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APRESENTAÇÃO 

 

 O desenvolvimento deste trabalho visa o cumprimento da disciplina Estágio 

supervisionado V, que faz parte do currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal da Paraíba.  

 

 Consiste em um estudo sobre a ocorrência do art nouveau na Rua das Trincheiras, 

área de preservação rigorosa que está dentro da delimitação do Centro histórico da 

cidade de João Pessoa, Paraíba, contribuindo para a memória deste patrimônio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de João Pessoa passou por grandes mudanças em fins do século XIX, 

início do século XX. Tinha-se o desejo de modernizá-la e o acúmulo de capital devido à 

produção algodoeira propiciava isso, provocando transformações em seu cotidiano e 

crescimento em novas direções. Um dos eixos de expansão tomados pela cidade 

corresponde a Rua das Trincheiras, antes de ocupação esparsa, mas que no início do 

século XX se torna uma das áreas residenciais mais valorizadas, reduto da elite 

paraibana. 

 

Nesse período, o art nouveau, movimento que buscava uma renovação nas artes 

adaptando-se ao seu tempo, contra o academicismo historicista, se dissemina pela 

Europa e por outros países ocidentais como o Brasil. Em João Pessoa, características 

desse movimento podem ser observadas na Rua das Trincheiras.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Pretende-se neste trabalho, identificar os elementos característicos do art nouveau, 

que se encontram entre as residências ecléticas da Rua das Trincheiras, no trecho que se 

inicia logo após a Praça Venâncio Neiva, e vai até a Avenida 12 de Outubro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceituar a produção art nouveau dentro da história da Rua das Trincheiras e 

caracterizar como se deu sua manifestação; 

 Identificar quais edificações apresentam essa manifestação e analisá-las; 

 Contribuir para a preservação e memória do patrimônio histórico contido na rua 

estudada.   
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A análise do tema a que se propõe investigar com este trabalho se justifica pela 

ausência de estudos sobre a inserção do art nouveau ou de elementos que o caracterize 

na Arquitetura em João Pessoa. Por isso, sentimos então, a necessidade dessas 

investigações, para conhecermos melhor nosso patrimônio arquitetônico. 

 

 A delimitação espacial desta pesquisa deve-se a posição que a Rua das 

Trincheiras ocupou no inicio do século XX, era uma das ruas de maior prestígio da cidade, 

e sua riqueza refletiu-se na arquitetura, justamente no período de difusão do art nouveau 

pelo Brasil. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

 Para melhor compreensão da área estudada e do tema a ser analisado, adotamos 

o seguinte procedimento metodológico, que se deu em três etapas complementares: 

   
1. Estudos de “Gabinete”: 
  

Trata-se da pesquisa bibliográfica e levantamento de dados referentes ao 

movimento art nouveau e sobre o processo de evolução da Rua das Trincheiras, para 

servir de referência teórica para o estudo e análise posterior. 

 
 2. Estudos de Campo: 

  Terão como objetivo a identificação sistemática e quantitativa do patrimônio 

caracterizado como exemplar possuidor de elementos do art nouveau da Rua das 

Trincheiras, registrando-se com fotografias, as edificações.  

 

3. Análise dos Dados: 

 Interligando os dados coletados nas pesquisas bibliográficas e nas pesquisas 

realizadas diretamente na área de estudo, chega-se ao produto final.  
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2 O MOVIMENTO ART NOUVEAU 

 

 O art nouveau foi um movimento surgido na Europa na ultima década do século 

XIX, em reação ao ecletismo e o historicismo acadêmico que estava em voga na época. 

Procurava uma integração entre diferentes manifestações artísticas, como pintura, 

escultura, arquitetura, decoração, design de mobiliário, design gráfico, até joalharia e 

vestuário. Foi um fenômeno essencialmente urbano, que representava o gosto da 

burguesia moderna pelo progresso industrial. O termo se deve a galeria parisiense L'Art 

Nouveau, aberta em 1895, pelo comerciante de arte e colecionador Siegfried Bing. Sendo 

um movimento de caráter internacional, recebeu denominações diferentes em cada país 

que atuou: na Bélgica “estilo golpe de chicote” pela ondulação da linha criada por Victor 

Horta ou ainda “Estilo dos Vinte”, grupo de artistas liderado por Otávio Maus; na Inglaterra 

“estilo Studio”, nome da revista que o divulgara entre 1890-1920, e “modern style”; na 

Alemanha “Jugendstil”, por causa da revista Jugend; na Áustria “Sezessionsstil”, devido 

ao grupo Secessão Vienense; na Itália “Liberty” e “Floreale”; e na Espanha Modernisme. 

(SILVA, 2005: 09)  

 O movimento social e estético inglês Arts and Crafts, liderado por William Morris 

(1834 - 1896), está nas origens do art nouveau ao atenuar as fronteiras entre belas-artes 

e artesanato valorizando os ofícios e trabalhos manuais, e recuperando o ideal de 

produção coletiva, segundo o modelo das guildas medievais. Entretanto, o art nouveau 

dialoga mais decididamente com a produção industrial em série. Os novos materiais do 

mundo moderno são amplamente utilizados (o ferro, o vidro e o concreto), assim como 

são valorizadas a lógica e a racionalidade das ciências e da engenharia.  

 A fonte de inspiração primeira dos artistas desse movimento é a natureza, as 

linhas sinuosas e assimétricas das flores e animais. Também se influenciaram por 

modelos de outras culturas, como a arte e a decoração japonesa, iluminuras e ourivesaria 

céltica e saxônica. O movimento da linha assume o primeiro plano dos trabalhos, ditando 

os contornos das formas e o sentido da construção. Os arabescos e as curvas, 

complementados pelos tons frios, invadem as ilustrações, o mundo da moda, as fachadas 

e os interiores (DEMPSEY, 2003: 35).  

  

Segundo BENÉVOLO (1976: 273- 304) os principais arquitetos do art nouveau são: 

Victor Horta, Henry van de Velde, Charles Mackintosh, Otto Wagner, Joseph Olbrich, 

Joseph Hoffman, Adolf Loos e Hendrik Berlage. Como NASLAVSKY (1992: 06) explica, 
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percebemos a presença de tendências estilísticas bastante diferentes entre esses 

arquitetos. Sendo assim, NASLAVSKY (1992: 07) informa que o movimento art nouveau 

desdobra-se em duas tendências de gosto, a primeira caracterizada pelas formas 

côncavo-convexas (Horta, Van de Velde) e outra apoiada na noção geométrica (Wagner, 

Mackintosh, Wright). DEMPSEY (2003: 35) também comenta sua divisão em duas 

tendências principais, “uma baseada na linha intricada, assimétrica, sinuosa (França, 

Bélgica) e outra que adotava uma abordagem mais retilínea (Escócia, Áustria)”. O 

arquiteto Antoni Gaudí também é, por vezes, enquadrado nesse movimento, embora, 

como expressa GÜELL (1994: 08) “os trabalhos da construção civil e religiosa como todos 

aqueles ligados ao mundo do ornamento obterão uma característica especial, 

surpreendente e, algumas vezes, difícil de qualificar”. 

