar um fervoroso processo de modificação da paisagem bem 

como dos costumes e tradições da cidade. 

Tinem (2010) expõe que é pacífico o reconhecimento da existência de obras e conjuntos 

de valor artístico, que devem ser objeto de preservação rígida, assim como a consciência de que 

já se efetuou uma ruptura irreversível entre o tempo das obras em questão e o tempo de hoje, o 

que implica em intervenções que devem responder a anseios e sensibilidades contemporâneas. O 

processo de transformação que vem sofrendo as cidades ao longo dos anos busca atender as 

demandas do mercado cada vez mais exigente que requer uma maior necessidade de espaço e 

curtos intervalos de tempo de construção, passando por cima do respeito à preservação da 

memória das gerações que fizeram parte e contribuíram para os avanços das sociedades. 

Para Souza (2009): 

As demolições conduzidas pelos promotores imobiliários não escolhem quais 
exemplares demolir, mas qual localização será mais vantajosa financeiramente. 
Antes as demolições de residências unifamiliares, atualmente demolições de 
edifícios multifamiliares, o próximo passo da destruição - a terceira geração - serão 
as implosões de edificações de grande porte? (SOUZA, 2009, p.17)  
 

O processo de especulação imobiliária, um dos principais fenômenos responsáveis pela 

alteração da paisagem urbana atualmente, busca os lotes de quadras mais privilegiadas que 

possam render empreendimentos mais lucrativos. O que tem sido observado é que essa dinâmica 

de produção do espaço não tem a menor preocupação com a história do local ou com o 

uso/função do empreendimento, pois o que se tem buscado são as porções de terra que melhor 

enquadrem e valorizem o produto edificado essencialmente capitalista.  

De acordo com Amorim (2007), escolher que exemplares devem sobreviver e quais podem 

perecer é um exercício necessário para que as cidades reconheçam a si próprias, pois têm 

personalidades distintas, e nós, a nós próprios, pois temos um pouco delas, como elas nos tem. 

Conferir imortalidade a algumas arquiteturas é criar elos de coesão no espaço e no tempo. Para a 

realidade de Patos, não parece haver algum critério para as destruições e transformações dos 

espaços, e parece que todo o repertório arquitetônico que fora produzido ao longo das décadas 

não é adequado ou passível de adequação aos usos que se pretendem atribuir aos 

empreendimentos, evidenciando uma situação de descaso quanto ao resguardo dos valores 

imateriais, culturais e estéticos atrelados às edificações representativas das gerações passadas.  

Para Castriota (2007), o patrimônio arquitetônico é percebido como uma espécie de 

"coleção de objetos", identificados e catalogados por peritos, como representantes significativos 

da arquitetura do passado e, como tal, dignos de preservação, passando os critérios adotados 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1215 

aqui pelo caráter de excepcionalidade da edificação, à qual se atribuía valor histórico e/ou 

estético, caracterizando a importância cultural e social de um bem material edificado. A 

preocupação quanto à identificação e documentação dos patrimônios arquitetônicos mediante a 

atuação de órgãos competentes e eficientes dentro das cidades é a principal prática que 

resguardará a preservação de tais bens.  

Amorim (2007) estabelece que a morte anunciada está relacionada ao valor de uso da 

arquitetura da época corrente, e a esse valor estão atribuídos todos os sentidos das leis de 

mercado, da demanda habitacional e dos investimentos imobiliários. Tais fatores ditam o potencial 

valor das edificações dentro da cidade, avaliando as possíveis e constantes substituições de uma 

arquitetura por outra, sem estar imbuído o senso de pertencimento ao lugar que tem esta ou 

aquela edificação, que já atravessou décadas ou séculos, e possui em suas paredes todas as 

marcas do tempo e da história garantindo uma simbologia cultural ao que pode ser considerado 

patrimônio arquitetônico. Assim, o principal motivo de tal morte muitas vezes se justifica pelas 

localizações privilegiadas, onde o valor real de cada obra não diz necessariamente a obra 

edificada, mas ao lote, à porção de terra que a mesma se encontra inserida.  

