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RESUMO
A pesquisa estuda a produção arquitetônica Art Déco em João Pessoa, capital do estado da Paraíba,
entre os anos 1932–1955 e sua relação com o processo de expansão e modernização da malha urbana
da mesma, a partir da relação arquitetura/cidade, ou melhor, da relação entre a cidade que se expandia
e a arquitetura que se transformava. O foco é o registro e o entendimento da arquitetura Art Déco e da
sua inserção no contexto urbano, através da análise da configuração dos edifícios e do papel da
imagem desta arquitetura na construção da “cidade moderna”. Para tanto, buscou-se identificar os
exemplares de arquitetura Art Déco, entender o que eles significam no processo de expansão urbana e
relacionar as suas diferentes manifestações com as respectivas localizações na malha urbana. O
universo de pesquisa foi delimitado considerando-se a área ocupada na cidade até início dos anos
1950 e a análise foi realizada a partir da definição de seis critérios fundamentais que determinam as
especificidades desta arquitetura.
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Contribuições ao estudo da arquitetura Art Déco
O Art Déco tem a intenção de expressar, através da arquitetura, valores e desejos da
modernidade na primeira metade do século XX, tais como simplificar, retificar, racionalizar e
geometrizar e de se adequar aos fenômenos tecnológicos modernos, tanto que a produção é
marcada pela incorporação, esteticamente explícita, de várias novidades tecnológicas ao
cotidiano das pessoas, como: a energia elétrica, o automóvel, o transatlântico e o cinema,
entre outros; e lança mão soluções formais e estéticas simples e facilmente assimiláveis para
atender as necessidades e gostos da época. Esta referência à modernidade, entretanto,
limita-se, na maior parte dos casos, a um tratamento de fachada. Tal estilo teve boa aceitação
no Brasil, porque, ao mesmo tempo, que atendia aos anseios de modernização da sociedade,
mostrava-se uma alternativa fácil de ser assimilada, por ser menos radical que as primeiras
manifestações do Movimento Moderno.
A historiografia revela diferentes visões de distintos autores, cujas obras têm a intenção de
classificar a arquitetura Art Déco em diferentes lugares. A classificação mais comumente
encontrada divide a produção em três correntes: a Streamline, a Zig-Zag e a afrancesada.
A primeira corrente foi influenciada pelo “desenho do expressionismo europeu e seu maior
expoente, Erich Mendelsohn” (Figueiró, 2007, p.30), esses edifícios podem ser identificados
por linhas aerodinâmicas, inspiradas nos transatlânticos, aviões, rádios e na estética da
máquina; assim manifestou-se em quase todo o mundo por meio de formas, que remetem à
velocidade e motivos navais com a presença de frisos e janelas, esquinas ou balcões
arredondados; a segunda corrente, Zig-Zag, é difundida, com a arquitetura de Miami Beach,
caracterizando o chamado “Tropical Déco”, destinado basicamente a hotéis para a classe
média, tendo em vista que Miami é uma área turística com suas praias e caracterizada pela
“austeridade, limpeza ornamental e utilização de materiais cotidianos em edifícios de pouca
altura, sem ostentação ou luxo, esta arquitetura vai estar associada àquela feita na América
Latina” (Figueiró, 2007, p.30) e a última corrente, de influência francesa, é a mais requintada
em termos de materiais e ornamentos foi utilizada nos grandes edifícios de Nova York e
Chicago, que representavam, na época, a imponência e austeridade de que necessitavam
estes prédios, geralmente pertencentes a ricas corporações.
Luiz Paulo Conde, junto com Mauro Almada, (Conde; Almada, 2000, p.35), realizam classificação
semelhante a de Figueiró e dividem a produção brasileira Déco da seguinte forma: a) “Streamline”:
inspirada no expressionismo alemão e russo, com motivos marinhos e navais; b) Escalonada:
geometrizada com volumes escalonados e elementos decorativos como frisos, figuras geométricas,
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também chamada de zig-zag, mais próxima do racionalismo modernista; c) Afrancesada: inspirada pelo
estilo francês, onde a decoração é exuberante, os materiais de revestimentos nobres.