 

Como o art nouveau foi um movimento que se buscava renovação em relação aos 

cânones artísticos até então estabelecidos, em que se nota a liberdade individual de seus 

arquitetos, será apresentado um breve resumo sobre os que mais se destacaram, suas 

características e principais obras.  

 

Victor Horta (1861- 1947) 

 

BENEVOLO (1976: 273) considera a Bélgica como o país de origem do movimento 

estudado. Lá, o grupo artístico de vanguarda Les XX promoveu uma situação 

experimental, que possivelmente deve ter influenciado Victor Horta e Van de Velde. Victor 

Horta é considerado um dos primeiros grandes expoentes do art nouveau. Estudou na 

Academia de Belas Artes de Bruxelas, concluindo seus estudos em 1881.  Chamou 

atenção ao projetar a casa Tassel (Figura 1), construída entre 1892 a 1893 em Bruxelas, 

que apresenta várias inovações na arquitetura e na decoração, livre de referências 

historicistas. Nela, o ferro forjado foi empregado extensivamente, tanto de maneira 

estrutural, quanto decorativa. Sua fachada principal é comedida , não se destacando das 

outras edificações, mas seu interior é exuberante (Figura 2), reunindo superfícies curvas 

numa decoração minuciosa. Um dos ambientes que se destaca é o átrio devido a 

elegante escada, que possui estrutura metálica aparente, acrescida de partes decorativas 

de ferro em curvas sinuosas. Esses mesmos motivos se repetem em desenhos nas 

paredes e em mosaicos do piso.  
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Figuras 01 e 02 – Casa Tassel, fachada e vista do átrio. (1892-93). Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/tags/artnouveau>. Acesso em: 11/12/08. 

 

A edificação projetada para abrigar os escritórios do Sindicato dos Trabalhadores 

Socialistas, chamada de Maison du Peuple (Figura 3) é considerada sua obra-prima. 

Construída em 1897, possui estrutura em aço à mostra, além de tijolo e pedra, 

trabalhados de modo a criar uma arquitetura de construção aparente. Sua fachada é 

ondulada, e seu interior bastante fluido (Figura 04), existindo unidade entre estrutura e 

decoração.   

 

   

Figuras 03 e 04 – Maison du Peuple. Disponível em: <http://www.hortamuseum.be>. Acesso em: 11/12/08. 

 

De acordo com BENÉVOLO (1976: 278) “Horta é o artista mais refinado do art 

nouveau, mas também, em certo sentido, o mais antiquado, o mais parecido a um 

arquiteto do passado”, por acreditar que o problema da arquitetura se resolveria somente 

com o art nouveau, e acabar, em suas últimas obras, recaindo no neoclassicismo e indo 

contra as novas propostas do movimento moderno que surgiam na década de vinte 
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Henry Van de Velde (1863- 1957) 

 

  Pintor de formação é um dos principais representantes do movimento art nouveau. 

Foi arquiteto, decorador e sobretudo designer, profissão  que dedicou grande parte da sua 

vida. Além disso, fundou em 1906, a escola de arte aplicada em Weimar que dirigiu até 

1914, e participou da fundação da Deutscher Werkbund, ambas escolas na Alemanha. 

   

 Van de Velde, ao contrário de Victor Horta que projetava sem se preucupar com 

critérios teóricos, busca logo esclarecer os princípios do art nouveau, além de formular 

suas experiências para que transmitissem uma renovação geral dos métodos de projetar. 

Segundo ele, a invenção de novas formas serviria para a superação dos estilos 

historicistas e para dar força a um novo movimento, mas também podiam ser 

consideradas como um fim em si mesmas, sendo sujeitas a motivos particulares de 

prestígio. Procurava em seus projetos funcionalidade e simplicidade, e considerava que 

para um objeto ser útil, este deve transmitir a sua funcionalidade e igualmente seduzir 

com as suas formas. 

   

Figura 05 – Residência Van de Velde em Uccle. Disponível em: <http://www.educatorium.com>. Acesso 
em: 11/12/08. 
Figura 06 – teatro para a exposição de Werkbund de Colônia. Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/tags/artnouveau>. Acesso em: 11/12/08.  

 

 Um dos seus principais projetos foi o de sua casa em Uccle (Figura 05), perto de 

Bruxelas, em 1894. Nela, ele se propõe buscar para cada elemento formal uma 

justificativa objetiva, de ordem funcional, na medida do possível, e de ordem psicológica, 

empregando as teorias do Einfühlung, que surgem no momento. Segundo esta teoria, o 

tratamento das linhas, das molduras, dos desenhos ornamentais, se baseiam na postura 

que o homem adota naturalmente, segundo as exigências do trabalho, do descanso, da 

tensão, do relaxamento. Este estudo leva a formas fluidas que lembram as de Horta no 

interior da Casa Tassel, porém mais simples e rigorosas. (BENEVOLO, 1976: 280) 
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 Outra obra significativa é o teatro para a exposição Werkbund, Colônia (Figura 06). 

Construído em 1914, marca uma fase posterior de sua carreira, após uma viagem à 

Grécia e ao Oriente Médio, em que fica impressionado com a arquitetura micênica e 

assíria. Esse Teatro apresentava formas curvas e massas salientes que exploram a 

plasticidade dos volumes. Foi fechado três meses depois devido a primeira guerra 

mundial e posteriormente, demolido. 

 

 Charles Rennie Mackintosh (1868- 1928) 

 

Na Grã Bretanha destacou-se o grupo de artistas conhecido como “Os quatro”, que 

trabalhava com diversos meios de expressão: pintura, artes gráficas, arquitetura, 

decoração de interiores, mobiliário, artefatos de vidro, de metal, e de ferro forjado. Entre 

seus membros, quem exerceu maior influência na arquitetura, sobretudo nos membros da 

Secessão vienense, foi Charles Rennie Mackintosh, que se destacou na versão 

geométrica do art nouveau.  

 

É autor da Escola de Arte de Glasgow (Figura 07), edifício de volume compacto e 

fachada assimétrica, que por isso se tornam dinâmicas. Isso se repercute na iluminação 

dos espaços interiores pontuados por jogos de linhas verticais e horizontais, na 

depuração decorativa e na produção de volumetrias diversas, conferindo ao conjunto 

formas adequadas à função.  

 

Figura 07 – Escola de Arte de Glasgow. Disponível em: <http://www.bc.edu>. Acesso em: 09/01/09.  