 

3. A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA CIDADE DE PATOS NAS 

DEMOLIÇÕES 

 

Nas primeiras décadas do século XX até por volta de 1940, Patos era uma cidade pequena 

de fortes tradições e costumes que despontava no cenário local como polo de comércio e possuía 

sua economia baseada na produção do algodão, atraindo a atenção de grandes incorporadoras 

como a Anderson Clayton e Cia LTDA e a SANBRA, que, atraídas pelas condições especiais 

oferecidas pelo governo e a chegada do trem (vindo do Ceará), instalaram sedes na cidade.  

O processo de transformação da economia, através da modernização industrial e a 

consequente instalação de indústrias do gênero alimentar e têxtil na cidade a partir de 1940, 

sintetiza uma das significativas dinâmicas urbanas, que acarretaram mudanças na configuração 

do espaço urbano de Patos. Com isso, tornou-se cada vez constante a instalação de edifícios 

para abrigar a gama de serviços que chegam à cidade. Além disso, as ruas foram alteradas para 

acomodar o transito de veículos que fazem o transporte de pessoas e mercadorias, e por fim, as 

residências são aprimoradas tomando características e aspectos modernistas. 

Em 1941, o Banco do Brasil (figura 02) é instalado na cidade, sendo a primeira instituição 

financeira oficial, localizada na Rua Solon de Lucena, tornando-se um grande marco deste centro 

de concentração da área comercial. Anos mais tarde, em 1972, a sede foi transferida para novo 

prédio (figura 02) na mesma rua, explicada pela necessidade de instalações que atendessem as 

demandas de mercado da época. A sede abarcou as demais cidades circunvizinhas, tomando 
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ainda mais destaque e relevância para a Região. Este fato merece ressalto para identificar a 

infraestrutura que estava sendo implantada na cidade, evidenciando o seu processo de 

modificação da forma de uso do espaço urbano. Agora uma malha de serviços começa a fazer 

parte do leque do crescimento econômico e social do município. 

 

Figura 02: Edifícios sede do banco do Brasil na década de 1941 (a) e na década de 1970 (b). 

         

Fonte: ACIAP, 2016. 

 

O processo de modernização se acentuou a partir de então, e passaram a serem visíveis 

as mudanças que sofreu o cenário local, onde a dinâmica de implementação de novos serviços 

com instalação de novas edificações acabaram norteando a ocupação e os usos da cidade. Dessa 

forma, era cada vez mais crescente o advento de novos empreendimentos ligados ao setor da 

construção civil que estava sempre buscando atender as exigências funcionais do comércio e da 

vida moderna.  

Portanto, no final da década de 1950, a modernização de Patos já era uma prática 

bastante visível. O comércio já havia consagrado o município como polo de desenvolvimento do 

Sertão, sendo ponto de união entre os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Além disso, havia recentemente recebido os trilhos que estabeleciam a ligação com Campina 

Grande, que por sua vez ligava-se aos principais centros urbanos do Nordeste (SILVA, 2011).  

Em 1960, a polarização de Patos como centro comercial e o avanço da industrialização na 

cidade aumentou a necessidade de infraestrutura de transporte, e nessa época, as veredas e 

caminhos são transformados em rodovias, a exemplo da BR 230, que atribuiu ainda mais 

visibilidade e centralidade a região. O processo de expansão da localidade é visualizado e 

explicado mais tarde, em 1970, pelo crescimento da malha urbana ao longo das rodovias que a 

corta.  

A partir de Cavalcante (2008) é possível observar o processo de crescimento de Patos nas 

décadas seguintes, constatando que: 

As décadas de 1970, 1980 e 1990 são marcadas pelo crescimento impulsionado 
pelo comércio e indústria de tal forma que sua dependência do mercado de 
Campina Grande diminuía na medida em que começava a estender relações 
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econômicas com centros maiores como Recife. Em busca de mercados maiores 
Recife passa a ser uma opção para os compradores (CAVALCANTE, 2008, p.44). 
 

