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RESUMO

Esta pesquisa tem como principal questão o estudo sobre como 
o uso de elementos arquitetônicos que estimulam os sentidos 
proporcionam diferentes percepções sobre o espaço arquitetônico 
religioso, atribuindo a ele um signi�cado especí�co. A escolha 
do tema se deve à convicção de que a arquitetura como lócus 
de experiências signi�cativas, pode potenciar uma relação 
de intimidade com Deus à medida que o usuário se apropria 
e se identi�ca com o ambiente que o cerca. Apesar de não ser 
fundamental para a comunhão com Deus, o espaço construído 
da igreja por vezes assume importância superior à mensagem 
que ela carrega, e por vezes, é totalmente desprezado. A 
presente pesquisa busca responder como o uso de elementos 
arquitetônicos estimula a percepção do espaço religioso por 
meio dos sentidos, de forma a retomar o signi�cado real da 
igreja como local de encontro com Deus e comunhão com seus 
seguidores, utilizando-se estudos de referência projetual até o 
desenvolvimento do projeto de uma Igreja Cristã Protestante.

Palavras-chave:

1. Arquitetura religiosa, 2. Sentidos, 3. Percepção, 4. Espaço signi�cativo, 
5. Igreja protestante
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ABSTRACT

�e main focus of this research is a study on how the use of 
architectural elements that stimulate all senses induce di�erent 
perceptions concerning religious architecture, in order to 
give it meaning. �e reason for choosing this approach is 
due to a conviction that architecture, the locus of signi�cant 
experiences, can enhance an intimate relationship with God, as 
the user acknowledges and identi�es himself with the space that 
surrounds him. �ough a speci�c building site is not essential 
for communing with God, the church building may times 
assumes greater importance than the message it transmits, and 
other times, has no importance at all. �rough architectural 
case studies and �nally the project of a Protestant Church, the 
following research intends to answer how the use architectural 
elements that stimulate senses a�ects the visitor’s perception of 
religious space in order to reestablish the original meaning of the 
church as a space of encounter with God and communion with 
other believers.

Key words:

1. Religious architecture, 2. Senses, 3. Perception, 4. Signi�cant space, 
5. Protestant church
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INTRODUÇÃO

Existe uma crescente busca por espaços que fornecem estímulo 
ou variedade visual com oportunidades para a formação de um 
repertório de experiências sensoriais signi�cativas, pois a forma 
que o homem relaciona-se com o espaço é uma manifestação 
de sua existência no mundo. O uso consciente de diferentes 
elementos arquitetônicos que estimulam os sentidos e geram 
determinadas sensações do usuário, afetam a percepção que ele 
tem do espaço. Um dos métodos que auxilia na explicação sobre 
a relação entre os espaços e seus usuários é a fenomenologia, que 
consiste em uma investigação sobre a consciência e seus objetos, 
voltada à essência do ser, com o objetivo de apreender o modo 
de ser. Ela estuda como o homem constrói sua percepção sobre o 
espaço, valorizando suas sensações. 

A religião é um campo proveitoso para o estudo de espaços 
signi�cativos, pois ela trabalha com elementos que transformam 
a sensação em algo sublime, a fé. Por essa razão, a arquitetura 
religiosa foi escolhida como forma de ilustração da questão 
principal dessa pesquisa, que tem como tema central o estudo 
sobre a percepção e a resultante signi�cação desses espaços 
arquitetônicos.

A escolha do tema deveu-se, em primeiro lugar, ao interesse 
pelo poder da arquitetura na criação de lugares signi�cativos e 
de ambientes capazes de despertar os sentidos e as emoções e 
desencadear experiências. Em segundo lugar, à convicção de que 
a experiência espiritual não se baseia no espaço construído, mas 
pode ser potenciada por ele através da exploração de elementos 
arquitetônicos que atribuam identidade e signi�cado ao ambiente 
religioso.
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É evidente a falta de unidade e de expressão arquitetônica da 
maior parte dos templos evangélicos atualmente, e pretende-se 
através desta dissertação, identi�car características e elementos 
que contribuam para uma melhor utilização destes espaços de 
forma a possibilitar que futuros templos evangélicos considerem 
alguns estímulos arquitetônicos aqui estudados para quali�car a 
relação do espaço com o usuário.

A primeira parte dessa pesquisa visa explicar como, através 
da exploração dos sentidos, a arquitetura pode potencializar 
diferentes sensações no usuário, este passando a identi�car-
se com o espaço, atribuindo-lhe signi�cado. Com isso, a 
obra arquitetônica pode ser entendida como comunicação, 
transmitindo sensações e relacionando-se com os usuários do 
espaço.

Na sequência, o estudo pretende concentrar-se na relação entre o 
espaço construído de templos protestantes e os �éis que usufruem 
destes espaços, buscando analisar de que forma os aspectos físicos 
e funcionais do templo contribuem para a construção de um 
lugar signi�cativo através da apropriação feita por seus usuários. 

A pesquisa passará a abordar alguns objetos de estudo analisados 
a partir dos elementos arquitetônicos que contribuem para a 
criação de espaços religiosos relevantes e signi�cativos no meio 
em que se inserem. 

Por �m, será estudado o objeto arquitetônico a ser projetado, 
uma Igreja Cristã Protestante, a partir da conceituação do partido 
arquitetônico utilizado, de modo a sintetizar as questões centrais 
abordadas ao longo da pesquisa.
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CAPÍTULO 1
A percepção do espaço arquitetônico na sua dimensão simbólica
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1.1. Sentidos / Sensação / Percepção

O equipamento sensorial humano pode ser dividido em: 
receptores remotos – usados para examinar objetos distantes 
como olhos, ouvidos e nariz – e receptores imediatos – usados 
para examinar objetos próximos como o tato e as sensações da 
pele (HALL, 2005). A visão, por exemplo, tem capacidade de 
absorver grande quantidade de informações em um raio de 100 
metros, e ainda permitir interação humana a uma distância de 1,5 
km. O som é utilizado para medir o espaço, tornando sua escala 
mais compreensível para o indivíduo. O olfato pode despertar 
a memória, evocando recordações mais intensas que os demais 
sentidos (HALL, 2005). Já o tato, um receptor imediato, provoca 
experiências mais pessoais e próximas. 

A visão foi, por muito tempo, considerada o mais nobre dos sentidos 
na cultura ocidental, sendo igualado ao próprio pensamento. No 
entanto, Juhani Pallasmaa1 argumenta que “a própria essência de 

1 Juhani Uolevi Pallasmaa (1936) é um arquiteto e professor universitário 
�nlandês conhecido por seus artigos sobre �loso�a da cultura, psicologia ecológica, 
teoria da arquitetura e teoria da arte. Seu livro “Os olhos da pele - Arquitetura e os 
sentidos” tornou-se um texto clássico mundial sobre a teoria da arquitetura.

nossa vivência é moldada pela tatilidade” (PALLASMAA, 2012 
p. 10), na qual todos os sentidos são considerados extensões 
do tato, pois são especializações do tecido cutâneo e estão, 
portanto, relacionados à tatilidade. Os sentidos propõem uma 
relação entre a pele e o ambiente, entre a interioridade do corpo 
e a exterioridade do entorno (PALLASMAA, 2012). O �losofo e 
clérigo irlandês do século XVIII, George Berkeley a�rmou que 
noções de distância, exterioridade e profundidade não seriam 
possíveis sem o tato, pois são frutos da relação entre a visão e 
a memória tátil (PALLASMAA, 2012). Os sentidos podem 
incorporar ou mesmo reforçar as outras modalidades sensoriais, 
trabalhando juntos para estimular sensações diversas e mais 
complexas no ser humano. “Os sentidos não apenas mediam as 
informações para o julgamento do intelecto; eles também são 
um meio de disparar a imaginação e articular o pensamento 
sensorial” (PALLASMAA, 2012, p. 43). Cada um deles difere em 
sua acuidade e velocidade na varredura informações, e evoca 
uma sensação e uma reação diferente no indivíduo. Assim, o 
corpo humano tem papel fundamental na percepção, articulação 
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e processamento de respostas sensoriais estimuladas pelos 
sentidos.

“Pode-se considerar que o ser humano possui aspectos visuais, 
cinestésicos, táteis e térmicos de seu eu cujo desenvolvimento 
pode ser inibido ou estimulado pelo ambiente” (HALL, 2005, 
p. 77). O relacionamento entre o indivíduo e o ambiente é 
dependente de como o seu sistema sensorial está condicionado 
a reagir. 

Nervos chamados de proprioceptores mantêm o 
ser humano informado do que está acontecendo 
enquanto ele aciona seus músculos. Ao fornecer 
os dados que permitem movimentar o corpo sem 
atropelos, esses nervos ocupam uma posição-
chave na percepção do espaço cinestésico (HALL, 
2005, p. 68). 

Na arquitetura, o apelo aos sentidos contribui para uma 
experiência espacial e cinestésica, que pode variar conforme o 
repertório, cultura, ou contexto de um indivíduo. Os japoneses 
e árabes, por exemplo, apresentam maior tolerância à falta de 

espaço em locais públicos que os americanos e europeus do 
norte. Eles também apresentam uma maior preocupação quanto 
à correta forma de organização espacial de suas casas para 
estimular a percepção por todos os sentidos. (HALL, 2005). Já 
a sensibilidade aguçada da pele com mudanças na temperatura 
ou na textura provocam sensações extremamente pessoais sobre 
o ambiente do entorno, estimulando a reações que variam não 
apenas entre culturas, mas de pessoa para pessoa.

O peneiramento seletivo dos dados sensoriais 
admite algumas coisas, enquanto elimina outras, 
de modo que a experiência, como percebida 
através de uma série de �ltros sensoriais, 
culturalmente padronizados, é bastante diferente 
daquela percebida através de outros (HALL, 
2015, p. 14).

Identi�ca-se nos usuários uma busca por espaços arquitetônicos 
que fornecem estímulo ou variedade visual com oportunidades 
para a formação de um repertório cinestésico de experiências 
espaciais (HALL, 2005). A curiosidade do ser humano permite 
com que ele aprenda com o que vê e o que ele aprende tende 
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Figura 3. Hotel Imperial em Tóquio de Frank Lloyd Wright. Fonte: Finnair, 2010.

a in�uenciar o que ele vê; assim, o homem passa a sintetizar o 
que vê e sua grande capacidade de adaptação lhe permite tirar 
proveito de experiências passadas. Dessa forma, identi�ca-se 
uma diferença entre o que o homem de fato vê, na imagem que 
se forma em sua retina, e o que o homem percebe – chamados 
“campo visual” e “mundo visual” respectivamente (HALL, 
2005). Enquanto o indivíduo se movimenta pelo espaço, capta 
mensagens de seu ambiente e as utiliza para estabilizar seu 
mundo visual, tornando a experiência visual intimamente ligada 
à experiência sinestésica. 

Não se pode dizer que todos os homens registram em seu sistema 
receptor visual uma realidade estável e uniforme, pois cada um 
possui uma percepção diferente a cerca da mesma situação, e 
isso pode ser observado na forma em que o indivíduo se orienta 
no espaço. Destaca-se, portanto, a complexidade do processo 
perceptivo, pois, ao vivenciar o espaço, o indivíduo tende a 
selecionar, manipular e tratar diferentemente cada estímulo 
recebido na sua esfera perceptiva e cognitiva. A espacialidade 
simbólica se constrói entre a percepção e a cognição, e 

não depende apenas dos próprios estímulos ou elementos 
arquitetônicos usados para incitar os sentidos, mas da própria 
disposição do receptor em encarar a sua dimensão simbólica a 
partir de um contexto ou repertório que o permitam responder 
de uma dada maneira (MELLO, 2007).

Um dos arquitetos que reconhecia o fato de as pessoas vivenciarem 
o espaço de formas muito diferentes, e sua arquitetura re�etia 
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essa preocupação, foi Frank Lloyd Wright. O antigo Hotel 
Imperial em Tóquio, por exemplo, faz apelo visual, cinestésico e 
tátil ao visitante ocidental: “As mudanças de níveis, as escadarias 
circulares, íntimas, fechadas por paredes, que levam aos andares 
superiores, bem como a pequena escala, são todas experiências 
novas” (HALL, 2005, p. 63). 

O uso de diferentes elementos arquitetônicos estimula os 
sentidos e afeta a percepção que o usuário tem de determinado 
espaço. Um dos métodos que auxilia na explicação sobre a 
relação entre os espaços e seus usuários é a fenomenologia. 
“Se um fenômeno representa o que é percebido pelos sentidos 
e consciência, a Fenomenologia estuda aquilo que é percebido” 
(GEIER, 2012, p. 57). Dessa forma, a arquitetura possui um 
potencial fenomenológico, que, por meio da exploração dos 
sentidos, promove diferentes sensações no usuário, sendo capaz 
de atribuir signi�cado ao ambiente por meio da identi�cação do 
usuário com o espaço.