Contudo, por ser uma classificação feita inicialmente para o Art Déco europeu e norte
americano, esta classificação (Streamline, Zig-Zag e afrancesada) não contempla certas
manifestações típicas do Art Déco na América latina e no Brasil, como o Art Déco Popular.
Tanto que, em estudo sobre o Art Déco em São Paulo, Victor Campos (Campos, 2003,
p.56-78), além de apresentar as classificações de outros autores, apresenta também a sua
classificação para o Art Déco brasileiro em cinco categorias: o Art Déco Requintado ou
afrancesado, o Art Déco Escalonado ou Zig-Zag, Art Déco Aerodinâmico ou Streamline, o Art
Déco Classicizante, com o uso de elementos da arquitetura clássica como frontões e
colunatas gregas clássicas, (esta corrente não foi encontrada na amostragem do estilo na
cidade de João Pessoa) e o Art Déco Popular resultado da “apropriação popular dos
elementos de repertório por parte de um não profissional ou construtor comum”,
invariavelmente a versão mais econômica e mais rica do ponto de vista criativo (Campos,
2003, p.73). Desta forma, as duas últimas categorias acrescidas por Campos somam-se a
classificação anterior.
Na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, este estilo dissemina-se entre os
anos de 1932–1955 e relaciona-se com o processo de expansão e modernização da cidade.
O interesse em estudar esse assunto surgiu a partir da constatação de que não há um suporte
bibliográfico suficiente para orientar a reflexão sobre a produção arquitetônica Art Déco no
contexto pessoense. A escolha do tema deve-se à constatação de que a análise do Art Déco
na cidade de João Pessoa torna-se mais rica quando se entende que algumas de suas
inovações são possíveis, ou até obrigatórias, em função do lugar em que o edifício é
implantado.
Quanto ao recorte cronológico, o ano de 1932 marca a data de apresentação do Plano de
Remodelação e Extensão para a Cidade de João Pessoa, proposto pelo urbanista Nestor de
Figueiredo, e do projeto de duas obras públicas importantes na cidade, de filiação Art Déco,
do arquiteto Giovanni Gioia: a primeira é a reforma do Quartel Militar, na Rua Barão do Triunfo
(Cidade Baixa) ; e a segunda é a reforma do antigo Cinema-Teatro Rio Branco na Rua Duque
de Caxias (Cidade Alta). O ano de 1955 assinala o fim do recorte cronológico. Pereira (2008)
destaca neste ano, dois projetos de filiação moderna do arquiteto Acácio Gil Borsoi na cidade
de João Pessoa: o do Esporte Clube Cabo Branco e o da Residência Cassiano Ribeiro
Coutinho. A construção desses edifícios, no bairro de Miramar e na Avenida Epitácio Pessoa,
respectivamente, representava um momento da expansão urbana da cidade de João Pessoa
em direção ao oceano atlântico e o início da perda de importância da área central da cidade.