 

Suas obras são sóbrias, nelas a decoração é reduzida ao essencial, aparecendo 

sob a forma de grades e linhas verticais alongadas. Um diferencial do movimento de 
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Glasgow, é que este apresenta menor critica a tradição do que a manifestação do art 

nouveau em outros países. 

 

 

Otto Wagner (1841-1918) 

 

 Otto Wagner nasceu em Viena, e estudou na Escola de Arquitetura da Escola 

Politécnica de Viena, e de 1860 a 1961 na Academia de Engenharia Civil em Berlim. Em 

1884, tornou-se professor de importantes membros da Secessão e diretor de uma classe 

especial de arquitetura. Também fundou a Escola Otto Wagner, que formou muitos 

arquitetos famosos e proeminentes. Até seus 50 anos segue a tradição clássica vienense, 

alcançando uma boa posição profissional. Em 1894, como professor da academia de arte 

de Viena, sente necessidade uma renovação radical da cultura arquitetônica, a fim de 

harmonizá-la com a sua época, e desenvolve essa tese em Moderne Architektur, 

publicado no ano seguinte. Nas obras seguintes, dentre as quais Banco Postal de 1905, a 

igreja de Steinhof de 1906 e a biblioteca universitária de 1910, Wagner amadurece seu 

estilo com o contato com as experiências dos arquitetos mais jovens. 

 

Segundo ele, a nova arquitetura deveria libertar-se de toda imitação e levar em 

conta condições e técnicas modernas, porém Wagner entende a renovação arquitetônica 

de modo estrito, pois não se afasta dos esquemas de composição usuais e planimetrias 

simétricas e isoladas. Os elementos decorativos são planos, com tratamento austero, 

contido e estilizado, geralmente de cor escura sob fundo claro, reduzidos a combinações 

de linhas, como podemos observar na Casa Majolica (Figura 08), construída entre 1898 e 

1899. 

 

Figura 08 – Casa Majolica. Disponível em: <http://www.bluffton.edu>. Acesso em: 27/12/08.  
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Otto Wagner foi um dos arquitetos mais importantes do início do século XX. Por 

seus ensinamentos, ele foi o verdadeiro introdutor da Escola Vienense de Arquitetura, 

influenciando seus membros. A sua obra, que se preocupava com o desenvolvimento 

social e técnico da arte da edificação, criou um estilo útil, baseado na razão, no material e 

estilo de construção.  

   
 
Joseph Maria Olbrich (1869- 1908) 

 

 Discípulo de Wagner, Olbrich pertenceu à escola da Secessão Vienense. Em sua 

arquitetura, faz uso de diversos meios e materiais para obter o resultado desejado. Para 

BENÉVOLO (1976: 296): 

 

[...] a novidade da arquitetura olbrichiana diz respeito à escolha das 

formas, mas deixa inalterados os processos técnicos e as relações de 

organização tradicionais; é uma reforma que se detém na superfície dos 

objetos, que amplia o repertório da cultura eclética sem tentar forçar seus 

confins conceituais.   

 

 Uma de suas principais obras é o edifício da Secessão (Figura 09), construído um 

ano depois que adere ao movimento, em 1898. Nele é possível perceber o contraste entre 

as linhas retilíneas e jogo de volumes do corpo do edifício, e os motivos florais dos 

elementos decorativos, como sua cúpula metálica, que lembra a copa de uma árvore.  

 

 

Figura 09 – Edifício da Secessão Vienense. Disponível em <http://www.flickr.com/photos/tags/artnouveau>. 

Acesso em: 27/12/08.  
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Joseph Hoffmann (1870- 1956) 

 

Membro da Secessão, logo cedo demonstra sua inclinação para a decoração. Em 

1903, cria a empresa de decoração Wiener Werkstätte, responsável pela grande 

expansão de suas obras e projeta seu primeiro edifício público, o Sanatório de 

Purkersdorf (Figura 10). Constitui-se de um bloco de alvenaria rebocado em branco de 

aparência austera, considerado como uma antecipação do racionalismo. Dois anos depois, 

começa a construir para um rico industrial o Palais Stoclet (Figura 11), em Bruxelas. Essa 

exuberante casa tinha seu volume composto por cubos em decompostos, que ascendem 

em torno de uma torre central ornada com estátuas. Foi revestida de mármore branco e 

seus volumes contornados por listras de bronze.  Seu interior recebeu uma decoração 

luxuosa, contando com grandes murais do artista Gustav klimt, outro participante da 

escola austríaca. 

 

Figura 10 – Sanatório de Pukersdorf (1903). Disponível em <http://www.flickr.com/photos/tags/artnouveau>. 
Acesso em: 27/12/08.  
Figura 11 – Palais Stoclet (1905). Disponível em <http://www.flickr.com/photos/tags/artnouveau>. Acesso 
em: 27/12/08. 

 

Essas duas obras foram decoradas pela Wiener Werkstätte, que funciona até hoje. 

A grande influência de Hoffmann se deu através dessa empresa, que ditou regras do 

mobiliário em toda Europa e o tornou um dos arquitetos mais prestigiados da Áustria.  

 

Adolf Loos (1870-1933) 

 

Adolf Loos foi um notável arquiteto austríaco. Entre 1893 e 1896, Loos viaja pela 

Inglaterra e pela América, onde conhece a experiência dos arranha-ceus norte-

americanos. Voltando à pátria, constrói em 1904, o primeiro edifício: a Villa Karma, 

inspirada nas obras de Wagner. Nessa edificação, o reboco branco igualando todos os 

elementos do edifício, abole o costumeiro contraponto cromático e restabelece as 
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determinações volumétricas tradicionais, que tornam esta arquitetura menos rebuscada 

do que os modelos wagnerianos. (DEMPSEY, 2003: 36) 

 

Também inspirado em Otto Wagner, cria a teoria Raumplan. Essa teoria tratava a 

relação do ambiente com o homem, cada espaço deveria ser projetado individualmente e 

o desenvolvimento da planta se daria em diferentes cotas, de acordo com a atividade a 

ser realizada no local. Dessa maneira, os volumes em desníveis, seriam encaixados e 

formariam o conjunto. Quando Loos desenvolveu seu conceito de Raumplan, em suas 

últimas obras, as casas Moller e Müller (Figura 12) ele demonstrou sua predileção por 

formas cúbicas, trabalhando o prisma. Sua influência foi indispensável para os mestres do 

racionalismo europeu.  

 

 

Figura 12 – Casa Müller. Disponível em <http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos>. Acesso em: 
09/01/09.  