Outro fator de destaque da década de 1970 é a instituição da Fundação Francisco 

Mascarenhas, uma entidade jurídica que implantou o ensino superior na cidade, tornando-se mais 

tarde um dos principais serviços ofertados.  

Posteriormente, há uma intensificação do comércio central, dessa vez com uma demanda 

diversificada de produtos, tais como: vestuário, mobiliário, calçadista, alimentação, etc. Além 

disso, tem-se a instalação de indústrias a partir da década de 80, devido ao estímulo de órgãos 

governamentais, que asseguraram a formalização dos pequenos empreendimentos. Na época a 

cidade contava com cerca de 100 micros e pequenas indústrias, a grande maioria no setor 

calçadista, provenientes das pequenas empresas de fundo de quintal de cunho artesanal na qual 

as famílias eram responsáveis pela produção.  

De acordo com Cavalcante (2004), Patos já contava com toda a malha de equipamentos e 

infraestrutura que fortaleciam a oferta de serviços na região, dando a mesma uma posição de 

destaque no âmbito paraibano. Todo esse conjunto de avanços evidencia a cena do cotidiano 

moderno na década de 1970 (figura 03), e é possível se perceber as transformações que sofre a 

paisagem provincial (figura 03), que passa a receber todas as novas edificações modernas aliadas 

as necessidades de funcionalidade e espaço, além de aperfeiçoamento da infraestrutura urbana, 

sintetizando uma crescente modificação do espaço citadino decorrente das dinâmicas urbanas 

que se sucedem. 

 

Figura 03: Centro de Patos na década de 1950 (a)  e na década de 1970 (b). 

    

Fonte: SANTOS; SANTOS, 2011 (a) / LUCENA, 2014a (b). 

 

3.1. O magnetismo do centro 

 

Segundo Lucena (2014b), cidades como Patos, que vão se construindo como centros 

polarizadores de atividades produtivas, comerciais e de oferta de serviços, ou seja, de riquezas, 
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tornam-se atrativas para investimentos do excedente do capital imobiliário. O centro da cidade é, 

desde sua origem, destaque no que diz respeito ao setor comercial e de serviços, dando à 

localidade, a característica de importante centro da Mesorregião do Sertão. 

Durante o período em que Patos possuía uma economia baseada na agricultura e 

pecuária, a cidade polarizava em seu Centro grandes feiras como a “Feira do Gado”, que fez do 

local uma referência regional no quesito. O evento era realizado nos meses de junho a agosto 

entre as décadas de 1940 a 1950 e atraía os principais criadores da região. Além disso, havia a 

presença marcante da tradicional feira (figura 04) que oferecia uma diversidade de produtos e 

abarcava o potencial das produções tanto da própria cidade quanto das redondezas. A 

importância da modalidade de comércio viabilizou anos mais tarde a construção do Centro 

Comercial Darcilio Wanderley (figura 04), que garante a sua existência até os dias atuais.  

 

Figura 04: Feira livre (a) e Centro Comercial Darcílio Wanderley (b).    

 

Fonte: ACIAP, 2016 (a) / www.instagram.com/p/BEPabVtF_-Q, acesso em: 30 jun. 2016 (b) 

                    

Outra característica de notoriedade que dá ênfase ao magnetismo da região diz respeito à 

implantação da estação ferroviária - inaugurada nos idos de 1950 - com parte da linha férrea 

passando pelo local. Dessa forma, foram construídos no local as principais algodoeiras e demais 

empreendimentos industriais, devido à proximidade com o ponto de escoamento das mercadorias. 

Tem-se também a influência do setor dos serviços, quando Patos começa a despontar no 

cenário regional como centro polarizador do comercio do algodão, além da chegada de grandes 

indústrias algodoeiras, começam a serem implantados uma série de serviços como bancos, 

emissoras de rádios e jornais, fortalecendo ainda mais a oferta de serviços na região.  