Para a delimitação da área de estudo considerou-se a área ocupada na cidade de João
Pessoa até finais dos anos 1940 e início dos anos 1950. Para tanto, recorreu-se aos registros
em mapa de sua configuração urbana, elaborados neste período pelo poder público e
reunidos por Wylnna Vidal (2004) em sua dissertação de mestrado. Esses documentos
ajudaram a delimitar a área de estudo, a partir da visualização da extensão das
transformações e da expansão urbana da cidade na primeira metade do século XX e das
pesquisas de campo que ajudaram a definir a amplitude dos exemplares Art Déco ainda
existentes.
Após a delimitação do universo de pesquisa, analisou-se as diferentes características da
arquitetura Art Déco em João Pessoa a partir da definição de seis critérios fundamentais,
divididos em dois grupos:
Grupo 1 – Critérios relativos a legislação:
a) Legislação: analisou-se os Códigos Municipais de 1928 e de 1938, tendo em vista que
algumas das características típicas do Art Déco, só foram possíveis, em determinadas áreas,
devido as orientações do código de obras vigente naquele momento;
b) Tipo de intervenção no edifício: buscou-se diferenciar os novos edifícios construídos sob a
influência do Art Déco, dos exemplares que sofreram pequenas alterações para acompanhar
essa nova linguagem epidérmica (reformas). O código de obras vigente tratava e determinava
regras para as reformas das fachadas;
c) Forma de Implantação da construção no lote: a forma de implantação no lote, muitas vezes,
não estava relacionada à intenção projetual, ela era determinada pelas orientações do código
de obras a partir de sua localização.
Grupo 2 – Critérios vinculados aos recursos econômicos do usuário:
a) Condições econômicas e sociais da população: procurou-se entender para que parcela da
população estava sendo construída cada tipo de manifestação da arquitetura Art Déco;
b) Características da Volumetria e elementos decorativos nas superfícies externas:
analisou-se as diferenças entre as edificações com composição simétrica e assimétricas e os
diversos elementos de composição de fachada presentes no Art Déco pessoense, que
aparecem a partir de sua localização e das condições econômicas da população;
c) Introdução de inovações na organização espacial e novas expressões possibilitadas pelos
novos materiais: procurou-se exemplares que apresentassem alguma forma inovação na
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organização espacial e no uso de novos materiais como ferro e concreto, estas inovações
também aparecem a partir de sua localização e das condições econômicas da população.
Enfim, procurou-se definir quais as diferentes formas de incorporação da produção da
arquitetura Art Déco em João Pessoa, a partir da análise dos seis critérios definidos, e analisar
qual a relação desses exemplares com a sua posição na malha urbana, verificando o porquê
dessa localização e as suas consequências.
Assim, esse estudo baseou-se no registro das obras construídas e ainda existentes na cidade,
através de fotos e mapas de localização. A investigação concentrou-se no primeiro momento,
a partir de uma observação preliminar, nas áreas mais antigas (Cidade Alta e Cidade Baixa),
onde as intervenções e os elementos Art Déco eram pequenas alterações de fachadas de
edifícios antigos nos limites dos lotes ou edifícios novos nos limites do lote em áreas
resultantes das reformas urbanas que davam um aspecto de “modernidade" à arquitetura no
urbano "modernizado". Em um momento posterior, foram incluídas as áreas de expansão
(Tambiá, Trincheiras e Entorno do Parque Solón de Lucena), cujas edificações sofreram
maior impacto do estilo pois as condições econômicas dos habitantes, de classe alta,
determinavam uma “modernização” com diversos recursos, como a assimetria, o discreto jogo
de volumes, a presença do terraço, o alargamento de um dos recuos laterais para a passagem
do veículo e o uso de concreto e ferro. Em seguida, ampliou-se o limite da pesquisa a bairros
ocupados durante o século XX (Jaguaribe e Torre), onde se encontrou construções novas
resultantes da apropriação popular (não profissional) de elementos de fácil assimilação do
repertório Art Déco. Ou seja, foram pesquisados diferentes níveis de intervenção e formas de
incorporação do estilo, tendo em vista o objetivo de documentar e analisar os diferentes tipos
existentes de acordo com as diversas áreas da cidade.

As diferentes manifestações do Art Déco na cidade de João Pessoa
Na mostra da produção Art Déco de João Pessoa há exemplares que se aproximam da
classificação feita por CAMPOS (2003) e retomada por QUEIROZ (2008), ou seja, as três
vertentes, “Escalonada”, “Aerodinâmica” e “Popular”, ratificando a conclusão de Queiroz,
estas três correntes abarcam praticamente toda a produção, associada a praticamente todos
os programas da época.
Contudo, acredita-se que esta classificação deixa de considerar as “manifestações mais
modernas” do estilo, citadas, porém não classificadas como uma vertente do Art Déco, por
Conde & Almada (2000) que destacam a presença de exemplares que se aproximam do
“racionalismo modernista”. As classificações clássicas do Art Déco em requintado,