1.2. Elementos da arquitetura signi�cativa

“A arquitetura dá forma à cultura e ao íntimo de cada ser humano, 
produtores ou receptores de suas mensagens. Mais do que o 
edifício em sua quietude sensorial, signi�cante inquestionável, 
a arquitetura é signi�cado eloquente e incontível” (MELLO, p. 9, 
2007).

Professor, curador J. Teixeira Coelho Netto, a�rma em seu livro, 
“A construção do sentido na arquitetura” (2012) que grande parte 
da arquitetura contemporânea tem deixado de ter signi�cados 
poéticos e sociológicos, de forma a ser uma arquitetura que 
não comunica, não transmite uma mensagem. Destaca que, no 
entanto, grande parte do sentido da arquitetura está na criação 
de espaços verdadeiramente simbólicos capazes de transmitir 
um signi�cado ao usuário. 

É possível identi�car uma falta de humanismo na arquitetura e nas 
cidades contemporâneas, além de edifícios que não se adaptam 
às constantes mudanças da sociedade atual e suas necessidades. 
Isso pode ser resultado de uma redução das qualidades sensoriais 
e sensuais de todas as artes, o que denota certa negligência com 
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o corpo humano, das suas necessidades e dos seus sentidos 
(PALLASMAA, 2012). Nota-se uma impessoalidade na 
arquitetura e um consequente desequilíbrio no sistema sensorial 
humano relacionado à pobreza de estímulos da visão periférica 
que envolve um indivíduo no espaço. A percepção pré-consciente 
do entorno, obtida por meio da visão não focada, é tão importante 
quanto à imagem focada para uma experiência espacial. É possível 
explicar assim por que “os contextos arquitetônicos e urbanos 
de nossa época tendem a nos fazer sentir como forasteiros, em 
comparação com o extremo envolvimento emocional provocado 
pelos contextos naturais e históricos,” (PALLASMAA, 2012, p. 
12-13) que incitam ricamente a visão periférica. A redução do 
humanismo na arquitetura trouxe consigo a perda da tatilidade, 
da escala elaborada proporcionalmente ao corpo humano, e 
dos detalhes desenvolvidos especialmente para as mãos, cuja 
materialidade irreconhecível resulta em edi�cações tão planas 
que se tornam irreais e imateriais para o olhar humano. São 
poucos os projetistas que se atentam à importância do emprego 
intencional e consciente da textura em uma forma de arquitetura 
que apresenta volumes e superfícies agradáveis e con�guradas 

para o toque dos olhos e dos demais sentidos (PALLASMAA, 
2012), gerando espaços sem identidade e, consequentemente, 
nulos em signi�cado. 

No entanto, muitos arquitetos e teóricos tem se debruçado a 
estudar justamente esta dimensão signi�cativa da arquitetura, 
que se revela como um dos principais desa�os do arquiteto. Como 
a�rma teórico João Rodolfo Stroeter em seu livro, “Arquitetura e 
teorias”, “Como toda forma de arte, as di�culdades da arquitetura 
são muito mais de expressão simbólica do que funcionais e 
técnicas” (1986). Para o arquiteto, não basta apenas a criação de 
edifícios funcionais, pois sem um senso de identidade com um 
indivíduo ou com uma comunidade, o edifício logo se esgota, 
tornando-se ultrapassado. 

A arquitetura ganha signi�cado à medida que cria espaços que 
proporcionam o “habitar”. Assim, a partir da ótica dos usuários 
e de como eles ocupam o espaço arquitetônico, utiliza-se do 
método fenomenológico para compreender como o homem 
capta o espaço e identi�ca-se com ele. É a forma como ele habita 
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no espaço que de�ne a relação do ser humano com a arquitetura, 
pois habitar tem um sentido maior que abrigar o ser, fazê-lo 
se sentir em casa, protegido e em paz. A forma que o homem 
relaciona-se com o espaço é uma manifestação de sua existência 
no mundo. Na abordagem fenomenológica, o habitar quali�ca e 
diferencia os espaços e permite ao homem criar raízes e conexões 
com o mundo em que frequenta. Assim, o homem apropria-se 
do espaço, permitindo que ele sinta uma aderência ao lugar, e 
o leva a se sentir confortável e disposto a cuidar dele. À medida 
que habita, o homem localiza-se no espaço, expondo-se ao 
caráter particular do ambiente que o cerca, identi�cando-se com 
ele. A partir dessa identi�cação, a arquitetura passa a adquirir 
signi�cado. Para o �lósofo e professor Martin Heidegger, 
“é a partir do habitar que surge um lugar, proporcionando 
circunstância para determinar espaços e caminhos pelos quais se 
delimita um lugar signi�cativo” (GEIER, 2012, p. 60). 

Outra forma de atribuir signi�cado à arquitetura é avaliar a sua 
capacidade de comunicação com o usuário. Décio Pignatari, 
professor titular de Semiótica da FAUUSP, indica áreas de 

arquitetura, como sistemas de comunicação não verbal, que, por 
meio de diferentes signos, comunicam-se com o público. Ele 
identi�ca no arquiteto “o criador-emissor de mensagem, na qual 
materializa uma certa manifestação qualitativa da mensagem 
arquitetônica” (PIGNATARI, 2004, p. 155).

A arquitetura comunicativa pode ser estudada por meio da 
semiótica de Charles Sanders Peirce2, uma ciência que estuda 
como o ser humano interpreta os vários elementos do sistema 
sígnico – artes visuais, música, fotogra�a, cinema, culinária, 
vestuário, gestos, religião, arquitetura – através dos sentidos e 
quais reações esses elementos provocam na transmissão de uma 
mensagem.

Na tentativa de resensualizar a arquitetura e torná-la mais 
comunicativa, muitos arquitetos têm buscado reintroduzir em 
suas obras as noções de materialidade e tatilidade, textura e peso, 
assim como uma maior conscientização a respeito da entrada 

2 Charles Sanders Peirce (1839-1914) foi um �lósofo, pedagogista, cientista, 
linguista e matemático americano, cujos trabalhos apresentam importantes 
contribuições à semiótica que consiste no estudo da construção de signi�cado e do 
processo de comunicação.
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intencional da luz que se materializa no espaço podendo torná-
lo mais ou menos denso (PALLASMAA, 2012). 

Os materiais naturais – pedra, tijolo e madeira 
– deixam que nossa visão penetre em suas 
superfícies e permitem que nos convençamos 
da veracidade da matéria. (...) Já os materiais 
industrializados atuais – chapas de vidro sem 
escala, metais esmaltados e plásticos sintéticos – 
tendem a apresentar suas superfícies in�exíveis 
aos nossos olhos sem transmitir sua essência 
material ou sua idade (PALLASMAA, 2012, p. 
30).

A arquitetura moderna introduziu uma nova sensibilidade 
relacionada ao emprego desses materiais industrializados 
por meio de transparências e sensações de ausência de peso e 
de �utuação. Quando o emprego desses é combinado à alta 
tecnologia, a arquitetura imaterial e a aparente falta de peso 
podem resultar em uma experiência espacial única cheia de 
signi�cado. 

Nas últimas décadas, surgiu um novo imaginário 
da arquitetura, que emprega re�exos, graduações 

de transparência, sobreposições e justaposições 
para criar uma sensação de espessura espacial, 
além de sensações sutis e dinâmicas de 
movimento e luz. (PALLASMAA, 2012, p. 32).

O senso de luz e sombra em diferentes ambientes de uma 
edi�cação é importante não apenas para a perfeita funcionalidade 
programática dos espaços, mas para inserir certa dramaticidade 
plástica intencional na obra, fazendo o visitante experimentar 
diferentes sensações ao longo de todo o percurso pelo edifício 
e perceber o espaço de diversas maneiras, de forma a interagir 
com ele. A escuridão e as sombras reduzem a precisão da 
visão, tornando as noções de profundidade e distância mais 
relativas, incitando a visão periférica inconsciente do visitante 
e convidando-o para uma experiência tátil pelo espaço. “Em 
espaços de arquitetura espetaculares, há uma respiração constante 
e profunda de sombras e luzes; a escuridão inspira e a iluminação 
expira a luz” (PALLASMAA, 2012, p. 44). 

O arquiteto dispõe de combinações de elementos para auxiliar 
na composição de uma arquitetura mais rica em qualidades 
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sensoriais como peso e leveza, solidez e transparência, 
dureza e macieza, tensão e frouxidão, luz e sombra; e para 
sentir arquitetura, fazer com que ela desperte a curiosidade e 
estimule os sentidos dos seus usuários, é importante o emprego 
consciente desses elementos (RASMUSSEN, 1998). Além disso, 
o arquiteto pode trabalhar com uma de�nição menos adotada 
da arquitetura; no lugar de utilizar as formas estruturais, ou os 
sólidos de uma construção, o arquiteto pode partir do espaço 
vazio – “a cavidade entre os sólidos e considerar a formação desse 
espaço o verdadeiro signi�cado da arquitetura” (RASMUSSEN, 
1998, p. 46). Os elementos arquitetônicos a serem considerados 
nessa abordagem são ligados à relação do corpo com o espaço, 
como tamanho, forma e escala, com objetivo de fazer o homem 
identi�car-se com o espaço e usufruir de sua totalidade.

Nossos corpos e movimentos estão em 
constante interação com o ambiente; o mundo 
e a individualidade humana se rede�nem um ao 
outro constantemente. A percepção do corpo e a 
imagem do mundo se tornam uma experiência 
existencial contínua; não há corpo separado 
de seu domicílio no espaço, não há espaço 

desvinculado da imagem inconsciente de nossa 
identidade pessoal perceptiva (PALLASMAA, 
2012, p.38).

A utilização de diferentes cores, materiais, formas e outras 
qualidades perceptivas na arquitetura proporciona uma 
experiência de caráter individual, fazendo com que a mente de 
cada indivíduo reaja aos estímulos dos elementos empregados de 
maneira particular. 

Toda experiência comovente com a arquitetura 
é multissensorial; as características de espaço, 
matéria e escala são medidas igualmente por 
nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, 
esqueleto e músculos. A arquitetura reforça 
a experiência existencial, nossa sensação de 
pertencer ao mundo, e essa é essencialmente uma 
experiência de reforço da identidade pessoal. 
Em vez da mera visão, ou dos cinco sentidos 
clássicos, a arquitetura envolve diversas esferas 
da experiência sensorial que interagem e fundem 
entre si (PALLASMAA, 2012, p. 39).
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Essa combinação de estímulos tanto físicos quanto mentais 
se traduz em uma única mensagem – não apenas como um 
conjunto de informações, mas como uma verdadeira forma de 
comunicação – que na arquitetura apresenta-se como uma forma 
de arte espiritualizada, mas totalmente corpori�cada, ou seja, 
material e real. 

1.3. Arquitetura como arte vivenciada

O imaginário visual tornou-se produto de uma fabricação 
industrial em massa de estratégias comerciais que são 
desconectadas do corpo e promovem o isolamento e alienação 
sensorial e mental do ser humano. Essas estratégias psicológicas 
de publicidade e persuasão instantânea que transformam o 
imaginário em um �uxo hipnótico sem participação ou foco 
atingem também a arquitetura, e tendem a cortar qualquer 
envolvimento emocional ou de identi�cação do público com 
os edifícios, que passam a se tornar meros produtos visuais 
desprovidos de profundidade existencial ou de sinceridade 
(PALLASMA, 2012). Assim, a arquitetura deixa de ser uma 

experiência plástica e espacial voltada inteiramente para a 
existência humana e carregada de signi�cado para se tornar 
ícone em uma imagem estática de uma fotogra�a. A arquitetura, 
que deveria ser uma experiência multissensorial que re�ete 
a existência e identidade do ser humano no mundo, tem se 
reduzido a uma imagem bidimensional �xa, sem plasticidade, 
contemplada externamente como uma imagem projetada na 
retina do homem.

No lugar de produzir o imaginário arti�cial e fantasioso com 
fortes tendências ao marketing, como é o caso de muitas obras 
atualmente, a beleza artística da arquitetura é que ela reforça 
a noção de realidade e identidade pessoal, articulando a 
experiência existencial do indivíduo no mundo. Torna-se assim, 
uma obra de arte que só se conclui quando se torna útil, quando 
é experimentada ou vivenciada. 