Em 1908, escreveu o manifesto chamado "Ornamento e Crime", no qual pregava 

que deveria-se aliviar o peso da ornamentação em prol da funcionalidade. Segundo Adolf 

Loos, deveria existir uma diferença entre o que era ou não estrutural na obra, o arquiteto 

não iria decorar, somente as paredes lhe pertenciam, ele criaria todas as partes fixas dela, 

e as móveis não sofreriam sua influência. Suas idéias sobre a abolição da ornamentação 

como progresso geraram muita controvérsia. Para ele a arquitetura deveria se preocupar 

com o contexto e estudar antes o que ocorre ao seu redor, o vestuário deveria ser sem 

ostentação e o mobiliário anônimo. Com esses pensamentos ele acabou por ter uma 

grande conexão com os membros da escola de Glasgow, devido aos exteriores simples 

que guardavam seus interiores adaptados ao contexto.  
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Antoni Gaudí  (1852-1926) 

Arquiteto catalão, é o grande nome do Modernisme espanhol, já que foi um dos 

mais criativos e originais arquitetos da época. O seu estilo é muito pessoal, onde 

predominam influências da arquitetura de seu local de origem, de raiz gótica e mudéjar. 

Seus primeiros trabalhos sofrem grande influência dos ensinamentos de Viollet-le-Duc, 

devido a sua atitude romântica no estudo da arquitetura gótica. Porém sempre interpretou 

livremente os diversos estilos e se superou na busca de um estilo próprio e pessoal. 

Destacam-se a forma orgânica das construções, a modelação dos volumes estruturais, 

que aparecem de forma escultorica, o naturalismo e o pitoresco das formas ornamentais. 

Também é conhecido pelas estruturas complexas de suas obras, e pelo uso do arco 

parabólico catenário. 

Utiliza uma mistura original de materiais onde o cimento, o ferro, o vidro, as 

madeiras combinam com o tijolo, as cerâmicas e azulejos multicolores. Em suas obras, 

havia também uma preocupação com a decoração do interior, inclusive sendo 

desenhadas peças de mobiliário, personalizando ainda mais os seus projetos. Os seus 

edifícios possuem enorme poder expressivo. Entre eles podemos citar a casa Milá (Figura 

13), construída entre 1905 e 1910. Também conhecido como “La Pedrera” este edifício 

possui ao longo de seu comprimento uma onda sinuosa que proporciona grande 

movimento a fachada, toda modelada em pedra. Seus dois pátios internos tem 

importância de segunda fachada e têm formas diferentes, definindo-se como elementos 

autônomos. Esse edifício tem todos os elementos de acabamento desenhados por Gaudí.  

 

Figura 13 – Casa Milá (1905-1910). Disponível em <http://www.travelinginspain.com>. Acesso em: 
11/12/08.  
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Outra obra de grande importância é O Templo da Sagrada Família, uma ambiciosa 

construção que dedicou toda a sua vida. Tem entre as partes construídas mais 

importantes a fachada da Natividade, que tem sua face voltada para rua toda revestida de 

em esculturas e sua face interna com influências góticas. 

Com o passar dos anos, o art nouveau passa a ser visto como decadente. 

DEMPSEY (2003: 37), relata que Walter Crane, artista que influenciou o art nouveau, o 

acusa, já em 1903, de “estranha doença decorativa”, demonstrando como esse 

movimento vai perdendo a força e seus ideais não faziam mais sentido. Após a primeira 

guerra mundial, já praticamente se extinguiu e foi ultrapassado pelo movimento moderno. 



 20 

3 O ART NOUVEAU NO BRASIL  

 

 No Brasil, ao contrário do que ocorreu na Europa, o art nouveau não foi um 

movimento que procurou inovação na arquitetura. Chegou aqui no início do século XX, 

como mais um estilo histórico, entre tantos do ecletismo, esvaziado de seus ideais de 

renovação das artes enquadrando-as em seu tempo, adaptadas à  produção industrial e 

as mudanças da sociedade. Como a industrialização no país ainda era quase inexistente, 

seus princípios perdiam-se na incapacidade de relacionar a técnica com os aspectos 

formais da arquitetura.  

  

 Sobre a maneira que se desenvolveu esse movimento no país, BRUAND (2003: 44 

- 45) explica: 

 

[...] o art nouveau era visto como a última moda em matéria de decoração, 

que era de bom tom imitar, na medida em que fazia furor nos países 

tradicionalmente de grande prestígio econômico e cultural. Assim, trata-se 

mais uma vez de uma mentalidade muito semelhante àquela que tornou 

possível o sucesso do ecletismo: era novamente uma arte exótica, 

importada por europeus, e apreciada enquanto tal por uma aristocracia 

rural e uma grande burguesia que vivia com olhos fixos na Europa. 

 

Sendo assim, o art nouveau desenvolveu-se aqui, como expressão do desejo da 

burguesia em adequar-se a moda européia e teve uma maior popularidade principalmente 

na decoração de interiores e elementos arquitetônicos de ferro forjado. 

 

 Uma das cidades em que este movimento teve maior expressão foi São Paulo, por 

causa do capital acumulado com a cafeicultura e da relação dos senhores do café com a 

Europa por meio de viagens e leituras de revistas. Os principais arquitetos do art nouveau 

nessa cidade, vieram de diferentes lugares. Entre estes, podemos destacar Karl Ekman 

(1866 - 1940) e Victor Dubugras (1868 - 1933). 

  

 Karl Ekman nasceu na Suécia e iniciou seus estudos na Escola de Belas Artes de 

Copenhague em 1882. Dois anos depois, no entanto, com a falência da fábrica e a morte 

do pai, retorna a Estocolmo, e termina os estudos na Escola de Engenharia, em 1886. 

Recém-formado, muda-se para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades 

profissionais, e trabalha em Nova York como desenhista. Transfere-se para a Argentina, 
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em 1888, e atua como desenhista em Buenos Aires. Em 1890, vai para o Rio de Janeiro, 

onde se estabelece por dois anos. Chega à São Paulo em 1894, e lá constrói diversos 

edifícios importantes, como o Teatro São José, a Maternidade São Paulo e muitas 

residências, sendo as mais importantes as da família Álvares Penteado (Vila Penteado e 

Vila Antonieta). Atualmente, muitas de suas obras foram demolidas, ou se encontram 

alteradas, ou espremidas em meio aos prédios do entorno.  

 

 Segundo BRUAND (2003: 45), a arquitetura de Karl Ekman é influenciada pela 

Sezession vienense. Suas edificações possuíam exteriores sóbrios, e fachadas com uma 

composição com características da escola austríaca de Otto Wagner, em que podemos 

observar as seguintes: paredes lisas vazadas por estreitas janelas retangulares, próximas 

umas das outras, predominância da linha reta, com o emprego de arcos e curvas só em 

locais estratégicos, decoração floral ou em linhas, dispostas de modo a destacar a 

importância das fachadas. No tratamento dos interiores, obteve os melhores resultados, 

que podem ser apreciados na Vila Penteado, de 1902. 