escalonado e aerodinâmica como faz Figueiró (2008) e Conde & Almada (2000) são
importantes para facilitar a comparação entre as visões dos autores, mas, conforme foi dito
anteriormente e os próprios autores deixam claro, está longe de representar um olhar
brasileiro, ou pessoense, sob o estilo.
Desta forma, realizou-se uma classificação através da qual foi possível concluir que os
exemplares encontrados na cidade, conforme dito anteriormente, enquadram-se nas
correntes: Escalonada, Streamline e Populares e acrescentou-se um grupo que reunia
edificações construídas ainda sob influência do Art Déco, porém, já apresentavam elementos
da arquitetura moderna.
É necessário deixar claro que pretende-se ir além de uma classificação do Art Déco na cidade
de João Pessoa; o objetivo é elucidar os tipos de Art Déco que foram analisados a partir da
sua relação com o urbano. Pode-se dizer, portanto, que a produção Art Déco na cidade de
João Pessoa, apresenta quatro tipos de manifestação: Popular - Reformas; Escalonados e
Aerodinâmicos; Modernizantes; e Popular – Construções Novas.
Grupo 01 - "Popular - Reformas": São reformas fachadistas de edifícios implantados nos
limites do lote, cujas modificações resultam do desejo popular de “modernizá-las” através de
elementos Art Déco de fácil assimilação.
Este tipo de Art Déco é predominantemente encontrado na “Cidade Alta”, área que aparece
como a única área edificada desde os mapas seiscentistas que retratam a sede da capitania
paraibana e seus arredores. Esse núcleo original da cidade tem forma longitudinal disposta
paralelamente ao rio Sanhauá e vias com traçado urbano regular e largura generosa.
Formado por três vias principais: a Rua Nova (atual General Osório), a Rua Direita (atual
Duque de Caxias) e a Rua da Cadeia (atual Visconde de Pelotas).
O Art Déco desta área está implantado nos limites do lote (determinação do código de 1938) e,

por se situar na parte mais antiga da cidade, é, em sua maioria, constituído por reformas, que
se limitam a tratamentos superficiais de fachada, as “reformas fachadistas”. Esta área
abrigava a elite residencial até as primeiras décadas do século XX, porém no período
estudado (1932/1955) passa a ser ocupada por atividades comerciais e pela classe média.
A partir da década de 1930, as ruas da Cidade Alta não sofrem demolições, apenas ajustes
para alinhá-las e/ou nivelá-las, ou receberem novo calçamento de paralelepípedo. Isto ratifica
o fato de que seus exemplares Art Déco se limitam a “criar” uma nova fachada para garantir
um aspecto “moderno” à arquitetura, sem significativas alterações na distribuição dos
espaços. Por se tratar de reformas, esse Art Déco apresenta sua massa construída em torno
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de um único volume, a decoração é simplificada, são mantidas antigas práticas espaciais e
não há uso de novas expressões formais ou novos materiais.

Figura 1: Trecho da Cidade Alta, Rua Visconde de Pelotas, com exemplares Art Déco –“Popular Reformas”.
Fonte: PMJP editado por Fernanda Farias / Fotos: Fernanda Farias

Grupo 02 - "Escalonados e aerodinâmicos": Edifícios que se caracterizam pela presença
do escalonamento e estão relacionados com a corrente conhecida na historiografia como
“escalonada”, “ziguezague” ou ainda “geometrizante”. A implantação ainda é nos limites do
lote, mas os exemplares do grupo 02 diferenciam-se do grupo 01 por apresentarem outras
características do Art Déco, mais especificamente, as da corrente “escalonada”. Acredita-se
que na cidade de João Pessoa, os exemplares que poderiam ser enquadrados na vertente
streamline se assemelham aos dos exemplares da chamada corrente escalonada. O fato de
os escalonados serem marcados por listras que ressaltam a verticalidade e de os possíveis
aerodinâmicos (ou streamline) serem marcados por listras que acentuam a horizontalidade,
não seria, no caso desse universo de estudo, suficiente para separá-los em grupos diferentes.
A diferença é meramente decorativa, no entanto, eles apresentam diversas características
semelhantes como: implantação nos limites do lote, gabarito de altura (dois e três
pavimentos), uso comercial no térreo, simetria volumétrica marcada pela presença de
aberturas idênticas ou similares que conferem ritmo a fachada e a presença de marquises e
balcões como elementos decorativos.