 

4. O PROCESSO DE DISTORÇÃO DA MEMÓRIA DE PATOS 

 

 Nos registros do obituário da cidade desenvolvido nessa pesquisa (figura 5), pode-se ouvir 

falar de algumas vítimas ilustres como, por exemplo, o cine Eldorado, que passou a fazer parte da 

cena de Patos em 1934, inicialmente em um prédio na Rua Grande, atual Solon de Lucena, e 
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posteriormente, em 1946 teve sua sede inaugurada na Rua Pedro Firmino, onde funcionou até 

1971. De acordo com Wanderley (2009 apud SILVA, 2011) o cinema passou a possibilitar uma 

certa vida pública noturna na cidade de Patos. Foi também um ponto de novas sociabilidades, 

tendo em vista que, além da exibição de filmes, se tornou um ponto de encontro da juventude, 

sendo relacionado a ideia de sensibilidade exatamente por ter provocado um impacto na vida 

cotidiana, resultando em mudanças de comportamento, de atitudes ou visão de mundo.  

 

Figura 5: Mapa de localização das demolições. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O novo prédio em estilo art déco, localizado no centro da cidade, acabou sendo ponto de 

atração de grande montante de pessoal que o frequentava para aproveitar dos filmes e dos 

espetáculos que eram exibidos no local, onde por muitos anos abrigou a função de teatro-cinema. 

Em 1971, o empreendimento foi negociado com a empresa de cinema São Francisco, que se 

encarregou da inauguração de nova sede do ramo cinematográfico – o cine São Francisco, 

localizado na confluência da Rua do Prado com a Rua 26 de Julho. Este se tornou outro ícone da 

história do entretenimento da cidade que até o início do século XXI seguiu com os espetáculos e 

sessões de cinema. Após o fechamento das portas das duas unidades de cinema, os edifícios 

passaram alguns anos abandonados, até chegarem aos seus óbitos. 

Amorim (2007) evidencia que a obsolescência de certas atividades e com ela a da 

estrutura social e material que lhes dá suporte, é responsável pela morte de tipos edilícios que 
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emergiram nos dois últimos séculos, e que caracterizaram, por sua abrangência, a arquitetura do 

século XX, dentre os mais interessantes estão as salas de cinema. Segundo o autor, a causa da 

morte (por abandono) para este tipo de edificação parece ser uma só e diz respeito à mudança na 

forma de distribuição e comercialização do produto cinematográfico, que acabou cedendo lugar 

para as novas mídias e hábitos. 

Uma matéria publicada no jornal eletrônico Patos Online evidencia a importância que tinha 

o cine São Francisco para a memória de uma parcela da população que frequentou e pode 

comprovar o sucesso de público do “Gigantão do Prado”:  

Não é preciso ter muita sensibilidade para perceber nos rostos o desconsolo de 
todos que passam por onde funcionou o Cine São Francisco. “O Gigantão do 
Prado”- onde muitos patoenses viveram horas de emoções, alegrias, tristezas, 
suspenses e aventuras, hoje vive em ruínas, de ossos a mostra. O estado de 
degradação e abandono do imóvel é visto por quem passa em frente. Ah! E se 
fosse só isso! Durante a noite os moradores e os que circulam por lá, se 
depararam com grupos de viciados em álcool e drogas, que fazem dos seus 
escombros moradia e até motel. O local primeiro foi vendido a Igreja Universal, em 
seguida foi repassado a um grupo empresarial, que derrubou as paredes do velho 
Chico, com objetivo de transformá-lo em um grande empreendimento comercial 
para a Morada do Sol (AZEVEDO, 2011). 
 