A arquitetura é uma arte funcional muito 
especial; con�na o espaço para que possamos 
residir nele e cria estrutura em torno de nossas 
vidas, em outras palavras, a diferença entre 
escultura e arquitetura não está em que a 
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primeira se preocupa com formas mais orgânicas 
e a segunda com formas mais abstratas. Até 
a mais abstrata peça de escultura, limitada a 
formas puramente geométricas, não se converte 
em arquitetura. Falta-lhe um fator decisivo: a 
utilidade (RASMUSSEN, 1998, p. 8).

É a arquitetura que humaniza o espaço e o tempo, tornando 
suas medidas mais compreensíveis, de forma a con�nar o 
espaço ilimitado e tempo in�nito, fazendo deles mais toleráveis 
e habitáveis. A arquitetura signi�cativa rompe as barreiras do 
tempo, tornando-se atemporal, pois se apresenta tão relevante 
agora quanto no momento em que foi criada. 

É a arquitetura que utiliza da dialética entre o espaço interno 
e externo, o físico e o espiritual, o material e o imaginário, 
para criar reações intensas e pessoais nos expectadores, um 
dos papeis essenciais da arte. E para que seu papel artístico 
seja verdadeiramente incorporado, não basta apenas ver a 
arquitetura; é fundamental vivenciá-la, observando para que �m 
foi criada e como ela se relaciona com a época em que se insere. 
É preciso frequentar os seus aposentos, observando os caminhos 

pelos quais seus fechamentos levam os visitantes naturalmente 
de um ambiente para o próximo. É necessário se deixar levar 
pelos sentidos, observando as cores e texturas empregadas, as 
diferentes orientações dos cômodos, procurando entender por 
que razões foram utilizadas em detrimento de outras, que relação 
seu posicionamento tem em relação ao sol e às outras edi�cações 
do entorno, como os elementos internos favorecem a acústica, 
como a própria forma do edifício determina naturalmente 
os ambientes de passagem ou os ambientes de permanência 
(RASMUSSEN, 1998). 

Para o arquiteto e crítico da arquitetura modernista, Bruno Zevi3, 
o tempo gasto habitando e percorrendo a obra de arquitetura 
representa uma espécie de quarta dimensão, e é fundamental 
para seu entendimento por completo. Na arte da arquitetura “é o 
homem que, movendo-se no edifício, estudando-o de pontos de 
vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta dimensão, dá ao 
espaço a sua realidade integral” (ZEVI, 1996, p. 23). Esta quarta 
dimensão possibilita a de�nição do volume, ou invólucro da 
3 Bruno Zevi (1918 - 2000) foi um arquiteto e urbanista italiano conhecido, 
sobretudo, como historiador e crítico da arquitetura modernista.
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arquitetura que forma o espaço, enquanto o interior, o espaço em 
si, representa a essência da arquitetura. O espaço vazio torna-se 
protagonista, pois esta forma de arte não se limita apenas a uma 
obra estática ou a uma imagem de vida histórica; a arquitetura é 
o ambiente ou cenário em que se passa a vida, que se desenvolve 
à medida que é habitado (ZEVI, 1996). 

A arquitetura como forma de arte exerce importante papel 
comunicativo relacionando, mediando e projetando signi�cados, 
pois ela contempla formas criadas em torno do homem para 
serem vivenciadas e não para serem vistas de fora. 

O signi�cado �nal de qualquer edi�cação 
ultrapassa a arquitetura; ele redireciona nossa 
consciência para o mundo e nossa própria 
sensação de termos uma identidade e estarmos 
vivos. A arquitetura signi�cativa faz com que nos 
sintamos como seres corpóreos e espiritualizados. 
Na verdade, essa é a grande missão de qualquer 
arte signi�cativa (PALLASMAA, 2012, p. 11).

Figura 4. St. Paulus 
Church / KLUMPP 

+ KLUMPP 
Architekten. Fonte: 

ArchDaily,  2016

Figura 5. Church 
of Sky / Itami Jun 

Architects. Fonte: �e 
Architectural Review, 

2010
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CAPÍTULO 2
A arquitetura e o sagrado
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Enquanto Rudolf Arnheim, teórico da arte e psicólogo da 
percepção, defende que a apreciação artística é resultado da 
capacidade humana de entender ou perceber por meio do olhar, 
o arquiteto e teórico britânico Geo�rey Broadbent a�rma que 
a arquitetura, como obra de arte, não deve ser lida apenas pelo 
sentido visual, pois ela tem efeitos sobre a audição, o olfato e o 
tato. Dessa forma, a arquitetura signi�cativa deve ser capaz de 
despertar todos os sentidos de quem a explora.

Um aspecto bastante explorado na semiótica, que estuda a 
importância dos sentidos na recepção de uma mensagem, é 
a questão da religião, que encontra no símbolo um recurso 
adequado, pois permite a alusão a ideias imateriais. “A religião 
sempre foi simbólica, por conseguinte a arquitetura religiosa 
talvez seja um dos mais profícuos terrenos para a investigação 
disto que chamamos de ‘espacialidade simbólica’” (MELLO, p. 10, 
2007). Por essa razão, a arquitetura religiosa foi escolhida como 
forma de ilustração da questão principal dessa pesquisa, que 
tem como tema central o estudo sobre a percepção e a resultante 
signi�cação dos espaços arquitetônicos.

Diferentemente de outras religiões, no Cristianismo Protestante 
não é necessário um Templo para que o encontro entre Deus e 
o homem aconteça, pois seu relacionamento com o divino está 
em todas as esferas da vida, em todos os lugares. Nem por isso, 
durante toda a história do cristianismo, o homem deixou de 
construir espaços especi�camente destinados para o culto, o que 
revela um desejo de materializar suas crenças em uma realidade 
transcendente, mesmo em um tempo no qual o “sagrado” perdeu-
se o valor para uma sociedade in�uenciada pela secularização, 
materialismo e pluralismo espiritual. 

2.1. Panorama da arquitetura religiosa cristã

A primeira porção deste capítulo busca apresentar um 
panorama geral da formação dos templos cristãos e como sua 
construção foi se modi�cando ao longo dos séculos. Pretende-se 
identi�car quais características dessas edi�cações in�uenciaram 
e continuam a in�uenciar a construção de templos evangélicos 
ainda hoje. Serão considerados aspectos físicos, funcionais e 
simbólicos dos templos, dos quais são utilizados para transmitir 
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signi�cados aos seus frequentadores, partindo dos templos 
iniciais do cristianismo primitivo até a Reforma Protestante, 
quando houve uma quebra no conceito que se tinha até então 
sobre a con�guração do espaço de culto protestante.

Os primeiros encontros entre os cristãos, nomeados assim em 
Antioquia por volta do ano 60 d.C, não se davam em edifícios 
destinados exclusivamente ao culto religioso, mas nas casas dos 
próprios �éis, conforme expões os relatos bíblicos4. Conforme 
as comunidades cresciam, era necessário realizar as devidas 
adaptações e ampliações às casas, para abrigar mais �éis durante 
suas reuniões. A transmissão dos ensinamentos incluía aspectos 
visuais como pinturas nas paredes como ilustração dos relatos 
bíblicos para aqueles que não sabiam ler (GEIER, 2012).

Devido às perseguições que enfrentavam em meio à cultura pagã 
da época, os cristãos se utilizavam dessas casas para acolhimento 
e proteção, que serviam como abrigo para sua comunidade. Dessa 
forma, criava-se um laço familiar entre os seus membros, que se 

4 As passagens bíblicas referidas, como a encontrada em Romanos 16:5, 
explicitam que os encontros se davam nas casas dos primeiros cristãos.

chamavam uns aos outros de irmãos5. No entanto, para eles, a 
relação com o sagrado não estava vinculada ao espaço físico em 
que se reuniam; mais propriamente, a fé cristã estava relacionada 
às suas crenças e práticas, e sua reunião proporcionava um 
sentimento de pertencimento à comunidade, pois entendiam 
que a palavra igreja do Novo Testamento – ekklesia – referia-se à 
reunião de pessoas, à própria comunidade, e não ao edifício em 
si. 

Não possuindo uma proteção legal, muitos dos encontros entre 
os cristãos eram clandestinos e, portanto, aconteciam fora da 
cidade, em bairros mais periféricos, por serem lugares menos 
visíveis e longe do controle romano. Apenas no século III, quando 
o imperador Constantino reconheceu o cristianismo e o declarou 
como religião o�cial do Império, é que se começou a construir 
edi�cações voltadas especi�camente para o culto cristão, tendo 
em vista o signi�cativo aumento no seu número de seguidores 
(GEIER, 2012).

5 “Saúdem os irmãos de Laodicéia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne 
em sua casa” (Colossenses 4:15 NVI).
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Usando como referência a arquitetura romana, os primeiros 
templos foram construídos com base nas edi�cações públicas 
romanas que funcionavam tanto como mercados quanto para 
reuniões e audiências públicas, as chamadas basílicas. Foram 
necessárias algumas modi�cações para adaptar as basílicas 
para o uso cristão, dentre elas o deslocamento da entrada para 
os fundos do edifício, através da remoção de uma das absides, 
acentuando o eixo longitudinal. 

O espaço interior das basílicas cristãs dividia-se 
em três partes principais: pública, semi-pública e 
privada. A parte pública era composta pelo átrio, 
um grande pátio de entrada que por vezes possuía 
uma fonte ao centro, cercado por um corredor 
com colunatas, dando acesso ao templo, onde 
ocorriam as celebrações. A parte semi-pública 
consistia no corpo da edi�cação, acessada pelos 
batizados, podendo possuir de uma a cinco 
naves separadas por colunas e cobertas por 
teto de madeira. A parte privada era destinada 
ao clero, o presbitério elevado com altar-mor e 
um comprido banco destinado ao clero e ordens 
maiores que presidiam as celebrações. No centro 

do presbitério localizava-se, por vezes, uma 
câmara subterrânea com os restos dos mártires. 
Era esse o foco visual 
da edi�cação, para 
onde os �éis voltavam 
seus olhares e onde se 
realizava a cerimônia 
cristã (GEIER, 2012, 
p. 22).

Como religião o�cial do Império, achou-
se necessário que a liturgia cristã fosse 
mais rígida com a hierarquização do clero 
e do espaço das celebrações, utilizando 
a basílica cristã como legitimação e 
formalização da religião. A utilização de 
relíquias, ou seja, objetos relacionados 
com Cristo, Maria e os santos, no espaço 
privado serviram para acentuar ainda 
mais poder do clero e do próprio Império 
sobre os �éis. Em cada detalhe, os templos 
cristãos re�etiam os novos entendimentos Figura 7. Planta 

esquemática da basílica 
cristã. Fonte: GEIER, 2012.
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da fé, como a crescente separação entre o clero e os leigos, aquele 
ocupando a abside, onde �cava o altar, e estes a nave do santuário. 
Os templos sagrados passaram a adquirir forte conotação mística 
e até mágica, apelando à mente e às emoções por meio dos 
sentidos, com o impacto visual da arquitetura, com o impacto 

olfativo do incenso e das velas e com o impacto auditivo da 
liturgia e da música sacra (MATOS, 2014). 

No �nal do século IV, a o�cialização da religião cristã re�etiu 
também na escala do templo, cuja grandiosidade destacava-
se sobre as demais edi�cações, assim como na sua localização, 
passando a ser implantado em meio ao aglomerado urbano. No 
Império Romano do Oriente, a Igreja de San Vitale, do século VI, 
demonstra esses aspectos, servindo para acentuar a soberania que 
a uni�cação dos poderes secular e religioso – cesaropapismo6 – 
exercia sobre a sociedade da época.

Já o Império Romano do Ocidente, que começou a enfrentar 
invasões bárbaras a partir do século V, passou a ter suas fronteiras e 
sua unidade ameaçada, o que levou a desestabilização econômica, 
ao declínio das cidades e à consequente queda do Império do 
Ocidente. A incapacidade do Estado de proteger e defender a 

6 No Cesaropapismo, o chefe de Estado regulava a doutrina, a disciplina e a 
organização da sociedade cristã, exercendo poderes tradicionalmente reservados à 
suprema autoridade religiosa, uni�cando as funções da Igreja e do Estado em uma 
pessoa.

Figura 8. Basílica de San Vitale. Fonte: Sygic Travel, 2010.



44

população levou os grandes senhores rurais a assumirem esse 
papel, dando origem ao sistema feudal (GEIER, 2012).

Esse sistema resultou na dispersão do poder, antes centrado 
na �gura do Estado, para os senhores feudais, fazendo com 
que a Igreja tomasse a frente como instituição centralizadora e 
uni�cadora dos povos europeus, assumindo então o controle 
sobre as artes, sobre a cultura e sobre a educação nos mosteiros. 
Estes eram conhecidos por suas inúmeras relíquias, ou, muitas 
vezes, pela presença dos restos mortais de mártires notáveis, que 
atraíam a atenção dos �éis de diversas localidades, fazendo dos 
templos e mosteiros centros de peregrinação. 