 

Figuras 14 e 15 – Vila Penteado antes da reforma de ampliação do segundo pavimento promovida em 1909, 
e uma vista atual de seu vestíbulo, após restauração. Disponível em: 
<http://www.usp.br/cpc/v1/php/wf03_conservacao.php?apres=nao&id_cat=4>. Acesso em: 11/12/08.  

 A Vila Penteado (Figuras 14 e 15) foi a primeira edificação art nouveau em São 

Paulo, e uma das mais importantes do Brasil, já que contribuiu para a ampliação do 

repertório artístico, técnico e construtivo da cidade. Abrigava duas famílias, a do Conde 

Álvares Penteado e de seu genro Antonio Prado. Eram duas casas em um mesmo edifício 

que, em conseqüência tinham entradas diferentes.  

 Seu principal elemento de composição é o vestíbulo, de pé direto duplo, ocupa todo 

o corpo central; dele convergem os seguintes ambientes: a sala de bilhar, o escritório, a 

sala de visitas e o corredor de entrada, pelo qual se tinha acesso à sala de jantar. 

Também é o ambiente que melhor exemplifica os arranjos ornamentais art nouveau, foi 

decorado com mosaicos, serralheria artística, pinturas murais e estuques de motivos 

florais e é onde se concentram, além dos efeitos decorativos, os efeitos espaciais. Neste 
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espaço, observamos características da arquitetura de Victor Horta na concepção e 

soluções adotadas anos antes, em edifícios construídos em Bruxelas.  

 Essa edificação lançou a moda art nouveau em São Paulo. Nos bairros novos, 

como Santa Cecília, Higienópolis, Campos Elísios e Bela Vista, foram surgindo várias 

residências com características desse movimento, embora, muitas vezes, estas 

aparecessem de maneira superficial. 

 Outro arquiteto de grande importância foi Victor Dubugras. Nasceu na França, mas 

ainda criança vai com a família para Buenos Aires, onde passa a residir. Lá, estuda 

arquitetura e trabalha no escritório do arquiteto italiano Francesco Tamburini. Em 1891, 

muda-se para São Paulo e passa a colaborar com o arquiteto Ramos de Azevedo. Em 

1894 é convidado a ministrar a disciplina „desenho sobre trabalhos gráficos‟ na Escola 

Politécnica de São Paulo. Acabou optando pelo art nouveau, em 1902, ao projetar a 

residência Flávio Uchoa.  Essa residência se comporta como edificação de transição na 

obra do arquiteto. Seu exterior ainda era eclético, já o interior, foi projetado buscando uma 

nova linguagem arquitetônica, não só na ornamentação, mas também na organização 

social. 

  

 Aos poucos, os ornamentos art nouveau usados por Dubugras vão tornando-se 

mais abstratos, mais característicos do movimento, principalmente quando se fazia o uso 

do ferro, que aparecia em grades, varandas e caixilhos de janelas. Suas obras iam se 

tornando menos rígidas, as varandas ganham importância, e passa-se a empregar cada 

vez mais formas circulares. Podemos perceber tais características na residência de João 

Dente, construída em torno de 1910. 

   

Figuras 16 e 17 – Perspectiva e corte do projeto de Dubugras para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://www.museusdoestado.rj.gov.br/redemuseus/teatro/expovirtual.htm>. Acesso em: 
04/01/09 

.  
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 Seu projeto para O Teatro Municipal do Rio de Janeiro (Figuras 16 e 17), apesar de 

não ter sido construído, pois obteve o segundo lugar no concurso de 1904, é um dos mais 

originais e que possui mais características do art nouveau. Era marcado pela divisão dos 

ambientes do teatro (palco, sala de espetáculo e foyer) em três volumes diferentes, sendo 

o palco de forma retangular e a sala de espetáculos e o foyer  tinham, cada um, o formato 

de elipse, dispostas perpendicularmente, sendo claramente visível do exterior. A 

decoração e as formas de seu exterior misturavam características inovadoras com outras 

tradicionais, que resulta num conjunto pesado e heterogêneo. No seu interior isso não se 

repetia, como relata BRUAND (2003: 48): 

 

[...] o movimento das escadarias, o desenho sinuoso da abóbada, a 

decoração floral estilizada do piso, contrastando com as linhas 

geométricas, porém dinâmicas, dos corrimões e balaustradas de 

ferro forjado, finalmente a original idéia de agrupar todos esses 

elementos combinados teriam criado um conjunto sem precedentes, 

homogêneo, moderno, muito avançado para a época.   

  

 Outro projeto de grande êxito foi a estação ferroviária de Mayrink (Figura 18), que 

se destaca por ser o primeiro edifício totalmente em concreto armado do Brasil. O 

arquiteto concebeu tal edifício situado entre duas linhas de companhias ferroviárias 

distintas, obrigando os passageiros a andar por caminho subterrâneo para embarcar, 

propiciando uma construção compacta de planta simétrica, com plataformas de embarque 

e desembarque de ambos os lados. O edifício é constituído de três corpos principais, 

sendo o corpo central, de maior altura, uma estrutura em abóbada, apoiada em quatro 

torres, de função somente estética, que são coroadas por plataformas em balanço, 

sustentadas por montantes de ferro forjado. Os dois corpos laterais são constituídos por 

estruturas moduladas, com lâminas de concreto, e são de forma semicircular. Muitos 

estudiosos consideram essa edificação como um prenúncio da arquitetura funcional 

brasileira.   
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Figura 18 – Estação Mayrink, obra de Dubugras. Disponível em: <http//:www.vitruvius.com.br>. Acesso em: 
04/01/09.  

  

No Rio de Janeiro, o art nouveau não teve tanta expressão quanto em São Paulo. 

Um de seus principais expoentes foi Virgilio Virzi. Italiano, chegou ao Brasil por volta de 

1910. Suas construções imprimiam ao art nouveau certo grau de exuberância e 

excentricidade, misturadas a traços historicistas. A residência Villino Silveira (Figura 19), 

localizada na Praia do Russel, n.º 734, é bastante interessante. Essa construção vertical 

possui uma ornamentação abundante, com muitos arcos, superposições de volumes, 

onde aparecem formas irregulares, e uma variedade  grades e balcões de ferro forjado de 

linhas sinuosas, características do art nouveau. Segundo BRUAND (2003: 51), essa 

residência lembra as obras de Gaudí  que partem de inspirações de origem medieval para 

chegar a criações inéditas. Porém, esta se apresenta bem mais contida que as 

experiências desse arquiteto catalão. 

 

Figura 19 – Residência Villino Silveira, obra mais reconhecida de Virzi, construída por volta de 1920. 
Disponível em: < http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=410351>. Acesso em: 04/01/09.  