Os edifícios de filiação Art Déco da Cidade Baixa pertencem a estas duas correntes,
(escalonado e aerodinâmico). Nesse aspecto, a partir da análise dos seis critérios definidos,
confirmou-se que o grupo aerodinâmico, composto em sua maioria por exemplares de
esquina, não se diferenciava dos exemplares escalonados: além dos detalhes meramente
decorativos, a diferença era de localização, os aerodinâmicos estavam em lotes de esquina.
A presença destes exemplares na Cidade Baixa pode ser compreendida pelas reformas
urbanas pelas quais a área passou: consertos, desapropriações e demolições de prédios
antigos na época do auge da construção do gosto Déco. Ou seja, a reforma urbana, com a
demolição de antigas edificações para o alargamento das ruas, em alguns casos, em apenas
um dos lados da rua, permite a construção de novas edificações onde o nível de incorporação
do Art Déco é muito fiel as correntes do estilo.
A área é predominantemente comercial, os edifícios são construídos em torno de um único
volume e as fachadas são marcadas por escalonamentos, balcões, marquises e varandas,
elementos característicos da arquitetura Art Déco. Os balcões, na maior parte dos casos,
sacam do corpo das edificações, projetando-se a partir do plano contínuo da fachada, ou
aparecem no canto da esquina apoiados em duas faces. A solução mais comum é a de peitoril
fechado, eventualmente acrescido de alguma carga ornamental. Estes elementos,
sobrepostos ao plano da fachada, marcam certa horizontalidade. As marquises, normalmente
de concreto armado, aparecem principalmente na fachada principal sobre as janelas e
acessos são recorrentes na Cidade Baixa, inclusive porque seu uso é obrigatório nessa área
da cidade, de acordo com o artigo 91 do Código de 1938. A utilização de marquises,
especialmente na área comercial, tinha a função de proteger as pessoas que circulavam em
frente às lojas, para que elas permanecem mais tempo naquele espaço público, as calçadas.
Não há uso de novas expressões formais e as aberturas idênticas conferem ritmo a fachada.
Outra constante nas construções do estilo na Cidade Baixa, e em toda João Pessoa, é a
platibanda, solução pré-existente na arquitetura que já ocultava os telhados tradicionais.
Também no receituário Art Déco a adoção da platibanda, que aparece arrematando o topo
das edificações com uso de escalonamentos, frisos e ornamentos geometrizados, deve-se ao
desejo de evitar a participação dos telhados tradicionais na composição volumétrica final.
Também sobre as edificações Art Déco na cidade de João Pessoa é possível concluir que, em
sua maioria, elas conservam a técnica construtiva tradicional e que não há correspondência
entre estrutura e vedação.
Em função das reformas por que passaram, algumas áreas da Cidade Baixa merecem
destaque. A área de entorno da Praça Antenor Navarro foi criada em decorrência de uma
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cirurgia urbana realizada nesta área por iniciativa do presidente João Pessoa e teve suas
laterais emolduradas por edifícios Art Déco, dentre outros estilos. Foi aberta entre 1930/1932,
justamente quando o Déco estava em alta, para melhorar a ligação da Rua Maciel Pinheiro
com a Rua São Frei Pedro Gonçalves e esta abertura exigiu a demolição de um quarteirão
inteiro situado na extremidade norte da Rua Maciel Pinheiro: "As demolições mais extensas
foram realizadas para aberturas e novas praças na área central [...] Esse tipo de intervenção
foi uma peculiaridade do urbanismo cirúrgico praticado em João Pessoa" (Vidal, 2004, p.30).
O conjunto de intervenções urbanas para abertura da Praça Antenor Navarro, implementadas
nas ruas ao seu redor (Ruas Gama e Melo, Cardoso Vieira, João Suassuna e Maciel
Pinheiro), desembocou em uma configuração marcante no processo de modernização da
paisagem urbana, que transformou a área (as ruas foram consideravelmente alargadas e
ganharam edificações de dois pavimentos, que davam um aspecto de “modernidade” ao
local).

Figura 1: Trecho da Praça Antenor Navarro, na Cidade Baixa, com exemplares Art Déco -

"Escalonados e aerodinâmicos":
Fonte: PMJP editado por Fernanda Farias / Fotos: Fernanda Farias.