Os corpos edilícios tiveram fins distintos. No caso do Cine Eldorado (figura 06) e do cine 

São Francisco (figura 07), ambos foram destruídos. Os edifícios tiveram suas demolições 

realizadas por volta da década de 2010, vítimas da efervescência do comércio da área, onde 

cederam lugar para empreendimentos comerciais. No local onde estava fixado o Cine Eldorado 

está atualmente a Insinuante (figura 06), e no local onde esteve o cine São Francisco, tem-se um 

terreno ocioso (figura 7), onde será construído um centro comercial.  

 

Figura 06: Cine Eldorado na década de 1930 (a) e Loja Insinuante em 2016 (b). 

 

                     Fonte: LUCENA, 2015, p.453 (a) / Acervo Pessoal (b). 

 

Figura 07: Prédio do Cine São Francisco na década de 1990 (a) e ruína do Cine São Francisco 

em 2011 (b). 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1221 

                       

 Fonte: LUCENA, 2015, p.457 (a) / AZEVEDO, 2011 (b). 

 

 Para Veschambre (2014), a reflexão sobre os modos de apropriação do espaço se 

inscreve no contexto da "renovação urbana", ou em outras palavras, da reciclagem de espaços 

abandonados, desvalorizados (mas geralmente bem localizados) seja pela 

demolição/reconstrução, seja pela reabilitação. Esta obsolescência dos espaços urbanos, 

geralmente pericentrais, suscita conflitos de apropriação, nos quais o registro do simbólico, em 

torno do conceito de patrimônio, em particular, é frequentemente evocado. A tônica por trás da 

renovação urbana maximiza a utilização do espaço urbano, demolindo na maioria das vezes 

edificações memoráveis abandonadas. Sobre esta ideia deve-se lançar o sentido máximo de 

apropriação do patrimônio arquitetônico e a defesa da readequação dos espaços ociosos para a 

manutenção da identidade daquele local por meio dos ícones que por décadas e gerações 

fomentaram o ideário e o cotidiano social. 

Segundo Amorim (2007), em áreas urbanas consolidadas, construir é destruir, isto é, 

substituir estruturas arquitetônicas preexistentes, e em alguns casos, reestruturar o parcelamento 

urbano. Ele afirma que a produção em escala também altera modos de vida, pelo maior 

adensamento, pela modificação da relação entre a rua e edifício, pelos efeitos na mobilidade 

urbana e na distribuição de usos, tais situações além de provocar a perca da memória e 

identidade do lugar acabam modificando a rotina da rua em que se insere.  

Todos os mecanismos por trás no mercado imobiliário capitalista visam a dinâmica de 

valorização do empreendimento sem antes preocupar-se com a rotina e cotidiano do meio em que 

se pretende inserir. Esta lógica de mercado acaba empobrecendo a identidade do espaço e 

provocando novos fenômenos que mudam o comportamento e a experiência das pessoas com os 

espaços.    

A substituição de antigas edificações por grandes empreendimentos acaba provocando 

uma nova modalidade de morte - a anunciada, cujas edificações mais assombradas pela mesma 

são as residências, segundo Amorim (2007) este tipo de morte de edilícios é a mais frequente e 

acontece por causa da oportunidade dada ao proprietário do imóvel. Um caso de destaque em 

Patos que diz respeito a este tipo de destruição de edificações memoráveis é inerente à 
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demolição da Vila Doracy (figura 8), localizada na confluência das ruas Darcílio Wanderley com a 

Av. Rio Branco.  

 

Figura 8: Edilício Vila Doracy em 2013 (a) e sua demolição no mesmo ano (b).                            

 

Fonte: ABRANTES, 2013.  

                  

 Uma matéria publicada em jornal eletrônico da cidade evidencia a preocupação acerca da 

destruição do edilício:  

A esquina da Rua Darcílio Wanderley em cruzamento com a Avenida Rio Branco, 
em pleno centro da cidade de Patos, abrigou durante mais de cem anos o casarão 
que se consolidou com o nome Vila Doraci. De acordo com informações 
extraoficiais, existia um processo judicial movido pelos proprietários que pedia a 
autorização da derrubada, mas o juiz da cidade, em sentença, negou. Os 
herdeiros recorreram e nesta terça-feira, dia 03, o Tribunal de Justiça da Paraíba – 
TJ/PB autorizou a derrubada, pois o prédio era tombado informalmente. 
(ANTERO, 2013). 
 