 

 Outra capital brasileira que foi amplamente influenciada pelo art nouveau, além das 

citadas, foi Belém. Seu desenvolvimento se deu devido ao extrativismo do látex, para a 

fabricação de borracha, que proporcionou um acúmulo de riqueza, além estabelecer uma 
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relação com os centros hegemônicos do capitalismo mundial, como Londres e Paris. A 

obra mais representativa é o Palacete Bolonha , projeto do engenheiro Francisco Bolonha 

para sua residência. Chama atenção sua torre hexagonal, as janelas estreitas de 

inspiração Sezession, e no seu interior a delicada ornamentação naturalista.  

 

 Essa mesma linha estendeu-se em outras construções de Bolonha, como os dois 

Mercados de Ferro, destinados à venda de carne e de produtos do mar, situados no Ver-

o-Peso e nos quais sobressaem os gradis, as mãos francesas, as escadas em espiral, 

feitos em ferro forjado, e os azulejos. Embora em Belém existissem muitas obras 

guarnecidos com motivos e peças art nouveau, na sua estrutura geral, refletiam o 

ecletismo então vigente, o qual se estendia, também, para as casas comerciais, como por 

exemplo, o edifício Paris n‟América (Figura 21), que chama atenção pelo seu interior, que 

possui uma bela escada de ferro, importada da Europa.  

   

Figuras 20 e 21 – Exemplares do art nouveau em Belém: Palacete Bolonha e o interior da loja Paris 

n‟América. Disponível em: <http://www.fumbel.com.br/patrimonio3.htm>. Acesso em: 04/01/09.  

 

 Dessa maneira, percebemos que o movimento art nouveau no Brasil não se 

manifestou como uma procura de renovação das artes no campo da arquitetura, mas 

representou uma projeção do gosto burguês europeu, que foi adaptada e aplicada junto a 

outros estilos historicistas, integrando-se ao ecletismo dominante no país. 
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4  O ART NOUVEAU NA RUA DAS TRINCHEIRAS 
 

4.1 HISTÓRIA DA RUA 

 

Localizada no bairro de mesmo nome, na porção sul da cidade, a Rua das 

Trincheiras tem a origem de seu nome “ligada à construção de um entrincheiramento 

naquele local, por volta de 1710, quando eclodiu a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 

como complemento à ação de defesa do Forte Balmarte” (TINEM, 2005: 227).  

 

Com cerca de 1 km de extensão, as Trincheiras é um prolongamento da Rua 

Duque de Caxias que faz a ligação do centro de João Pessoa aos os bairros de Jaguaribe 

e Cruz das Armas (Figura 21). 

 

Figura 21 – Vista aérea do trecho da Rua das Trincheiras analisado no trabalho.  Disponível em: 
<http://www.maps.google.com.br>. Acesso em: 28/11/08.  

O estudo das transformações espaciais dessa artéria mostra que de um caminho – 

que ligava a Cidade da Parahyba à Província de Pernambuco –, a rua passa, a partir do 

final do século XIX, a ter igual ou maior importância que as principais artérias da cidade, 

como a Rua Direita e a Rua Nova. A formação dessa artéria a partir de um caminho 
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evidencia o que Horácio CAPEL (2002: 79) explica em sua obra sobre o estudo da 

morfologia das cidades: “com muita freqüência as ruas iniciais de um povoado foram os 

[seus] caminhos”  

Localizada onde antes se era o Sítio das Trincheiras1, a área pertencia à igreja e 

ficava distante do núcleo urbano central da cidade. Sobre sua ocupação TINEN (2005: 

227) comenta: 

A ocupação dessa área [...] iniciou-se no final do século XVIII com uma 

população de baixo poder aquisitivo, que vivia das atividades ligadas ao 

matadouro existente no local e do comércio com os viajantes que 

entravam na cidade por aquele caminho. Com a construção da igreja do 

Senhor Bom Jesus dos Martírios, atual N. S. de Lourdes, no início do 

século XIX, a situação não muda muito. Desenvolve-se em suas 

vizinhanças, um casario esparso com a mesma população que não chega 

a constituir-se ainda em locus urbano.  

Choupanas e casas de palha eram as habitações que configuravam o cenário da 

Rua das Trincheiras. Nesse momento, esta rua ainda não tinha expressão na cidade, era 

uma rua periférica onde se instalava a população pobre.  

 

Figura 22 – A Rua das Trincheiras em 1875. Disponível em <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.  Acesso 
em: 17/07/2008. 

Entretanto, em meados do século XIX, ocorre uma grande produção de algodão, 

proporcionando um acúmulo de capital; e é nessa época que, de acordo com Sérgio 

Buarque de HOLANDA (1996: 58), a propriedade rural deixa de ser o "mundo do 

                                                 
1
 “O sítio das „Trincheiras‟ [...] foi confiscado aos jesuítas [...] e vendido em leilão, conjuntamente com o seu 

anexo o „Jaguaribe‟, que também é hoje bairro da cidade” (RODRIGUEZ, 1994: 11). 
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proprietário", o local de sua residência, passando a ser apenas o seu meio de vida, sua 

fonte de renda e de riqueza. Dessa forma, há uma passagem de local de residência da 

fazenda para a cidade, que ganha força e adquire vida própria. Assim, as Trincheiras 

começa a abrigar “sítios e chácaras, soluções de moradia que caracterizavam uma 

transição entre o rural e o urbano” (TINEM, 2005: 227). 

Na “Planta da Cidade da Parahyba” exibida logo abaixo, observa-se que em 1889, 

a malha urbana de João Pessoa se expandira em direção aos futuros bairros de 

Trincheiras e Tambiá.  

 

Planta 01: Trecho da planta da cidade da Parahyba (1889) editada por Kaline Abrantes Guedes (2006), 

mostrando os bairros das Trincheiras, Tambiá e Varadouro. Fonte: GUEDES, Kaline Abrantes. O Ouro 

Branco abre caminhos: O algodão e a modernização do espaço urbano da cidade da Parahyba 

(1850-1924). Natal, 2006. 