Após os períodos Paleocristão, Carolíngio e Otoniano, destaca-se 
o período conhecido como Românico, no qual os templos eram 
marcados por uma in�nidade de con�gurações e partidos de 
planta, variando de circulares, para octogonais ou retangulares, 
o que demostrava uma falta de unidade estética da igreja 
cristã europeia. Ainda assim, a solidez, a monumentalidade 
e a durabilidade eram marcos dos templos desse período, pois 

estes serviam de proteção e segurança para os �éis para além das 
muralhas dos feudos, nos campos, sendo chamados “fortalezas 

de Deus”. Estas con�guravam grandes maciços em pedra com 
poucas aberturas, servindo como refúgio contra as invasões 
bárbaras. As igrejas eram, muitas vezes, alvos de experimentos de 
melhorias estruturais, que resultou da alteração das coberturas 
em madeira por abóbadas em pedra, por exemplo, acentuando o 
peso e sustentação (GEIER, 2012).

Figura 9. Basílica de Saint Sernin. Fonte: Wikipedia, 2007.
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Já no �nal da Idade Média, entre os séculos XII e XIII, a economia 
ocidental começou a se fortalecer, aumentando a produção e 
fortalecendo os núcleos urbanos. Os Estados se reorganizaram 
e começou-se o processo de secularização da cultura e da 
educação, enquanto a Igreja lutava pela manutenção de sua 
in�uência e domínio. Um dos artifícios usados para demonstrar 
seu poderio e a magnitude da religião cristã foi por meio das 
grandes catedrais góticas, cuja 
construção levou à competição 
entre as cidades para ver qual 
delas seria a mais grandiosa. Para 
�nanciar as obras, a igreja utilizava 
de recursos arrecadados com a 
compra de indulgências e com 
o pagamento de penitências por 
parte da população.

A partir do século XII, o estilo 
Gótico já dominava na Europa 

e apresentava algumas alterações com relação ao estilo 
Românico, começando da planta, na qual dominava o partido 
da cruz latina com três a cinco naves, e o cruzeiro, cujas capelas 
convergiam para a cabeceira. As naves laterais, mais baixas que 
a central, prolongavam-se para além do transepto, compondo 
o deambulatório atrás do altar-mor, ao longo do qual havia as 
capelas. O campanário passou a con�gurar uma torre, e no lugar 
do batistério, foi introduzida a pia batismal à entrada do templo.

As coberturas, em pedra, possibilitaram o uso 
de abóbadas, predominantemente ogivais. Para 
facilitar a construção das abóbadas elas foram 
divididas em tramos unidos por nervuras, que 
auxiliavam na distribuição das cargas diretamente 
aos pilares. Visando diminuir a pressão exercida 
pelas abóbodas sobre os pilares, foram criados 
os arcobotantes e contrafortes no exterior da 
edi�cação, que descarregavam as cargas das 
abóbodas diretamente no solo. Liberando a carga 
das paredes, sua função estrutural desapareceu 
e elas deram espaço a imensos vitrais coloridos. 
Com aberturas espalhadas por toda edi�cação, 
a iluminação era mais uniforme, não havendo 

Figura 10. Catedral de Chartres. 
Fonte: GEIER, 2012.
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grandes zonas de sombra, mas uma limpidez 
característica do gótico (GEIER, 2012, p. 27).

O caráter transcendental das catedrais desse período era também 
favorecido por alguns elementos mais subjetivos da arquitetura. 
Havia um contraste dimensional entre os eixos longitudinal e 
vertical nas edi�cações góticas, o que transmitia uma sensação de 
desequilíbrio intencional, quase opressivo, do domínio religioso 
no período. O favorecimento da verticalidade enfatizava as 
aberturas, os portais, os arcos e as estátuas localizadas no alto, 
dando a impressão de uma estrutura menos pesada e mais 
permeável. Os elementos escultóricos dos portais não apenas 
representavam as narrativas bíblicas, como também serviam 
para edi�cação dos �éis. A iluminação das catedrais góticas 
também merece destaque, através dos coloridos vitrais que 
proporcionavam uma atmosfera mais propensa ao envolvimento 
emocional do �el, transmitindo um sentimento de êxtase. 

A obsessão com o aspecto material e visível da religião serviu 
como a�rmação da beleza e da bondade da criação divina e 
da realidade da encarnação de Cristo. Todavia, também levou 

a uma espiritualidade mágica e supersticiosa, que obscurecia 
a centralidade de Deus no cristianismo. O próprio templo, 
suas imagens, suas relíquias e sua liturgia tornaram-se mais 
importantes que o relacionamento pessoal e direto com Deus, 
ou seja, as representações materiais apresentavam-se mais 
importantes que as verdades transcendentes para as quais elas 
apontavam (MATOS, 2014).

Entretanto, as novas descobertas do século XVI tanto no 
ramo cientí�co, quanto geográ�co, com o descobrimento de 
novas terras, marcaram o início de um distanciamento dos 
aspectos religiosos e aprofundamento dos aspectos racionais. O 
período do Renascimento foi reconhecido pelos princípios do 
individualismo e do humanismo, que destacavam a valorização 
do próprio homem em sua autoconsciência e autocon�ança. 
“Quanto mais se distanciava do religioso, mais a sociedade e a 
arte se voltavam para considerar a realidade à sua volta, deixando 
o sentimento religioso em segundo plano” (GEIER, 2012, p. 29).
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A arquitetura Renascentista utilizou como referência a arquitetura 
clássica, baseada em uma ordenação racional dos espaços, 
garantindo um todo compreensível. Ela buscou aplicar um novo 
sentido à volumetria por meio do emprego de elementos greco-
romanos, como arcos plenos e cúpulas, aplicados através de 
regras compositivas, com a �nalidade de alcançar um equilíbrio 
estático e formal de proporções, centralizando o edifício. A 
racionalidade e coerência dessa arquitetura re�etia o momento 
em que a sociedade vivia, na qual o homem era a �gura central. 

A grande inovação dos templos renascentistas 
foi o uso da cúpula, que se não apresentou na 
cobertura das edi�cações apenas como elemento 
estrutural, mas como símbolo de representação 
do espaço em sua totalidade. Além de representar 
a abóbada celeste, ela efetuava a ligação com o 
céu no interior das edi�cações, trazendo-o para o 
interior do ambiente (GEIER, 2012, p. 30).

O século XVII até meados do século XVIII revelou um novo estilo 
arquitetônico, o Barroco, que se distanciou da racionalidade 
e expressão clara do período renascentista, apresentando-se 
por meio de construções irregulares e retorcidas. Este tinha 
como característica marcante as edi�cações ricas em adornos, 
carregadas de emoção e representatividade (GEIER, 2012).

2.2. A Reforma Protestante

Foi em meio ao período renascentista do século XVI que ocorreu 
a Reforma Protestante, impulsionada por grupos chamados 
protestantes ou reformadores que tinham forte oposição aos 
ideais católicos. Suas principais críticas incluíam a venda de 
indulgências como forma de pagamento pelos pecados cometidos Figura 11. Basílica de São Pedro. Fonte: Entrepolos, 2016.
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e a salvação por meio das boas obras praticadas pelos cristãos e 
não somente pela fé, como dizia a Bíblia. 

Liderada pelo monge Martinho Lutero, a Reforma Protestante 
marcou um movimento reformista no século XVI que teve como 
símbolo a publicação de suas 95 teses na porta da Igreja do 
Castelo de Wittenberg, em 1517. O movimento foi um protesto 
contra os abusos do clero e de críticas a cerca de diversos pontos 
da doutrina da Igreja Católica Romana, que resultou em uma 
proposta de reforma na religião católica romana a partir do que 
Lutero entendia como os princípios fundamentais da Reforma 
Protestante, os Cinco Solas.

2.2.1. Os pilares da Reforma

As proposições teológicas que serviram como pilares da Reforma 
Protestante, os chamados Cinco Solas, surgiram para enfatizar 
a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia 
católica romana. A palavra Sola, do latim, signi�ca “somente” ou 
“apenas”, e os cinco pilares são: Sola Fide, Sola Scriptura, Solus 
Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria (GOMES, 2017). 

Sola Fide (somente a fé): este princípio a�rma que o homem 
é justi�cado, ou seja, livrado da condenação eterna, única e 
exclusivamente por meio da fé, sem o acréscimo de qualquer 
obra ou mérito humano.

Sola Scriptura (somente a Escritura): neste princípio, a Escritura 
é a única regra de fé e prática da igreja. Somente as Escrituras, 
por sua autoridade, inerrância, clareza e su�ciência, são o 
fundamento da teologia reformada. 

Solus Christus (somente Cristo): este pilar apresenta Cristo como 
única mediação entre Deus e o homem, sendo o único capaz de 
salvar a humanidade. Nenhum homem possui a autoridade para 
intervir com a graça e o perdão de Deus para com outros homens.

Sola Gratia (Somente a Graça): a graça é um dos atributos de Deus 
e revelou-se no próprio Cristo em sua encarnação. Este princípio 
diz respeito a tudo que o homem possui (graça comum) e, em 
especial, à salvação que é dada pela graça somente de Deus.
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Soli Deo Gloria (somente a Deus a glória): este pilar a�rma que 
o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele 
�zer deve servir para glori�car apenas a Deus, pois nenhum ser 
humano é digno de glória.

2.2.2. As transformações da arquitetura protestante a partir da 
Reforma

A partir da Reforma, a própria arquitetura utilizada pela Igreja 
Católica foi repudiada pelos cristãos reformados devido às 
diferenças ideológicas que se re�etiam na própria composição 
dos espaços destinados ao culto católico. O protestantismo 
tinha como princípio básico a centralidade das Escrituras e seu 
questionamento das convicções e práticas religiosas calcadas 
na tradição, porém carentes de sustentação bíblica, levou a 
reconsideração do signi�cado do espaço sagrado. “O retorno a 
formas de culto mais simples, como as da igreja neotestamentária, 
e a �rme rejeição de qualquer ato de devoção que não fosse 
dirigido à Trindade, levaram a uma rede�nição radical da 
arquitetura religiosa” (MATOS, 2014).

Em diversos templos católicos da Europa que foram herdados 
pelos reformadores, as imagens e os altares foram removidos, 
assim como os espaços de separação entre o clero e os �eis. No seu 
zelo para eliminar das igrejas católicas quaisquer elementos que 
pudessem distrair a atenção dos �éis, alguns grupos cometeram 
atos de “iconoclasmo7”, com a destruição de grande quantidade 
de arte sacra, especialmente na Suíça e no sul da Alemanha.

No hemisfério norte, entretanto, a maior parte das denominações 
protestantes históricas - luteranos, presbiterianos, anglicanos e 
metodistas - manteve o interesse pela arquitetura e arte religiosa, 
e isso pode ser observado no remanescente de seus templos pela 
Europa e pelos Estados Unidos. Já os grupos mais contestadores, 
como os anabatistas, os quacres e futuramente os pentecostais, 
optaram por utilizar templos mais simples e despojados. Todavia, 
em nenhuma das denominações, tanto as primeiras quanto as 
últimas, o templo tinha tamanho papel simbólico e místico que 
possui nas tradições católica e ortodoxa (MATOS, 2014).

7 O iconoclasmo foi uma doutrina bizantina que ganhou força entre os 
séculos VIII e IX, na qual era repudiada a representação e veneração de imagens 
santas.
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A principal modi�cação efetuada pelos protestantes nos templos 
do século XVI estava relacionada à ênfase dada à palavra. “No 
início do movimento reformador, o simbolismo dos templos 
protestante foi radicalmente alterado, pois a ênfase dos 
reformadores estava na palavra escrita e verbal” (GEIER, 2012, p. 
30). A forma predominantemente basilical e o posicionamento 
do altar na extremidade da abside di�cultava que a voz dos 
clérigos se propagasse uniformemente por toda a congregação, 
�cando claro que os templos católicos não foram projetados com 
o foco protestante na mensagem claramente audível. Até mesmo 
os revestimentos dos pisos e paredes em pedra contribuíam 
para aumentar o tempo de reverberação do som, di�cultando a 
compreensão da mensagem falada. Assim, os protestantes viram 
a necessidade de alterações no templo, partindo do mobiliário. 
No lugar da mesa do altar, o púlpito – local onde seria proferida 
a palavra – deveria ser o ponto focal do espaço, e, por isso, 
colocado no centro da edi�cação. Assim, a missa ritual católica 
foi substituída pela pregação bíblica nos templos protestantes. 
Foram inseridos também bancos para os �éis, voltados para 
o púlpito, enfatizando a importância da mensagem falada. O 

templo de Charenton na França re�ete os ideais protestantes de 
simplicidade, com a ausência de imagens sacras, racionalidade 
na clareza da arquitetura mais centralizada no púlpito com 
destaque para a palavra que era proferida. Assim, no lugar das 
artes visuais, de extrema importância na tradição católica, os 
reformadores deram primazia ao foco auditivo nos templos, que 
guiaram as principais alterações na arquitetura protestante. 