É possível perceber a falta de respeito acerca das legislações patrimoniais e 

conscientização das pessoas acerca da importância de edifícios como o supracitado para a 

manutenção da memória da cidade. Precisa-se entender a urbe além da óptica do valor 

capitalista, e encarar os edilícios como capazes de renovação e readequação, muito além disso, 

deve-se respeitar toda a história e cultura impregnada na matéria destes elementos que compõem 

a paisagem e a personalidade urbana. A vila Doracy (figura 8) manteve-se emblemática na 

confluência de importantes ruas do centro de Patos evidenciando o modo de morar e habitar de 

determinada época. Ela deveria ter sido respeitada como um ícone símbolo de uma geração que 

consolidou ao longo dos anos a identidade e influência da cidade, deveria ter sido enxergada a 

beleza por trás de sua rusticidade e tê-la dotado de funcionalismo e utilidade. Porém, ela foi vista 

como algo obsoleto que não teria outro destino a não ser deixar de ser, assim a cidade corre o 

risco de perder parte de si ao permitir destruir importantes elementos arquitetônicos que a 

diferencia das demais cidades.  

Amorim (2007) relata que edifícios, salvo os transitórios, são concebidos para atender aos 

fins que lhe foram atribuídos, garantindo que as cidades sejam vistas pelo seu traçado e paisagem 
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urbanos. As edificações públicas e/ou comerciais expressam e marcam a imagem da cidade com 

suas arquiteturas, por serem em maior escala e estarem dotadas de usos que acabam atraindo 

pessoas. Este tipo de edificação não está livre de ser acometida pela “morte anunciada”, onde as 

dinâmicas de transformação da cidade, com indexação de novos serviços e modalidades de 

comércio, requerem espaços que estejam totalmente moldados para o uso específico.  

Como exemplos de edificações comerciais que foram sucumbidas pela “morte anunciada” 

temos o prédio da Loteria Federal (figura 9) e o Hotel Central (figura 10), ambas importantes 

edificações supostamente datada do final do século XIX e início do século XX, a primeira 

localizada no cruzamento da Rua Felizardo Leite e Grande (Solon de Lucena) e a segunda 

localizada no cruzamento das Ruas Epitácio Pessoa e Pedro Firmino. Estas edificações por 

muitos anos tiveram os seus usos do tipo comercial: a primeira passou de loteria federal a 

farmácia por volta da década de 1950, e, no final da década de 1960 a edificação foi demolida e 

cedeu lugar ao prédio do Banco Industrial (atual Banco do Nordeste) (figura 9), inaugurado em 

1969. O Hotel Central cedeu lugar ao Edifício Estevão (figura 10). 

 

Figura 9: Loteral Federal na década 1940 (a) e Banco Industrial em 1969 (b).                  

 

Fonte: DINIZ, 2015. 

 

Figura 10: Hotel Central na década de 1970 (a) e edifício Estevão em 2016 (b). 

 

Fonte: DINIZ, 2015 (a) / Acervo Pessoal (b). 
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 Podem-se evidenciar quanto aos edifícios de uso público, o prédio do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) (figura 11) e a escola Rio Branco (figura 12), ambas edificações 

datadas da primeira metado do século XX, aquela localizada no cruzamento da Rua Solon de 

Lucena e Bossuet Wanderley e esta no cruzamento das Ruas Epitácio Pessoa e Pedro Firmino.  

O INPS foi demolido e no seu lugar foi construído o Posto de Combustível Paizão (figura 11). A 

escola Rio Branco cedeu lugar para o Fórum Miguel Sátiro (figura 12) construído na década de 

1970. 