O segundo surto do algodão, no início do século XX, atingiu uma produção ainda 

maior que o anterior, e foi dele se proveu os recursos utilizados no embelezamento da 

Cidade da Parahyba. (MELLO, 1990: 30). A riqueza produzida pelo algodão se refletiu 

num crescente processo de melhoramentos urbanos. Além disso, repercutia por todo país 

uma política de modernização que, com o estímulo do capital inglês, começou a implantar, 

na região Nordeste, obras de infra-estrutura como iluminação pública, estradas de ferro e 

aparelhamento dos portos, além das primeiras fábricas de algodão.  
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Um importante fator de fixação da população e valorização desse local foi a 

implantação do primeiro sistema de bondes movidos a tração animal (burros), no governo 

de Álvaro Machado (1892-1896), sob a responsabilidade da Companhia Ferro Carril 

Parahyba. De acordo com RODRIGUEZ (1994: 181), o percurso através das Trincheiras 

correspondia ao realizado pela segunda linha de bondes: 

 

[...] a segunda linha, das Trincheiras, partia da frente da Igreja do Rosário, 

bifurcando à direita, pela rua Direita e passando em frente ao Palácio do 

Governo, seguindo pela Rua Bom Jesus dos Mártires, até a igreja do 

mesmo nome (atual Igreja de Lourdes), onde estavam as pontas dos 

trilhos, no Bairro das Trincheiras. Esta linha apresentava ainda uma outra 

pequena variação: partia da Igreja do Rosário, seguia pela Rua Direita, 

curvando à esquerda, percorrendo a atual Galeria Augusto dos Anjos, 

passando pela atual praça 1817, curvando novamente à esquerda no 

oitão da Igreja do Rosário... 

 

O percurso dos bondes passando pela Rua das Trincheiras demonstra a 

importância que esta rua passa a ter para a cidade. Nela foram se instalar, além dos ricos 

“senhores do algodão”, comerciantes abastados e profissionais liberais, que deixavam as 

partes mais antigas da cidade, para morar nessa nova área, que tinha espaço suficiente 

para construir suas mansões e melhor infra-estrutura. 

 

Essas imponentes residências, dotadas de refinamento estético seguindo 

geralmente os moldes europeus, possuíam preocupação com um maior conforto e higiene, 

apresentavam jardins e as fachadas mostravam uma composição arquitetônica com 

elementos e ornamentos de influências historicistas distintas, e também do art nouveau.  

 

A arquitetura dos bairros tornados elegantes da cidade da Parahyba 

sofreu influência das chamadas manifestações ecléticas que 

caracterizaram a produção de fins do século XIX e início do XX. Essa 

arquitetura excedeu em diversificações e agregou todas as influências 

historicistas à disposição. A esse respeito, LEMOS (2003: 110) afirma que 

se o Neoclássico tornou-se o estilo oficial do Império, o Ecletismo tomou 

impulso na Primeira República. Como os recursos materiais e a mão-de-

obra local não eram suficientemente qualificados para atender a 

construção desses exemplares, profissionais, equipamentos e materiais 
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construtivos foram trazidos de outras regiões do país ou mesmo do 

exterior (GUEDES, 2006: 124). 

 

 No início do século XX, essa foi uma das áreas residenciais de maior prestígio da 

cidade, podendo ser considerada uma vitrine da Belle Èpoque paraibana, repleta de 

edifícios ecléticos - sendo alguns portadores de detalhes art nouveau na ornamentação. 

Em 1918, foi construída a balaustrada, de linhas neoclássicas, com a finalidade de 

separar este logradouro publico do abismo que o margeia, oferecendo, assim, proteção 

aos transeuntes. Possuia um belvedere com bancos e postes de iluminação onde seus 

moradores apreciavam a paisagem da várzea paraibana e da Ilha do Bispo.  

 

 Nas décadas posteriores, João Pessoa passa por um processo de crescimento 

urbano. 

A atuação de governantes estaduais, principalmente João Machado, 

Camilo de Holanda e João Pessoa, com o serviço de abastecimento de 

águas, abertura de novas ruas, urbanização de outras, drenagem e 

urbanização da Lagoa dos Irerês – atual Parque Solon de Lucena – e 

implantação do sistema de transporte coletivo, através de bondes, levou à 

expansão da cidade em direção leste. Os novos espaços foram 

primordialmente ocupados pelas residências burguesas (Comissão do 

Centro Histórico, 1988). 

 

A partir daí a Rua das Trincheiras inicia um processo de desvalorização, os belos 

casarões começam a ser abandonados, e a rua vai tornando-se decadente. Verifica-se 

uma ausência de investimentos privados e até públicos destinados a esta área. 

 

Atualmente, a área possui, em todo o seu percurso, 113 lotes distribuídos como 

mostra a tabela abaixo. O uso da rua, de um modo geral, ainda é predominantemente 

residencial (52,2%), mas observamos também um número significativo de 

estabelecimentos que prestam serviços (21,1%).  

 

Tipo de 
Atividade 

Comércio Serviço Residência Terreno 

Vazio 

Fechado Ruínas Igrejas Total 

N° e % de 
estabelecimentos 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

6 5,3 25 22,1 59 52,2 4 3,5 15 13,3 5 4,4 1 0,8 113 100 

 

 
Tabela 01 - Uso do Solo na Rua das Trincheiras. Fonte: MAIA (2008). 
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Infelizmente, a Rua das Trincheiras se encontra bastante degradada. Grande parte 

das residências de valor histórico se encontram abandonadas, em ruínas ou já foram 

descaracterizadas de alguma maneira. Para MAIA (2008) isso se deve ao fato de que a 

maioria dos imóveis dessa artéria, tantos os residenciais, quanto os comerciais e de 

serviços, são alugados. Mesmo estando inserida no perímetro de conservação do 

IPHAEP, a preservação do patrimônio da rua não acontece como deveria, tendo em vista 

que muitos dos que nela residem não têm interesse em conservar um imóvel de que não 

é proprietário. Esse processo de desvalorização dos núcleos antigos da cidade, que 

acontecem por causa da saturação da área ou da expansão da cidade, reflete um 

fenômeno comum nas cidades modernas.  

 

Além disso, o fato da rua ser asfaltada, possuir tráfego de veículos intenso e ter 

calçadas estreitas e em alguns trechos praticamente inexistentes prejudica o passeio por 

ela. Dessa maneira, o pedestre se sente inseguro ao percorrê-la e a rua se torna vazia, 

perdendo cada vez mais sua vitalidade, quando vai se distanciando do centro da cidade.   

 

Figura 23 – Vista da Rua das Trincheiras com suas estreitas calçadas. Fonte: Acervo pessoal, 2008. 
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4.2  ELEMENTOS DO ART NOUVEAU NA RUA DAS TRINCHEIRAS 

 Como registramos no tópico anterior, a Rua das Trincheiras teve seu maior 

desenvolvimento no início do século XX, devido à grande produção de algodão nesse 

período, pois nesse “produto que se centrava a acumulação de capital da economia 

paraibana e a fonte dos recursos utilizados no embelezamento da Cidade da Parahyba” 

(MELLO apud MAIA, 2003: 10). Nessa rua foram construídas residências imponentes, aos 

moldes da arquitetura eclética, absorvendo influências de diversos estilos de origem 

européia, e do que se fazia nas principais cidades brasileiras.   