Figura 12. Templo de Charenton, França, com destaque para o púlpito. Fonte: Musée 
virtuel du Protestantisme, 2006.
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A simpli�cação formal dos templos cristãos reformados foi 
resultado também do caráter racional cientí�co do período 
renascentista, que in�uenciou a Reforma na valorização do 
trabalho e maior racionalização da vida. A simplicidade e 
despojamento de alguns locais de culto protestante re�etiam 
um puritanismo exacerbado, que afastava o homem de tudo que 
ele considerava não glori�car a Deus, fazendo das artes e dos 
adornos dispensáveis. 

O protestantismo passou a enxergar na organização espacial 
de teatros elementos que promoviam a liturgia protestante, o 
que se re�ete nos templos de Lyon, Charenton entre outros. A 
disposição interna do templo espelhado nos teatros facilitava o 
diálogo entre os �éis e o pregador, pois o arranjo dos bancos em 
diferentes níveis voltados para o centro permitia aos �éis uma 
melhor cognição da mensagem e melhor visão do ministro. Em 
contrapartida, possibilitava ao pregador manter o contato visual 
com os congregantes e facilitava o trabalho de manter a atenção 
da audiência (GEIER, 2012).

Até o século XVI, a simplicidade radical era chave nos templos 
protestantes. Mas a partir do século XVII, no período barroco, o 
ideal protestante começou a se expandir e se tornar reconhecido 
pelo norte europeu, o que levou à construção de templos maiores 
e mais expressivos. Ainda assim, estes ainda apresentavam grande 
contraste das edi�cações do estilo barroco, que eram ricamente 
adornadas e carregadas de emoção conservando a simplicidade 
característica.

Em meio ao século XVIII, houve o desprendimento e a negação 
do estilo barroco com a retomada dos ideais clássicos, incentivado 
pelas revoluções, e a valorização da razão sobre a emoção. 

A atitude objetiva intelectual encontrou espaço 
numa tendência à simplicidade e grandeza serena 
do [neo] classicismo, renovando o espírito da 
antiguidade. O classicismo passou a representar 
as concepções dos ideais revolucionários, como 
patriotismo e heroísmo, em uma sociedade que 
aos poucos se desvencilhava do barroco rococó 
(GEIER, 2012, p. 36).



52

Já no período dos historicismos do século XIX, também chamados 
revivals dos estilos anteriores, o neogótico obteve destaque por 
fazer uma releitura das características góticas, passando a ser 
um estilo bastante utilizado na arquitetura religiosa tanto por 
católicos quanto por protestantes. Esse período foi chamado 
“Era da Fé” devido à construção de muitas edi�cações de cunho 
religioso em grandes escalas que tinham como objetivo atrair 
mais �éis. A arquitetura religiosa neogótica destacava-se entre as 
demais em uma paisagem urbana em crescente transformação e 
crescimento. 

Em meados do século XIX, o ecletismo ganhou força com a 
combinação de diversos estilos, que por vezes resultavam em 
formas extravagantes. O ecletismo não apresentou inovações 
na organização interior do espaço, apenas variações estéticas 
(GEIER, 2012).

Ainda no século XIX, nos Estados Unidos, as igrejas 
cristãs passaram por uma mudança na localização onde se 
instalavam. Até então, a implantação das igrejas concentrava-

se majoritariamente nos centros urbanos, mas após passar 
por uma fase de grande crescimento econômico, foi alterado 
também o cenário e o modo de vida da população. Enquanto 
estabelecimentos comerciais e uma nova classe trabalhadora 
proliferavam-se nos bairros centrais, a classe média e alta passou 
a residir em zonas periféricas com maiores e melhores condições 
de habitação. (GEIER, 2012). Dessa forma, os templos localizados 
nos centros urbanos sofreram com a perda de muitos de seus 
membros, o que levou tais igrejas a se mudarem juntamente 
com seus �éis para as novas zonas residenciais, adequando sua 
localização para mais próximo de seus membros e facilitando o 
seu acesso às celebrações. A partir de então, foram construídas 
nessas regiões, edi�cações religiosas em escalas monumentais 
para atrair famílias mais abastadas.

O protestantismo começou a chegar ao Brasil ainda no século XIX, 
trazido por missionários estrangeiros. Sendo o catolicismo como 
religião o�cial do país, os legisladores permitiam a construção 
de santuários protestantes, desde que não tivessem a forma ou 
aparência exterior de igrejas, não podendo destacar-se das demais 
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construções, nem mesmo para anunciar seus serviços religiosos. 
Esse fator “contribuiu para o empobrecimento arquitetônico e 
artístico dos templos evangélicos, em grande parte monótonos e 
pouco atraentes” (MATOS, 2014).

Foi apenas em 1891 que os evangélicos obtiveram liberdade para 
construírem seus templos como desejassem, mas como re�exo 
da acentuada religiosidade católica nacional, esse grupo ainda 
sofria com manifestações de intolerância religiosa por parte dos 
opositores. Por esse motivo, os evangélicos tiveram di�culdade 
em adaptar-se à realidade brasileira, não conseguindo construir 
nem manter seus templos nas zonas centrais das cidades, já 
dominadas pelo catolicismo.

A partir da década de 1930, a arquitetura modernista começou 
a ganhar força no Brasil por meio dos esforços de Lucio Costa 
e Oscar Niemeyer, e marcou um estilo que não se restringiu a 
uma única tipologia. Pelo contrário, prezava pela diversidade, 
racionalidade e funcionalidade, recusando qualquer tipo de 

ornamento e adorno super�cial e sem utilidade e evidenciando 
as estruturas e materiais no seu estado natural (GEIER, 2012). 

No meio cristão, tanto católico quanto protestante, o modernismo 
sofreu uma relutância inicial, pelo seu rompimento com a 
tradição.

Com a racionalidade moderna, o funcionalismo 
foi elevado a elemento primordial na concepção 
do espaço arquitetônico. Retirando todos 
os excessos historicistas, as obras modernas 
buscavam inovar adequando-se à época e 
técnica disponíveis no início do século XX. O 
uso do concreto armado e de materiais em seu 
aspecto natural, além de possibilitar uma enorme 
variedade construtiva, reduzia os custos das 
obras (GEIER, 2012, p. 46).

A redução dos gastos para a construção foi o fator motivador 
da aceitação dos princípios modernos na arquitetura protestante, 
contribuindo para a criação de templos mais austeros e simplistas 
sem prejudicar o funcionamento da igreja nem os ideais 
protestantes.
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Buscando uma maior integração com os seus membros, muitos 
templos protestantes ampliaram seu programa de necessidades, 
passando a adotar salas anexas para atender as atividades 
que extrapolavam os cultos semanais, intensi�cando a vida 
comunitária das igrejas. Essas ampliações incluem salas para 
estudos bíblicos para diferentes idades, salas de atividades e 
recreação infantil, salas de reunião de preparação dos cultos, 
além de biblioteca, banheiros e cozinha (GEIER, 2012). 

As igrejas também passaram a valorizar o conforto interno no 
templo, dando atenção especial à iluminação e ventilação dentro 
do salão de cultos, através da construção de janelas altas que 
permitem a troca de calor do ambiente interno e externo. 

De todas as artes, a música foi a que mais se manteve �rme após 
a radicalização artística reformadora, sendo ainda utilizada 
pelas denominações protestantes. Essa manifestação artística se 
difundiu entre os evangélicos como forma de participação efetiva 
dos �éis nas celebrações. Assim, a organização interna dos templos 
prioriza o púlpito e logo atrás, o coro. “Deste modo solucionava-

se o problema acústico, pois todos os sons – a palavra falada e a 
música – sairiam do mesmo ponto, direcionados à congregação” 
(GEIER, 2012, p. 49). 

O intenso crescimento populacional urbano em meados do século 
XX levou os templos a se implantarem predominantemente nos 
centros urbanos, em lugares acessíveis e próximos às residências 
dos �éis, levando em consideração um local que permitisse a 
expansão caso houvesse um aumento no número de �éis. 

No �nal do século XX, surgiram as mega igrejas no Brasil, 
tomando como referência os templos de igrejas norte-americanas 
do século XIX, construídos para centenas ou milhares de �éis. 
Essas igrejas apresentam uma tipologia semelhante à de teatros 
ou ginásios, tendo como ponto focal o púlpito e assentos 
confortáveis voltados para o palco, mas possuem também 
in�uências arquitetônicas de shoppings e edifícios comerciais, 
devido ao seu porte e ao fato de serem construídos para grandes 
massas. Esses edifícios podem possuir referências historicistas, 
remetendo a estilos passados, e simbólicos, fazendo uso de 
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elementos tradicionalmente religiosos. A Catedral de Cristal, de 
Philip Johnson na Califórnia, é um dos mais marcantes exemplos 
de mega igrejas, construída em 1980.

Uma ocorrência bastante comum nas cidades brasileiras é a igreja 
adaptada, que utiliza edi�cações originalmente construídas para 
outras �nalidades – como cinemas e galpões – e adaptando-as 
para as necessidades religiosas (GEIER, 2012). 

Conclui-se que desde a Reforma Protestante até a atualidade, a 
igreja protestante passou por diversas alterações, priorizando 
diferentes aspectos em cada período em que foi construída, ora a 
simplicidade e ora a grandiosidade estética, ora a funcionalidade 
e ora monumentalidade. Chama-se atenção que apenas 
recentemente as igrejas passaram a levar em conta as necessidades 
da comunidade à sua volta assim como os aspectos particulares 
do local em que se implantava:

À medida que as igrejas protestantes se 
difundiram pelos continentes, ocorreram 
algumas situações peculiares. Por um lado, houve 
a tendência de reproduzir nas novas nações 
alcançadas os modelos, inclusive arquitetônicos 
e estéticos, das igrejas de origem, sem se atentar 
para as peculiaridades da cultura local. Foi 
somente mais tarde, no século 20, com o processo 
de nacionalização ou indigenização de muitas 
dessas igrejas, que os seus templos passaram a 
manifestar as preferências e sensibilidades locais 
(MATOS, 2014). 

2.3. Signi�cação do espaço na arquitetura protestante
Figura 13. Catedral de Cristal de Philip Johnson.  Fonte: ArchDaily, 2013.
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Como visto anteriormente, desde que surgiram os primeiros 
cristãos, ou seguidores de Cristo, essas comunidades têm se 
encontrado em locais determinados. Desde a construção das 
primeiras igrejas, a questão da grandiosidade e valorização 
da arquitetura, estética e arte dessas edi�cações foi um 
aspecto con�ituoso já que o objetivo era a criação de espaços 
destinados ao relacionamento do ser humano com Deus. Tanto 
a dessacralização total dos espaços religiosos quanto a luxúria 
e suntuosidade de algumas igrejas foram alvos de críticas nos 
meios católico e protestante. “Perdeu-se, dessa forma, ao longo 
da história o real signi�cado e simbolismo da igreja cristã, espaço 
de encontro e re�exão do amor de Deus doado a nós em Cristo 
Jesus” (BELING, 2014). Muitas igrejas utilizam a grandiosidade, 
beleza e estética da arquitetura como estratégia para atrair novos 
�éis, tornando-se espaços mais inspirados em centros comerciais 
que se adaptam de acordo com a maior procura, do que no 
simbolismo e na mensagem que ela carrega. Como, então utilizar 
de elementos arquitetônicos que estimulam a percepção do 
espaço por meio dos sentidos, de forma a retomar o signi�cado 
real da igreja como local de encontro com Deus?

Após re�etir sobre a importância da identidade e comunicação da 
arquitetura para a criação de “lugares”, ou espaços signi�cativos, é 
necessário compreender como os templos religiosos relacionam-
se com seus frequentadores. Para o doutor em ciências sociais 
e autor do livro “As moradas de Deus”, Edin Sued Abumanssur 
(2001), a experiência sagrada é primariamente religiosa e não 
está necessariamente associada a nenhum espaço especí�co, 
podendo ocorrer em qualquer ambiente e, portanto, não 
pertence à arquitetura. No entanto, por ser o lócus das práticas 
religiosas, o espaço do templo se torna um lugar quando contém 
em si experiências religiosas que lhe atribuem signi�cado. O 
lugar é assim �rmado por aqueles que tomam posse dele, como 
ocorre com o templo, que adquire caráter de lugar signi�cativo 
no momento em que garante uma relação de identidade com os 
frequentadores do espaço (GEIER, 2012).