Grupo 03 - "Modernizantes": É o que apresenta o maior número de novidades, pois, apesar
de reunir edificações construídas ainda sob influência do Art Déco, também aparecem
elementos da arquitetura moderna. Nestas edificações encontra-se um recuo frontal e, na
maior parte dos casos, o alargamento de um dos recuos laterais a fim de possibilitar a

passagem do automóvel. As edificações têm terraço de acesso que, no caso de sobrados, é
repetido, como varanda, no pavimento superior. Na verdade, nestas edificações, a planta do
térreo é repetida, na íntegra, no primeiro andar, o que gera um padrão que, mesmo com
diferentes usos nos dois pavimentos, racionaliza a construção e simplifica o projeto que ainda
não conta com uma estrutura independente.
Os volumes são assimétricos; às vezes aparecem discretos jogos de volume nas fachadas
frontais, elementos em auto-relevo, pequenas marquises, mísulas e listras que marcam a
verticalidade ou a horizontalidade do edifício. A decoração é discreta, estilizada e
geometrizada, por vezes tende ao despojamento e, geralmente, marca as aberturas ou
aparece na aplicação de texturas. Aparecem as composições utilizando o ferro, as chamadas
“grelas de ferro” que surgem como elemento decorativo, os guarda-corpos também podem ser
de ferro e, por vezes, usa-se esse mesmo material junto com a alvenaria gerando um
elemento de composição de fachada, ou seja, o ferro aparece ornamentando a fachada e
aparecem ainda estruturas tímidas de concreto, nas marquises e nos balcões. Tem-se a
presença, em muitos casos, de um ambiente de transição/integração entre o interior e o
exterior da residência. As aberturas são de tipos e tamanhos diversos e, às vezes, se
localizam nos ângulos da edificação.
Estes exemplares estão localizados nas áreas de expansão da cidade, onde um grupo social
economicamente abastado começa a abandonar a Cidade Alta, indicando tendências de
crescimento em direção a leste (Tambiá), a sul (Trincheiras) e no entorno imediato do Parque
Solón de Lucena, área que é retomada nos anos de 1930, após o saneamento e a conclusão
do projeto de urbanização da Lagoa. Essa parcela da população busca a imagem de
modernidade nos seus sobrados e deseja construir suas residências nas áreas mais
valorizadas da cidade, no caso, as áreas de expansão.
O Art Déco “Modernizante” pautou-se no Código Municipal de 1928, no art. 52, §16, que
determinava que as construções novas fossem soltas nos lote, desta forma, algumas das
inovações só foram possíveis pela localização das residências e devido às condições
econômicas dos habitantes destas áreas da cidade, de classe alta, o que possibilitava o uso
de assimetria e o discreto jogo de volume, por exemplo.
Conforme dito anteriormente, esse tipo de Art Déco (modernizante) não aparece comumente
nas classificações do estilo. Conde & Almada até citam a presença de exemplares de “franca
inspiração no racionalismo modernista”, mas não classificam essa manifestação mais
“moderna” do estilo.
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Figura 2: Trecho do entorno do Parque Sólon de Lucena com exemplares Art Déco do anel externo do
Parque.
Fonte: PMJP editado por Fernanda Farias / Fotos: Fernanda Farias.

Grupo 04 - "Popular - construções novas": As edificações desse grupo se assemelham, em
diversos critérios, as edificações do grupo 01. A grande diferença é que, enquanto o primeiro
grupo representa o desejo de modernização através da reforma de antigos edifícios que
recebem uma “carcaça” Art Déco, o grupo 04 representa a popularização do estilo, que chega
aos bairros mais periféricos e de população pobre ou classe média baixa.
Assim, por mais que se assemelhem em: implantação no lote, características volumétricas,
elementos decorativos nas superfícies externas, faz-se necessário a separação entre o grupo
01 (reformas) e 04 (construções novas), tendo em vista o diferente papel que estas
edificações exerceram no processo de expansão da cidade em função do diferente local em
que elas se localizavam.
O Art Déco Popular de construções novas aparece nos bairros de Jaguaribe, bairro popular
ocupado a partir de 1912, quando se intensifica o processo de urbanização da cidade, e Torre,
bairro de classe média baixa, ocupado a partir dos anos 1930. Os exemplares destes bairros
foram analisados, a partir dos seis critérios, da seguinte forma: não havia normalização destas
áreas pelo Código de Obras, por isso, as edificações, apesar de serem construções novas,
estão implantadas nos limites do lote e são resultados da apropriação popular de elementos