 

Figura 11: Prédio do INPS na primeira metade do século XX (a) e Posto Paizão em 2016 (b).                         

 

Fonte: LUCENA, 2014a (a) / Acervo Pessoal (b). 

 

  Figura 12: Escola Rio Branco na década de 1930 (a) e Fórum Miguel Sátyro em 2016 (b). 

  

Fonte: DINIZ, 2015 (a) / Acervo Pessoal (b). 

 

A esta prática de demolição do bem cultural e histórico edificado estão atrelados todos os 

ideais do mercado imobiliário, que na busca pela dinâmica de valorização da produção do espaço, 

preocupa-se com as localizações privilegiadas, como é o caso de todas estas edificações 

demolidas que foram relatadas. Localizadas em porções de terra no centro do comércio intenso 

que atendem a um fluxo contínuo de pessoas, tanto moradores da cidade como de cidades 

vizinhas, valorizam e tornam o centro da cidade um local propício para a instalação de novos 

pontos comerciais, que na maioria das vezes são acompanhados de novas edificações.  
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Outro tipo de destruição do patrimônio arquitetônico que ameaça a preservação da 

identidade e cultura das cidades é intitulada por Amorim (2007) como “morte por vaidade”. Neste 

caso as edificações acabam sofrendo modificações em sua forma, ameaçando a composição 

estética original da mesma. Segundo o autor, a arquitetura é um todo indissociável, onde, a 

remoção de alguns dos componentes constituintes da estrutura arquitetônica de qualquer 

edificação pode comprometer definitivamente sua identidade. 

Um modelo representativo que sofreu este tipo de descaracterização em Patos é a sede 

dos Correios (figura 12), inaugurada é 04 de julho de 1933. A edificação está localizada na Rua 

Epitácio Pessoa, no Centro da cidade, cujo prédio sintetizou a implantação e disseminação de um 

importante meio de comunicação instalado no município.  

A edificação que originalmente foi edificada em estilo art déco (figura 13) passou ao longo 

das décadas por duas consecutivas transformações ocasionando uma consequente 

descaracterização do partido escolhido: a primeira na década de 1970, onde o edifício original foi 

demolido para a construção de um novo, entregue no ano de 1974; A segunda em 2012, com a 

realização de uma reforma. Tais ações promoveram alterações na organização dos espaços 

internos e alteração da composição de elementos estéticos das fachadas, como também alteração 

dos revestimentos e esquadrias (figura 13).   

 

Figura 13: Sede dos Correios em 2012 (a) e na década de 1930 (b). 

 

Fonte: CORREIOS, 2012 (a) / LUCENA, 2014a (b). 

 

De acordo com Amorim (2007), as arquiteturas têm identidades construídas pela forma 

como organizam a vida dos homens entre espaços, mas principalmente por seus atributos físicos. 

Com isso é possível reconhecer paisagens, cidades e edifícios pelos elementos que os compõe, a 

forma como são arranjados e os materiais aplicados.  

Os movimentos de uniformização da arquitetura, com a reconfiguração das edif icações aos 

novos métodos construtivos, acabaram levando vários imóveis à modificação e destituição dos 

seus estilos originais. As edificações acabam passando por consecutivos processos de 
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transformação do espaço e da estrutura, recebendo novos revestimentos e instalações, sem que o 

caráter historicista e cultural seja avaliado.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UM OUTRO PARADIGMA DE FAZER CIDADES 

 

Amorim (2007) deixa claro o quão as cidades são frutos do constante processo de 

construir e reconstruir e, através disto, elas parecem adquirir identidade, renovação e necessária 

conservação daquilo que lhe é peculiar. Neste contexto, tem-se notoriedade o sentido de 

modificação da paisagem urbana que é constante, porém deve ser evidenciada a necessidade de 

contemplação e apreciação da indispensável preservação das edificações anexadas à malha 

urbana ao longo das décadas, pois são estas as responsáveis pela construção da identidade e 

memória das cidades.  