A suntuosidade e a riqueza dos templos católicos, que muitas vezes 
tornavam-se o principal foco de sua construção, contribuíram 
para um protestantismo que acentuava uma simplicidade e 
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despojamento, por vezes extremista, dos espaços destinados ao 
culto, principalmente entre os primeiros grupos reformadores.

A exaltação da palavra falada em detrimento das 
artes visuais, além de acentuar a importância 
da mensagem, contribuiu para o aumento da 
racionalidade na religiosidade protestante. Deste 
modo, o protestantismo desvinculou-se da visão 
ancorada nas imagens e beleza dos templos, para 
apoiar-se na audição, na palavra proferida nos 
sermões (GEIER, 2012, p. 67).

A importância dada ao espaço religioso protestante não estava 
relacionada às formas arquitetônicas ou à quão sagrado era o 
espaço separado do mundo profano. Estava sim na importância 
dada à palavra, sendo o edifício apenas um receptáculo para a 
mensagem divina que era pregada, o que se evidenciava por meio 
da simplicidade arquitetônica e funcionalidade da organização 
espacial.

Para Abumanssur (2001), o espaço religioso protestante não 
modi�ca sua natureza, ou seja, não se torna sagrado por ter 
como �nalidade o culto; ora, sua consagração é efetivada no 

uso religioso atribuído ao templo pela própria comunidade, não 
devido à sua forma arquitetônica. Deste modo, a signi�cação do 
espaço do templo está intimamente ligada com as celebrações 
religiosas e com as relações entre os usuários e destes com o 
espaço. A arquitetura religiosa protestante não é sagrada por 
si só, de acordo com o autor, mas é ocupada pelo sagrado, de 
modo que sua sacralidade está ancorada na vida comunitária 
que se constrói a cada celebração e atividade social. Apesar de 
apresentar-se esteticamente mais despojada que a católica, a 
arquitetura protestante possui ainda um aspecto solene que 
a diferencia do seu entorno, pois a igreja representa a “casa de 
Deus”.

Na mente dos �éis, ainda que saibam que aquele 
é apenas um receptáculo para as atividades 
religiosas, aquele espaço adquire um caráter 
sagrado. Esse sentimento de respeito e temor 
diferencia aquele espaço do seu entorno, 
demarcando-o como um lugar sagrado (GEIER, 
2012, p. 69).
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Além das celebrações religiosas decorrentes no espaço, o templo 
adquire signi�cado por meio de outras atividades sociais realizadas 
no ambiente religioso, que podem abranger desde atividades 
musicais ou recreativas, até eventos educacionais ou culturais 
destinados tanto aos membros quanto às comunidades vizinhas 
à igreja. A diversidade de programas oferecidos principalmente 
pelas denominações protestantes mais tradicionais como os 
presbiterianos e batistas, não se limitam à ministração semanal 
da palavra de Deus, contribuindo para a criação e a�rmação de 
laços entre os �éis, que passam a relacionar-se não apenas nos 
momentos de culto, como também em outros horários por meio 
de diversi�cada gama de atividades (GEIER, 2012). 

Por meio da apropriação e identi�cação dos �éis com o espaço, 
é possível criar ou mesmo reforçar a identidade da comunidade 
através de espaços que são sede da memória coletiva destes 
grupos. Com isso, assim como a obra de arquitetura só se 
concretiza quando é utilizada, o lugar signi�cativo torna-se 
completo somente com a convivência dos indivíduos, adquirindo 

um caráter simbólico por meio da apropriação dos templos por 
parte dos evangélicos. 

(...) a interação constante dos �éis com o ambiente, 
resultando em apropriação efetiva do espaço, 
contribui para transformar o templo em lugar 
signi�cativo não apenas através das celebrações 
litúrgicas, mas também pela sociabilidade gerada 
entre os membros daquela igreja. Nestes casos, 
o templo surge como espaço estável frente ao 
mundo caótico (GEIER, 2012, p. 78).

O espaço signi�cativo pode se dar no meio religioso evangélico 
por meio da exploração do caráter de assistencialismo para com 
a comunidade, ou como incentivador da sociabilidade entre os 
�éis, ou mesmo durante as celebrações litúrgicas, por meio da 
apropriação do espaço. A consideração do templo evangélico 
como “lugar” também pode ocorrer em meio às experiências 
espirituais do �el, que pode ali se expressar livremente nos 
momentos de orações, testemunhos, curas e milagres ou com a 
música, identi�cando a igreja como um lugar de livre expressão 
do ser.
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Uma vez atribuído o caráter de lugar signi�cativo, o templo 
protestante deveria possuir qualidades diferenciadas que 
estimulam as atividades humanas em forma de elementos ou 
con�gurações espaciais que contribuem para a percepção deste 
ambiente por meio dos sentidos. Os estímulos utilizados na 
arquitetura para a percepção dos ambientes religiosos podem 
ocorrer naturalmente sendo percebidos pelos frequentadores 
à medida que utilizam o espaço, ou podem ser aplicados 
intencionalmente na arquitetura de forma a auxiliar ou mesmo 
determinar a relação dos indivíduos com o espaço. Estímulos 
ambientais podem desencadear experiências humanas nos 
usuários na percepção do espaço, garantindo a ele a condição de 
lugar. 

Esses mesmos estímulos podem produzir diferentes reações dos 
usuários para com o espaço, como sentimentos de tranquilidade 
e contemplação, ou até agitação e euforia. A compreensão desses 
estímulos pode auxiliar na criação de lugares diferenciados do 
entorno, não se limitando à esfera do visível, mas atingindo 
diversos sentidos do usuário e provocando nele sensações e 

comportamentos especí�cos em determinados espaços (GEIER, 
2012).

Tomando como exemplo uma igreja cristã, esta possui elementos 
arquitetônicos e con�gurações espaciais que remetem a um espaço 
religioso, independentemente de sua simplicidade estética. Isto 
leva o usuário a uma clara percepção que o ambiente em que 
se encontra é destinado à celebração litúrgica, despertando nele 
uma atitude de devoção e adoração à medida que ele tem contato 
com o sagrado. 

A organização espacial protestante, a valorização 
espacial do púlpito, a limpidez das paredes e 
a importância do discurso, além da liturgia, 
constituem-se fatores que auxiliam na criação de 
uma atmosfera que sacraliza o lugar na mente do 
�el, tornando-o diferenciado em relação a outros 
espaços (GEIER, 2012, p. 77).

Com o método fenomenológico, é possível contemplar a 
arquitetura a partir da consciência de como ela é habitada ou 
utilizada. O espaço interno dos templos adquire valor com a 
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apropriação do espaço pelos �éis e das atividades litúrgicas que 
ali acontecem, e, portanto, a fenomenologia estuda a forma pela 
qual esses usuários percebem o espaço religioso, identi�cando 
os estímulos que permitem as condições de habitabilidade deste 
espaço. 

Por �m, �ca evidente que ao longo da história, as atitudes dos 
cristãos quanto aos seus locais de culto tem se transformado, 
partindo do “templocentrismo”, que considera o templo como 
fundamental para a comunhão com Deus, até o total desprezo 
pelo edifício religioso, dando valor apenas às atividades 
realizadas neles. Não se pode negar, no entanto, que os lugares 
de culto exercem uma função psicológica e espiritual para 
uma experiência signi�cativa do sagrado. “À luz das Escrituras, 
importa que a atitude em relação a esses locais seja equilibrada, 
valorizando-se o belo, o estético e o simbólico, mas evitando-
se transformá-lo num �m em si mesmo” (MATOS, 2014). O 
templo pode ser considerado santo até mesmo na perspectiva 
protestante, no sentido de ser separado do uso comum e dedicado 
a Deus. Deve ter a funcionalidade e praticidade como elementos 

fundamentais, visando a centralidade de Deus e o culto a Ele 
somente, mas nada impede que o templo seja também agradável 
aos olhos, expressando a beleza da criação divina (MATOS, 
2014).

Figura 14. Igreja 
da Comunidade de 

Knarvik / Reiulf 
Ramstad Arkitekter.

Fonte: ArchDaily,  
2014.
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CAPÍTULO 3
Estudo de casos e referências arquitetônicas
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Para o desenvolvimento do trabalho, foram estudadas algumas 
igrejas cristãs cujos elementos arquitetônicos re�etiam alguma 
das teorias até aqui apresentadas, de forma a servirem como 
parâmetro para o projeto da Igreja Cristã Protestante, objeto de 
estudo desta pesquisa. É importante ressaltar que apesar de o 
projeto se tratar de um templo protestante, o estudo dos casos 
apresentados a seguir são de origem católica, por apresentarem 
maior expressão arquitetônica e, portanto, mais riqueza de 
identidade. 

3.1. Capela de São Pedro

Arquiteto: Paulo Mendes da Rocha

Localização: Campos do Jordão - SP

Ano do projeto: 1987

A capela de Paulo Mendes da Rocha em Campos do Jordão é 
marcada pelo uso contrastante de materiais que transmitem 
ora uma sensação de peso, ora de leveza em um volume que 
paira sobre um espelho d’água. O arquiteto explora os aspectos 

construtivos assim como o desnível do terreno para criar um 
percurso signi�cativo do usuário por todo o projeto.

3.1.1. Análise funcional

Figura 16. Planta do nível inferior com setorização. Fonte: ArchDaily, 2015; GODOY, 
2018.
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A Capela de São Pedro é composta por quatro elementos 
principais: o altar �xo, o sacrário, a base da pia batismal, e a 
escada que conecta o altar e o batistério. 

Ela posiciona-se num terreno com três metros de desnível, sendo 
a entrada principal pela parte mais alta, onde os planos de vidro 

têm menos altura, em um vestíbulo que acessa a nave principal. A 
nave ocorre em plano descendente composto por seis degraus até 
que este sobe levemente em rapa até o altar. O volume composto 
pelo piso da nave e altar é escalonado em plataformas que 
circundam o pilar central da igreja. Já o coro está em nível um 
pouco mais elevado, e é acessado através do primeiro degrau da 
nave, compreendendo um volume independente (FRACALOSSI, 
2015). 

Uma escada ao lado do altar conduz o percurso até o batistério 
mais abaixo. O piso do altar desloca-se para baixo em plataformas 
curvas que compõem os cinco primeiros degraus da escada. Os 
degraus seguintes desenvolvem-se em linha reta, primeiramente 

Figura 17. Planta do nível superior. Fonte: ArchDaily, 2015; GODOY, 2018.

Figura 18. Corte BB com setorização. Fonte: ArchDaily, 2015; GODOY, 2018.
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como uma pequena passarela e logo com quatro degraus 
contínuos.

A partir do batistério, um piso estreito como uma passarela 
leva à sacristia escondida atrás do muro de arrimo. O percurso 

pelo edifício é espiral desde o coro, no nível superior, à sacristia, 
localizada no nível inferior.

3.1.2. Análise técnica

A capela também pode ser resumida em quatro elementos 
estruturais: o pilar cilíndrico central, a laje plana sustentada por 
vigas invertidas, a nave e altar, e o coro. 

A laje de cobertura de�ne o perímetro do edifício, que se 
inscreve num retângulo cujos lados medem dezesseis metros e 
quarenta centímetros, e vinte e três metros. O único pilar central 
apresenta uma seção circular com raio medindo três metros e 

Figura 20. Corte AA com setorização. Fonte: ArchDaily, 2015; GODOY, 2018.

Figura 19. Escada de acesso do altar ao batistério. Fonte: ArchDaily, 2015; GODOY, 
2018.
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trinta centímetros. Está posicionado na mediatriz do lado maior 
do retângulo, e deslocado dois metros e oitenta centímetros na 
direção Nordeste da mediatriz do lado menor.

A partir do pilar, partem três vigas principais em diferentes 
níveis, mas alinhadas em um mesmo eixo na direção sudoeste-

nordeste. Cada uma dessas vigas sustenta vigas secundárias 
perpendiculares, que por sua vez sustentam as lajes da nave e altar 
e do coro. Já a laje de cobertura forma um teto plano contínuo no 
interior do edifício, já que suas vigas não são visíveis, com exceção 
das vigas de bordo, compondo visualmente o volume único da 
laje (FRACALOSSI, 2015). 