de fácil assimilação do repertório Art Déco, por uma classe média de baixos rendimentos. São
construções de um único volume, cujos ornamentos são simplificados, assim como os
exemplares da Cidade Alta. Não há inovações, tanto no que diz respeito à organização
espacial, quanto ao uso de novos materiais.
De certa forma, o Art Déco destas edificações corresponde ao desejo popular de
modernização com uma arquitetura de baixo custo e com formas e elementos simples de
reproduzir o estilo. Os exemplares de Jaguaribe e Torre são construídos nos limites do lote e
a estética Déco se encontra em detalhes ornamentais nas fachadas e nas platibandas. Estas
edificações populares, apesar de serem exemplares muito simples, executadas sem
acompanhamento profissional e que conservavam agenciamento e técnica construtiva
tradicional, têm papel fundamental na história de disseminação do Art Déco na cidade de João
Pessoa.
Contudo, o número de edificações de filiação Art Déco no Bairro da Torre é reduzido
comparando-se a quantidade de exemplares do Bairro de Jaguaribe e isto se deve ao fato de
que boa parte da área do bairro foi ocupada já na década 1940, quando, apesar de ainda
existirem exemplares tardios desta arquitetura sendo construídos, já não era o estilo mais
procurado e “ao gosto” do público.

Figura 3: Trecho do Bairro de Jaguaribe com exemplares Art Déco da da Rua Monsenhor
Almeida e Aderbal Piragibe.
Fonte: PMJP editado por Fernanda Farias / Fotos: Fernanda Farias.
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Esta classificação em quatro tipos de manifestações Art Déco na cidade de João Pessoa
difere um pouco das classificações encontradas na historiografia da arquitetura expostas
anteriormente. No entanto, considerando-se que os grupos 01 e 04 podem ser enquadrados
na chamada vertente "popular", que o grupo 02 se aproxima das vertentes “Escalonada” e
"Aerodinâmica" e que se incluiu no grupo 03 as “manifestações mais modernas” do estilo, a
produção de João Pessoa segue os mesmos padrões e se enquadra nas classificações mais
recorrentes do Art Déco brasileiro. O quadro abaixo sintetiza estas conclusões.
Critérios
/
Tipo
de
Manifestação Art Déco

1a) Legislação:

1b) Tipo de intervenção no
edifício:
1c) Forma de Implantação
da construção no lote:.
2a)
As
condições
econômicas e sociais da
população:
2b)
Características
da
Volumetria e elementos
decorativos nas superfícies
externas:

GRUPO 01

GRUPO 02

GRUPO 03

GRUPO 04

Popular/ reformas

Escalonado
aerodinâmico

Modernizante

Popular/
construções
novas

Nos limites do lote,
reformas
com
melhoras higiênicas
Reformas

Nos limites do lote e,
no mínimo, dois
pavimentos
Reformas
e
Construções novas
Nos limites do lote

As construções novas
teriam recuo

Não
está
normatizado pelo
código de obras
Construções
novas
Nos limites do lote

Classe média

Classe
média
Comércio

Classe alta

Classe
baixa

Poucos
recursos.
Elementos
decorativos
nas
superfícies externas

Composições
simétricas, com uso
de recursos como:
escalonamento,
balcões
e
marquises.
A
organização
espacial
é
determinada
pelo
uso comercial, mas
distancia-se
das
inovações.
Cidade Baixa

Diversos
recursos,
como a assimetria, o
discreto
jogo
de
volumes

Poucos recursos /
Elementos
decorativos
nas
superfícies
externas

Presença do terraço, o
alargamento de um
dos recuos laterais
para a passagem do
veículo e o uso de
concreto e ferro
Trincheiras, Tambiá
e Entorno do Parque
Solón de Lucena

Distancia-se das
inovações
na
organização
espacial e no uso
de
novos
materiais.
Jaguaribe e Torre

Nos limites do lote

2c) Introdução de inovações
na organização espacial e
novas
expressões
possibilitadas pelos novos
materiais:

Distancia-se
das
inovações
na
organização
espacial e no uso de
novos materiais.

Localização Predominante

Cidade Alta

e

/

Construções novas
Solto no lote

média

Quadro 1: Quadro de síntese dos 04 Tipos de Art Déco a partir dos seis critérios estabelecidos.