O processo de estruturação urbana da vida citadina justifica-se pela passagem conflitante 

e modificadora do passado para o presente, onde, neste processo, encontra-se enraizado o 

empasse entre a mudança (uma característica natural de qualquer cidade) e a permanência que é 

vista como forma de controle da mudança. A este processo está imbuída toda a lógica de 

mercado imobiliário que ataca o setor fundiário e a questão de ocupação e uso do solo, 

centrando-se na dinâmica da valorização imobiliária, que garantam maiores lucros aos 

empreendimentos. Para isso, os agentes imobiliários promovem processos de modificação da 

paisagem construindo e reconstruindo empreendimentos que atenderão as demandas das 

sociedades.  

Toda a lógica de produção do espaço urbano baseada nos princípios capitalistas acaba 

fazendo vítimas, são estas edificações representativas que vão sendo inscritas no obituário 

arquitetônico das cidades, onde muitas não foram sequer analisadas ou investigadas para se ter 

noção da importância, do valor ou da capacidade de requalificação e aprimoramento às demandas 

de tal mercado. A esta prática está anexada a fórmula de construção de cidades menos 

democráticas e mais egoístas, onde é possível enxergar construções de grandes centros 

comerciais onde as pessoas são apenas forças motoras de um sistema lucrativo, que não se 

preocupam com a criação de cidades saudáveis que garantam o bem-estar humano. 

As dinâmicas urbanas do Centro da cidade de Patos permitem identificar uma lógica 

voltada para a adequação e valorização do setor comercial fervoroso, que garantiu um processo 

de apropriação massificado do uso comercial. Tal demanda de mercado acabou garantindo ao 

longo das décadas um processo de descaracterização do centro histórico e social, culminando em 

um espaço escravo da lógica capitalista que não avalia as formas de produção do espaço no 

processo histórico de construção da cidade, deixando de lado a preservação da identidade e 

memória social.  
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O que tem sido constantemente visto ao longo das ruas do Centro de Patos são processos 

de demolição e construção de edificações que atenderam as exigências econômicas do setor 

comercial. Tal prática estende-se desde 1940 com a intensificação da economia da cidade que 

passa a ser predominantemente comercial e industrial, onde, tais setores se consolidaram como 

processos dinâmicos que promoveram consecutivas mudanças na cidade. Com a efervescência 

de tais setores, a paisagem do espaço acabou sofrendo severas transformações (ainda são 

constantes nos dias atuais), que garantem o empobrecimento do repertório arquitetônico e da 

identidade do local.   

No processo de investigação do objeto de estudo foi possível identificar demolições de 

edificações de diferentes usos que possuíram uma representatividade da história urbana tanto 

pelo contexto social quanto pela influência no comportamento da sociedade patoense em 

diferentes épocas. Diante de toda a problemática e após a identificação das edificações vitimadas, 

seja pela especulação, seja pelo setor comercial, seja pelo próprio abandono que gerou posterior 

falta de utilidade, é notória a falta de consciência patrimonial que impera na cidade. 

Outra questão que influência a realidade de destruição das edificações representativas da 

memória e identidade da cidade diz respeito à falta de órgãos competentes que garantam a 

problematização e consequente prática da conservação do patrimônio arquitetônico com base na 

realidade local, potencializando a falta de interesse ou de atividades voltadas às ações que 

fortaleçam a frequente discussão a respeito da manutenção da história do cenário citadino. Este 

fato afirma-se quando se evidencia apenas uma edificação que encontra-se tombada e protegida 

pelo IPHAN na cidade, a estação ferroviária, que só teve o seu tombamento assegurado graças a 

um movimento de preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário a nível nacional previsto no 

artigo 9º da Lei n.º 11.483/2007. Além disso, não é possível identificar quaisquer legislações ou 

movimentos de preservação e defesa do acervo arquitetônico detentor da cultura e memória da 

cidade.  
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