3.1.3. Análise estética

O pilar central do edifício é quase imperceptível em meio às 
sombras do edifício. Dessa forma, a laje de cobertura parece estar 
apoiada apenas nos caixilhos dos vidros alinhados ao perímetro 
irregular da capela. De um lado, a altura visível da laje assemelha-
se à altura da cortina envidraçada da entrada, com pouco mais de 
dois metros, garantindo certo equilíbrio visual, mas ao mesmo 
tempo, um contraste entre os materiais utilizados: a massa de 
concreto armado aparente sobre uma retícula envidraçada. 
Do lado oposto, na parte mais baixa do desnível, os planos 
transparentes descem até o solo, e delimitam um espelho d’água 
contínuo no nível inferior da capela. Por esse ângulo, a aparente 

Figura 21. Planta do nível superior com marcação dos eixos. Fonte: ArchDaily, 2015; 
GODOY, 2018.
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relação com o peso da laje se modi�ca: uma retícula transparente 
que �utua sobre a água (FRACALOSSI, 2015).

Internamente, os pisos do coro, da nave e altar da escada que leva 
ao batistério formam plataformas escalonadas que contornam 
o pilar circular, demarcando o percurso espiral. As lajes da 
nave e do coro localizam-se em lado opostos do pilar e estão 

Figura 22. Vista externa da capela a partir do nível superior. Fonte: ArchDaily, 2015; 
GODOY, 2018.

Figura 23. Vista externa da capela a partir do nível inferior. Fonte: ArchDaily, 2015; 
GODOY, 2018.
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levemente afastadas deste, o que 
traz a impressão de maior leveza 
estrutural, como se estivessem 
�utuando. O acesso do altar ao 
batistério é feito através de uma 
escada e passarela que con�guram 
um volume independente que 
parece não tocar nem o volume 
elevado do altar nem o piso do 
batistério sobre a água.

3.2. Igreja de São Bonifácio

Arquiteto: Hans Broos

Localização: Vila Mariana, São Paulo - SP

Ano do projeto: 1965

Em uma área predominantemente residencial no bairro da Vila 
Mariana, o arquiteto alemão Hans Broos assumiu a tarefa de 
projetar uma igreja sobre um terreno estreito em contexto urbano 
já formado, respeitando a ausência de interferência externa que 
esse programa requer. Levando em conta aspectos formais e 
sensoriais, o arquiteto tirou proveito do uso de materiais e formas 
volumétricas que propiciassem o efeito desejado de iluminação 
e reclusão. 

3.2.1. Análise funcional

A Igreja de São Bonifácio con�gura um volume de caixote que 
se eleva do nível do solo, funcionando como uma cobertura para 
uma grande praça que é uma extensão da calçada e um espaço de 
convivência. Dessa forma, o terreno privado da igreja é invadido 
pelo espaço público da rua (BIELSCHOWSKY, 2014). 

Na parte superior funciona o templo, cujo acesso é feito pela 
lateral esquerda, liberando espaço para o vazio, através de uma 
escada e de uma rampa que chegam aos fundos da nave, e ao virar 
em direção ao altar, tem-se uma visão completa do templo. Este 

Figura 24. Coro que circunda o 
pilar (à direita) e escada de acesso 
ao batistério (à esquerda). Fonte: 
ArchDaily, 2015; GODOY, 2018.
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possui pé direito duplo de seis metros e vinte centímetros, que 
permite a utilização de um mezanino sobre a sacristia, instalada 
na parte de trás do templo. Assim, o percurso inicia-se a partir 

de um espaço livre da praça para um espaço mais con�nado da 
nave.

O projeto da igreja atende também 
ao programa de centro social, 
localizado abaixo da grande praça, 
tirando proveito do desnível de 
mais de quatorze metros entre a rua 
e os fundos do terreno. Distribuídos 
em três níveis semienterrados, 
funcionam além do centro social, os 
setores administrativos, a biblioteca 
e as moradias. 

A área total edi�cável do terreno foi dividida no térreo entre os três 
principais usos – praça aberta, praça coberta e mirante – seguindo 
uma proporção de 2:5:2 respectivamente (BIELSCHOWSKY, 
2014).

3.2.2. Análise técnica
Figura 25. Fachada principal da igreja. Fonte: ArchDaily, 2014..

Figura 26. Croqui em perspectiva 
interna da praça central e acesso ao 
templo. Fonte: ArchDaily, 2014.
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O volume do templo, que se ergue a quatro metros e meio do 
chão, possui treze metros de largura, por trinta e três metros de 
profundidade. Este é sustentado por quatros pilares de cinquenta 
por oitenta centímetros, dispostos de maneira recuada com 

relação à fachada principal, parecendo estarem soltos da caixa, 
tocando-a apenas pelas laterais externas. 

A estrutura da caixa é modulada com vãos de sete metros e 
meio no sentido longitudinal e quatro metros e meio no sentido 
transversal, estando os pilares dispostos na proporção 1:3:1 
em eixo paralelo á rua. As vigas estão posicionadas no mesmo 

sentido com vãos de um metro e oitenta centímetros entre os 
eixos.

As paredes maciças de concreto aparente favorecem o conforto 
térmico no interior do templo, e o acesso à nave que se dá por um 
vão na laje de piso permite a entrada de ventilação natural, que 

Figura 27. Planta do templo e do mezanino. Fonte: ArchDaily, 2014; GODOY, 2018.

Figura 28. Pilares recuados que tocam a face externa da caixa. Fonte: ArchDaily, 2014.
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circula o ambiente expulsando o ar quente pelas aberturas na laje 
de cobertura (BIELSCHOWSKY, 2014). 

3.2.3. Análise estética

Posicionada de maneira recuada das demais fachadas da rua, 
uma caixa em concreto aparente marcado por fôrmas de madeira, 
parece �utuar sobre um platô usado como praça e prolongamento 
da calçada, atuando também como mirante sobre o vale.

O acesso para o nível superior inicia-se sob uma marquise 
desprendida tanto do volume da caixa quanto do chão, e se estende 
a partir da escadaria que leva ao templo. Esta possui fechamento 
em vidro sustentado por cabos de aço até as vigas na cobertura, 
permitindo a entrada de iluminação natural indireta ao interior 

Figura 29. Corte longitudinal do projeto. Fonte: ArchDaily, 2014. Figura 30. Volume do templo que �utua sobre platô e marquise que avança até a 
calçada. Fonte: ArchDaily, 2014.
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do volume, ao mesmo tempo em que se inicia a impressão de 
con�namento da nave.

No interior do templo, as paredes laterais são demarcadas pela 
via crucis - ou caminho que Jesus percorreu até a cruz – em baixo 
relevo, e sobre o altar, uma cruz �utua. As vigas que sustentam a 
cobertura do volume protegem o interior da iluminação zenital 

direta, garantindo uma 
iluminação rebatida que 
se distribui pelo templo 
de maneira a enfatizar 
os elementos simbólicos 
(BIELSCHOWSKY, 2014).

O campanário, localizado 
sobre o volume de caixote 
a mais de dezenove metros 
de altura, sustenta os sinos 
envoltos por uma moldura 
de concreto que se apoia 
sobre pilares inclinados, 
sendo este o único símbolo 
de identi�cação da igreja.

Figura 31. Acesso ao templo e iluminação indireta. Fonte: ArchDaily, 2014.

Figura 32. Corte transversal do projeto.  Fonte: 
ArchDaily, 2014.
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3.3. Igreja do Jubileu

Arquiteto: Richard Meier

Localização: Roma, Itália

Ano do projeto: 2003

A Igreja do Jubileu fez parte da iniciativa católica do segundo 
milênio de ressigni�car a religião católica e vida paroquial nos 
subúrbios de Roma. Também chamada de “Igreja de 2000”, tem 
por objetivo valorizar o interior da Itália e demarcar a importância 
da arquitetura contemporânea para a melhoria na qualidade de 
vida das cidades afastadas do centro urbano.

3.3.1. Análise funcional

O projeto está situado em 
um terreno triangular e se 
articula em usos e espaços 
diferentes. A própria 
implantação do projeto 
demarca a divisão entre 
o espaço sagrado ao sul 
onde se localiza a nave, e o 
espaço secular localizado 
ao norte. O projeto tem 
como uso principal a Figura 33. Implantação da igreja. Fonte: Jubilee, 2003. Figura 34. Órgão localizado sobre acesso 

principal ao templo. Fonte: ArchDaily, 2009.
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igreja, localizada no térreo, além de alguns espaços públicos. 
Ele conta também com um centro comunitário no subsolo e um 
complexo habitacional no nível superior (Church of 2000, 2009).

O adro a leste da igreja se estende ao complexo habitacional e 
atua como pátio principal de uso público. A porção norte do 
terreno é dividida em duas alas, sendo a da esquerda rebaixada, 
permitindo a entrada de iluminação pavimento inferior do 
centro comunitário, enquanto a da direita é elevada e separada 
do estacionamento através de um caminho pavimentado. O 
complexo paroquial no lado oposto do pátio principal pode ser 
acessado tanto pelo interior da igreja quanto pelo exterior. O 
templo localiza-se ao lado do pátio, e seu acesso é dado por duas 
portas, sendo o espaço entre elas uma espécie de amortecedor 
para absorver interferências externas. Um órgão posiciona-se 
acima da porta principal, como elemento escultórico no interior 
do templo (Church of 2000, 2009).

3.3.2. Análise técnica

Figura 35. Planta nível térreo com setorização. Fonte: Jubilee, 2003; GODOY, 2018.
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O conceito do desenho do projeto baseia-se no contraste entre 
o cubo e a esfera, onde o ponto de intersecção desses volumes 
con�gura o espaço do templo.

A proporção estrutural do projeto se dá por meio de uma série 
de quadrados e quatro círculos de raios iguais. Estes raios geram 
o per�l das três conchas formadas por painéis duplos e curvos 
de concreto, que unidas às paredes estruturais, con�guram o 
interior da nave. Já os volumes além do templo tem estrutura 
convencional de pilares e vigas. 

As três conchas representam a trindade, e a piscina no interior 
do templo enfatiza a importância simbólica do batismo. Já os 
materiais usados, como os revestimentos de piso, parede assim 
como o mobiliário, remetem ao corpo de Cristo.

3.3.3. Análise estética

Figura 36. Corte longitudinal. Fonte: Jubilee, 2003. Figura 37. Altar do templo e capela. Fonte: Jubilee, 2003.
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O projeto foi concebido através uma composição de volumes 
puros como cubos e esferas, tomando forma a partir dos 
cruzamentos e ligações entre esses volumes. 

As três conchas trazem movimento ondulado à fachada e 
transmitem simultaneamente a sensação de peso e leveza, devido 

a poucas aberturas nas grandes faces de concreto, e à pequena 
espessura da casca de concreto. 

A luz natural permeia o interior do templo através dos espaços 
entre as conchas, que possuem fechamento em vidro tanto nas 
laterais quanto na cobertura. No começo da manhã e no �nal 
da tarde, o sol penetra 
a fachada principal 
e a fachada do altar, 
promovendo uma 
atmosfera bastante 
diferente do restante do 
dia.

Foram utilizados tons 
“o�-white” na maior 
parte do projeto, com 
exceção de uma parede 
que faz o fechamento 
da concha interna, na 

Figura 38. Visão externa da fachada principal da igreja. Fonte: Jubilee, 2003. Figura 39. Vista do altar e mobiliário sacro. Fonte: 
Jubilee, 2003.
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qual foi utilizado revestimento em madeira, assim como nos 
bancos do templo. O mobiliário dos espaços religiosos é todo em 
mármore travertino, valorizando e atribuindo maior elegância 
aos espaços sacros (Jubilee Church, 2018).

3.4. Igreja sobre a água

Arquiteto: Tadao Ando

Localização: Hokkaido, Japão

Ano do projeto: 1999

A arquitetura de Tadao Ando re�ete a sua teoria de absorver o 
que já existe no entorno tirando proveito do que aquele local 
tem a oferecer, no lugar de criar algo inteiramente inovador. 
Ele defende que a utilização desse entendimento do local e um 
pensamento contemporâneo possibilitam a interpretação do que 
se vê. A Igreja sobre a água, assim como outras obras de Ando, 
é reconhecida pela atenção que o arquiteto preza a natureza e 
o relacionamento entre os espaços internos e externos de seus 
edifícios.

3.4.1. Análise funcional

O projeto de Tadao Ando encontra-se imerso na natureza, sendo 
construído sobre um pequeno lago rodeado por colinas em uma 
clareira de árvores. Trata-se de uma pequena capela anexa a um 
hotel resort em Tomamu no Japão. Separada do hotel por uma 
parede em forma de L, a igreja se estabelece em um ambiente 

Figura 40. Implantação da Igreja sobre a água. Fonte: Wikiarquitectura, 2018.
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sagrado, isolado do mundano, concentrando todas as suas visuais 
para o entorno natural à sua frente (ANKUS, 2018).