Conclusão
A partir desta análise é possível concluir que há vários fatores que determinam que um tipo ou
outro de Art Déco se revele em um determinado local ou em outro. A legislação, por exemplo,
determinava que na área central as edificações teriam que ser implantadas nos limites do lote
com dois ou três pavimentos, assim como determinava também que nas áreas de expansão
(Trincheiras e entorno do Parque Solón de Lucena) deveriam ser soltas dos lotes. Deste
modo, alguns condicionantes (como a implantação no lote e o gabarito de altura) iam além do
desejo do projetista ou do proprietário, eram determinações do código de obras vigente.
Sobre as construções nos bairros de Jaguaribe e Torre não incidiam normas reguladoras, pois
estavam em áreas afastadas do centro e das áreas mais valorizadas, de tal modo, não havia

muita preocupação, por parte do poder público, com questões de planejamento urbano destas
áreas, o Art Déco nestes bairros representava o desejo popular de modernidade.
A partir desse raciocínio, as ruas, no caso de João Pessoa, especialmente as ruas da Cidade
Baixa, que passavam por alargamento, deveriam ter fachadas frontais que representassem,
assim como o alargamento, a modernidade. Desta forma, ruas foram alargadas e antigas
construções foram derrubadas ou desapropriadas, para dar lugar a prédios Art Déco de dois e
três pavimentos ou reformadas para ganhar um aspecto moderno; desta maneira, na área
central da cidade aparecem edifícios Art Déco que foram alvo de reforma e construções novas
a partir de demolições.
Fora da área central, a maioria dos edifícios, tanto nas áreas nobres da cidade (Trincheiras,
Tambiá, e entorno da Lagoa) quanto nas áreas populares (Jaguaribe e Torre), são edificações
Art Déco novas.
Os exemplares Art Déco da cidade representam a diferente valorização das glebas urbanas
da cidade entre os anos 1932 e 1955. A partir deles pode-se perceber que a área central era
valorizada para o comércio com os sobrados escalonados de dois e três pavimentos,
enquanto as áreas de expansão como Trincheiras e especialmente entorno do Parque Solón
de Lucena, eram valorizadas para a moradia das famílias mais abastadas da cidade. sto pode
ser constatado pela presença de exemplares soltos no lote, onde um dos recuos laterais era
alargado para a entrada do automóvel; essas áreas possuíam a melhor infra-estrutura urbana
com ruas pavimentadas, dotadas de água, luz e esgoto e residências saneadas com todos os
requisitos de higiene.
Por outro lado, as edificações do Bairro de Jaguaribe e da Torre mostram que estas áreas
eram mais populares e menos valorizadas; nelas a casa, alinhada com a rua, podia até ser de
taipa, com apenas a fachada principal de alvenaria. Assim, o Art Déco na cidade de João
Pessoa tem início a partir da ação do poder público, mas se expande a partir da iniciativa
privada.
Em geral as características do Art Déco são determinadas pela legislação, pelo tipo de
intervenção no edifício, pela implantação no lote e pelas condições econômicas do
proprietário. Só há inovações na volumetria, na organização espacial e no uso de novas
expressões formais possibilitadas pelos novos materiais, quando o edifício é solto no lote, a
construção é nova e se localiza em área valorizada (como Trincheiras, Tambiá e entorno do
Parque Solón de Lucena) e estas condições são interligadas.
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Por outro lado, ainda determinados pela legislação, pelo tipo de intervenção no edifício, pela
implantação no lote e pelas condições econômicas do proprietário, têm-se os casos das
reformas na área central (Cidade Alta e Cidade Baixa) e da construção de exemplares
populares (Jaguaribe e Torre), em que não há inovações volumétricas, nem novidades na
organização espacial, nem novas expressões formais possibilitadas pelos novos materiais e
os elementos decorativos são simplificados.
Considerando o importante papel da produção Art Déco no processo de expansão da capital
paraibana nos anos 1932-1955, espera-se que o presente trabalho contribua para os estudos
sobre essa arquitetura, que não pode ser entendida apenas como “transição para a
arquitetura moderna” e deve assumir sua condição de participação ativa no processo de
modernização arquitetônica e de expansão urbana da cidade. Independentemente da
importância individual, essas diferentes manifestações de Art Déco têm relevância enquanto
conjunto, pois refletem o ideário moderno da época e contam a história de um momento
importante da cidade.
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