 Entre essas influências presentes na arquitetura dos casarões da Rua das 

Trincheiras, está o art nouveau, já que o período mais próspero dessa rua coincidiu com 

“a época das experiências arquitetônicas mais atualizadas 2 , que se iniciam com a 

introdução do art nouveau” (REIS FILHO, 2004: 56) no Brasil.   

 A área estudada corresponde ao trecho da Rua das Trincheiras que se inicia logo 

após a Praça Venâncio Neiva, até a Avenida 12 de Outubro.  

 

Figura 24 – Mapa mostrando a área estudada. Fonte: Acervo pessoal, 2008. 

 Nesse trabalho foi identificado em suas residências ecléticas, como se deu a 

influência do citado movimento arquitetônico, descrevendo os elementos procurados, de 

cada edificação em particular. As informações das edificações analisadas foram 

registradas em fichas.  

                                                 
2
 Atualizadas, em relação ao academicismo e à implantação tradicional. 
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4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Entre as edificações ecléticas da Rua das Trincheiras foram encontradas 18 (a 

ficha Nº. 02 registra duas construções, por serem semelhantes, assim como a ficha Nº. 10, 

que registra duas construções pelo mesmo motivo) que apresentam algum elemento 

característico do art nouveau. Na tabela abaixo, observamos quais destes foram mais 

freqüentes. 

 

Elementos do art nouveau Quantidade 

Janelas tripartidas/ interrompidas 10 

Gradis de linhas curvas 07 

Ornamentos naturalistas 07 

Janelas retangulares, verticais 03 

Vitrais com desenhos curvos 02 

Aberturas curvas 02 

Adorno em forma de rosto feminino 01 

 

 

 

  

Os elementos do repertório art nouveau mais recorrentes na área estudada foram 

as janelas tripartidas e interrompidas. Presentes na arquitetura de Victor Horta (Figuras 25 

e 26), estes modelos de esquadrias aparecem desde as residências mais simples, como 

as apresentadas nas fichas 10 e 11, que são térreas e fazem parte de um conjunto de 

implantação colonial, até as mais imponentes, como o casarão mostrado na ficha 16, já 

solto no lote, com porão alto, ornamentos diversos, que além desse apresenta outros 

tipos de esquadrias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25 e 26 – Detalhe da fachada do Hotel Max Haillatt e Loja 'A l'Innovation', projetos de Victor 

Horta.  Disponível em: <http://www.hortamuseum.be>. Acesso em: 15/12/08. 

Tabela 02 – Elementos do art nouveau encontrados na Rua das Trincheiras. 

Fonte: Acervo pessoal (2009). 
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Os motivos naturalistas como folhagens e flores, também tiveram aceitação entre 

essas edificações, aparecem de várias maneiras: em detalhe na fachada (ficha 15), 

entalhados no guarda-corpo da escada (ficha 01) e na porta da entrada principal (ficha 16), 

ao redor das esquadrias, valorizando-as (fichas 02, 06, 14). Com a mesma freqüência 

foram encontrados os gradis de ferro com inspiração art nouveau, que algumas vezes 

figuram como única característica desse movimento que a edificação possui, como se 

observa na ficha 12, que mostra construção de composição eclética classicizante.  

Janelas retangulares e verticais, características da Secessão Vienense, não foram tão 

vistas quanto às janelas tripartidas e interrompidas. Os vitrais curvos só apareceram em 

duas edificações, em janelas arqueadas. Um ornamento peculiar, em forma de rosto 

feminino, como os da fachada do edifício da Secessão Vienense (Figura 27), adorna uma 

residência da Rua das Trincheiras (ficha 04).  

 

 

 

 A edificação que apresenta maior número de características art nouveau, é a 

registrada na ficha 01. Nela foram identificados 07 elementos com influência desse 

movimento, e percebe-se que seu projeto tem a intenção de seguir inovações estéticas 

contra o academicismo historicista, como comprova a abertura de forma curva que marca 

a entrada principal, seus gradis de ferro trabalhados em curvas irregulares e as 

esquadrias de formatos autênticos. As edificações das fichas 03 e 16 contêm 04 

elementos do art nouveau, nestas se encontrou maior quantidade de características 

depois da edificação da ficha 01, mas suas composições ainda se prendem a referências 

historicistas.   

 

   

 

Figura 27 – Detalhe da fachada do Edifício da Secessão Vienense, mostrando rostos femininos 

adornando-a. Disponível em: <http://www.greatbuildings.com>. Acesso em: 15/12/08 
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 Foi observado, nas edificações de destaque (ficha 01, 03, 16), que todas 

funcionavam originalmente como residências, e seus proprietários deveriam ser 

abastados financeiramente, para bancarem casas com grandes dimensões e cuidados 

estéticos, inclusive nos interiores destas. Outras características em comum foram 

identificadas: a implantação recuada dos limites do terreno, esquadrias de madeira, com 

vidraças dispostas de modo a compor com os ornamentos, vitrais coloridos, adornos 

naturalistas, interiores com ambientes recebendo iluminação natural, eixo de circulação 

central, e com janelas e terraços que propiciam uma comunicação com o jardim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28, 29, 30 – Edificações da Rua das Trincheiras, em que foram identificados maior número de 

elementos art nouveau (registradas na ficha 01, 03 e 16 respectivamente). Fonte: Acervo Pessoal, 2008. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo em vista o que foi analisado nas edificações da Rua das Trincheiras, 

verifica-se que a assimilação do art nouveau na área de estudo deu-se com maior ênfase 

nas residências de moradores mais favorecidos financeiramente. Estas construções 

apresentam características art nouveau em traços isolados, com um ou outro elemento 

em meio a composições de caráter eclético. Em geral, tais elementos aparecem de 

maneira superficial, sob a forma de ornamentos, gradis com linhas curvas, e no tipo e 

formato das esquadrias, denotando uma adoção destes por modismo, devido ao interesse 

das novas classes sociais estarem atualizadas em relação às realizações européias, sem 

que, na maioria dos casos, haja incorporação de novas técnicas e materiais construtivos 

em relação à outras edificações ecléticas que não possuem traços art nouveau, e de uma 

linguagem que atenda completamente este movimento. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 02 – Referências visuais e ambiente urbano da Rua das Trincheiras. Fonte: TINEM, 

Nelci (Org.). Fronteiras, Marcos e Sinais. João Pessoa: Ed. UFPB, 2005. 
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ANEXO II 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 03 – Atividades e usos da Rua das Trincheiras. Fonte: TINEM, Nelci (Org.). 

Fronteiras, Marcos e Sinais. João Pessoa: Ed. UFPB, 2005. 
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ANEXO III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planta 04 – Área de Preservação do Centro Histórico de João Pessoa. Fonte: IPHAEP. 

 