Figura 41. Planta do cubo iluminado. Fonte: Archweb, 2002.

Figura 42. Planta do templo e salas de apoio. Fonte: Archweb, 2002.
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A igreja é composta pela sobreposição de dois volumes, dos quais 
o maior funciona como a capela, e o menor, o acesso principal. 
Com fechamento em aço e vidro assemelhando-se a um cubo de 
luz, o visitante sobe e desce uma série de degraus que cercam um 
espaço divino de�nido por quatro cruzes de concreto, orientando 
a vista do visitante para cima. Depois de percorrer o entorno das 
cruzes, o templo no cubo maior é acessado através de uma escada 
semicircular em espiral. 

Dentro do templo, o elemento mais marcante é a transparência 
do fundo do altar, com vista para o lago, onde se encontra 
uma cruz de aço que se enquadra na moldura da paisagem. 
Essa transparência é obtida através de uma divisória móvel de 
vidro entre o templo e o lago, que pode ser aberta ou fechada 
dependendo das condições do clima (ANKUS, 2018).

Localizado de forma discreta abaixo do cubo de luz e ao lado 
da escadaria semicircular, existe um ambiente de apoio que 
conta com três salas de espera e serviços de limpeza. Essas salas 
circundam um espaço circular com fechamento de vidro que 

permite a entrada de iluminação do pavimento superior, onde 
estão localizadas as quadro cruzes (SVEIVEN, 2010). 

Assim, o projeto da igreja foi concebido para que o visitante 
percorresse um caminho ritualístico para aproximar-se do 

Figura 43. Vista do muro em L que isola a igreja. Fonte: Archpaper, 2012.
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espaço sagrado do templo. O muro em L serve como proteção da 
igreja frente ao entorno construído.

3.4.2. Análise técnica

A arquitetura de Tadao Ando é baseada em uma ordem 
geométrica clara. Na Igreja sobre a água, o projeto baseia-se na 
intersecção dos volumes de um prisma, com base quadrada de 
15 metros de cada lado, e um cubo, de 10 metros de lado. Os 
volumes compartilham um vértice em uma área de 25 metros 
quadrados (VILELA, 2011).

O muro em L que separa a igreja do restante do hotel tem medidas 
de 39 e 75 metros na direção norte e oeste respectivamente. 
Assim, o visitante circula o muro e adentra a igreja pelo lado 
norte do projeto. 

O acesso para a igreja se dá pelo cubo menor, de estrutura 
metálica e fechamento em vidro laminado. As quatro cruzes 
de concreto em seu interior tem 50 centímetros de espessura 
e posicionam-se de maneira a conformar um quadrado, seus 
vértices distanciando-se em apenas cinco centímetros.

O lago em frente ao altar da igreja com formato retangular, cujos 
lados medem 45 por 90 metros, atua de forma a enclausurar o 
espaço sagrado do contato direto, mas conecta a igreja com a Figura 44. Cubo iluminado com as quatro cruzes. Fonte: ArchDaily, 2010.
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natureza ao seu redor. O pórtico em concreto ao lado do templo, 
que permite a abertura ou fechamento do painel entre o altar e o 
lago, tem 6,2 metros de altura e sua viga se estende a 15,9 metros 
(VILELA, 2011).

3.4.3. Análise estética

A Igreja sobre a água tem como base a relação do construído 
com a natureza, que atua como elemento implícito no projeto 
de arquitetura de Ando. O arquiteto combina elementos 
relacionados ao meio sagrado e secular, arti�cial e natural, 
escondido e exposto, para criar o ambiente da sua arquitetura.

Um dos aspectos mais surpreendente do projeto é o fechamento 
do fundo do altar, que tradicionalmente é utilizado para expor 
imagens sagradas, em que o arquiteto optou por revelar a natureza 
do entorno como representação vívida do próprio Criador. Dessa 
forma, obtém-se um pano de fundo vivo, colorido e em constante 
movimento, que se altera conforme passam as estações do ano. 

O pórtico reitera a ideia de transição entre o profano e o sagrado, 
permitindo a abertura ou fechamento do painel dependendo das 

Figura 45. Elevação frontal da igreja. Fonte: Archweb, 2002.

Figura 46. Vista do fundo do altar. Fonte: Urban Splatter, 2015.
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condições climáticas, para aprofundar a relação entre o interior 
e o exterior. Para evitar a interrupção da superfície da água, o 
trilho do painel deslizante está levemente submerso, sendo 
imperceptível a certa distância. Assim, a natureza adentra o 
projeto ao mesmo tempo em que o espaço sagrado se estende 
visualmente e simbolicamente para o exterior do templo por 
meio da cruz sobre o lago (SVEIVEN, 2010).

O interior do templo é sóbrio, com cinco �leiras de bancos 
de madeira, 
d i s p o s t o s 
em pares de 
cada lado do 
a m b i e n t e , 
em uma 
c o m p o s i ç ã o 
simples. Os 
materiais da 
parte interna 

do templo consistem em concreto aparente, vidro, e piso em 
granito preto.

Figura 47. Vista do fundo do altar no inverno. Fonte: Urban 
Splatter, 2015.

Figura 48. Pórtico e cruz sobre o lago. Fonte: ArchDaily, 2010.
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3.5. Referências arquitetônicas

O estudo de casos contribuiu para a análise de edifícios religiosos 
através de uma abordagem funcional, técnica e estética obtida 
por meio de elementos intencionalmente aplicados nos templos 
apresentados, garantindo uma identidade arquitetônica assim 
como a criação de lugares signi�cativos. 

Observando como esses elementos foram empregados em cada 
um dos projetos, foi possível identi�car alguns relevantes para 
o desenvolvimento do objeto de projeto, a Igreja Protestante. 
Partindo dos aspectos funcionais no projeto da Igreja do 
Jubileu, foi possível entender como a forma do edifício estava 
intimamente relacionada com as atividades que se davam no 
interior de cada ambiente, resguardando o espaço de culto na 
concha mais interna do projeto, e os espaços complementares em 
um eixo ortogonal na porção lateral do edifício. Na Igreja de São 
Bonifácio, destacam-se os aspectos técnicos, por meio de eixos 
estruturais bem demarcados de forma a promover um percurso 
ritmado na parte interna da igreja, guiando o visitando desde a 

calçada até o interior do templo. Já os aspectos estéticos merecem 
destaque tanto na Capela de São Pedro quanto na Igreja sobre 
a Água. Na primeira, através do uso de materiais construtivos 
– a maciça laje em concreto que paira sobre um pano de vidro, 
para garantir um equilíbrio estético agradável e ao mesmo tempo 
intrigante, como forma de despertar a curiosidade do visitante 
que se aproxima da capela. Já na segunda, através da valorização 
da natureza que cerca a igreja, tanto pelo uso de materiais que 
permitem a permeabilidade visual entre o interior e exterior da 
igreja, quanto pelo uso do espelho d’água, que re�ete a natureza 
circundante e a arquitetura pura, simplista, multiplicando ainda 
mais a beleza dos elementos naturais e construídos.

Figura 49. Igreja de 
San Giovanni Battista 
/ Mario Botta. Fonte: 

Design Milk, 2010.

Figura 50. Igrejinha 
Nossa Senhora 

de Fátima / Oscar 
Niemeyer. Fonte: 
ArchDaily, 2014
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CAPÍTULO 4
O município de  Osasco e o bairro Raposo Tavares
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A cidade de Osasco pertence à sub-região oeste da Região 
Metropolitana de São Paulo e possui 64,935 km² de extensão 
territorial. Localiza-se a oeste da capital paulista a uma distância 
de aproximadamente 16 km da mesma, fazendo divisa também 
com os municípios de Cotia, Taboão da Serra, Carapicuíba, 
Barueri e Santana de Parnaíba. 

Os dados do IBGE 2017 apontam para uma população estimada 
de 697.886 pessoas em Osasco, esta ocupando o 6º lugar dos 
municípios mais populosos do Estado de São Paulo. O último 
censo, em 2010, também a�rma que a maior parte da população, 
cerca de 52%, considera-se católica e cerca de 27% considera-se 
evangélica. Esta informação é relevante para o estudo, pois a�rma 
como a maior parte da população considera-se pertencente a 
alguma religião, e na sua maioria, à religião cristã, atribuindo 
maior relevância ao projeto da Igreja Cristã Protestante.

4.1. Histórico do município de Osasco

Os primeiros movimentos dos quais se tem registro na região 
oeste de São Paulo e Carapicuíba se deram por povos indígenas 

na tentativa de escapar de epidemias que se alastravam pelos 
povoados (BRITO, 2009). No entanto, a região logo passou 
a ser alvo da ação de bandeirantes em busca de novas terras e 
uma alternativa para mão de obra, já que o mercado de escravos 
negros estava em poder dos holandeses. Em razão da necessidade 
de fugir da ação dos bandeirantes que perseguiam os índios para 
torná-los escravos, a região foi uma das primeiras a ser explorada 
pelas missões de catequese dos padres jesuítas José de Anchieta e 
João de Almeida. No local que hoje corresponde a Barueri, foram 
erguidas uma escola e uma capela antes mesmo da fundação da 
Vila de São Paulo de Piratininga em 1554 (RUBIO, 2017). 

Um dos bandeirantes que fazia parte de expedições exploratórias 
para aprisionar indígenas, chamado Antônio Raposo Tavares, 
chegou ao Brasil em 1622 e se instalou em um sítio localizado 
na região de Quitaúna. Esse sítio pode ser considerado um dos 
primeiros núcleos de povoamento, ou vila, futuramente dando 
origem a região onde hoje se encontra a cidade de Osasco 
(BRITO, 2009). Por volta de 1630, o bandeirante construiu 
uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição em 
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suas terras às margens do Rio Anhembi, também na região de 
Quitaúna (RUBIO, 2017). Depois de sua morte, suas terras foram 
passadas para herdeiros e vendidas para uma cadeia sucessória 
de proprietários, até que em 1850, foram adquiridas por João 
Pinto Ferreira, dono de uma extensa área que ia do atual Butantã 
até o Munícipio de Cotia (RUBIO, 2017). 

Somente em 1887, quando o imigrante italiano Antonio Agu 
se tornou proprietário de parte dessas terras, uma região entre 
os córregos Bussocaba e Aguainha, que se iniciou o processo 
de industrialização da região, pois Agu tinha intenção de atrair 
investimentos de empresários de São Paulo e fazer daquela área 
um núcleo industrial (BRITO, 2009). Teve como sócio o Barão 
Sensaud de Lavaud e ambos instalaram na cidade uma olaria 
produtora de tijolos, revestimentos e tubos cerâmicos (RUBIO, 
2017).

Em 1895, Antonio Agu construiu por conta própria uma estação 
de trem no percurso da linha Sorocabana no local conhecido 
atualmente como Bussocaba e ofereceu a mesma para a 

Companhia Sorocabana, solicitando que fosse dado o nome de 
estação Osasco em homenagem a sua terra natal, na Itália. Dessa 
forma, Osasco iniciou seu processo de desenvolvimento a partir 
da ocupação do entorno da estação férrea.

Além da olaria, Agu fundou também uma indústria de 
cartonagem, e de tecelagem, associando-se a nomes como Narciso 

Figura 52. Primeiros registros de mapeamento de Osasco entre 1900 e 1912. Fonte: 
RUBIO, 2017.
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Sturlini, e Enrico dall’Acqua. Construiu no terreno da fábrica de 
tecelagem 200 unidades habitacionais para os operários, a � m de 
garantir a mão de obra. Suas contribuições foram além do ramo 
industrial, com a construção de um hospital, e com o plantio de 
eucaliptos como forma de diminuir a incidência de alagamentos 
ao longo rio Tietê (RUBIO, 2017).

No período das guerras mundiais, a região de Osasco passou 
a receber muitos imigrantes italianos, portugueses, espanhóis 
e armênios no início do século XX, e a população começou a 
aumentar também devido à necessidade de mão de obra para as 
fábricas existentes na região. O crescente aumento na população 
levou Osasco a ser categorizada como vila em 1918, passando 
a abrigar um cartório e uma agência de correio, implantada 
na primeira via o� cial da região. Recebeu também instituições 
religiosas e educativas, além de estabelecimentos voltados 
ao comércio e ao lazer. Dessa forma, a paisagem de Osasco 
era dividida entre as áreas rurais, com terras que produziam 
alimentos, e as áreas industriais mais próximas à estação de trem 
(BRITO, 2009). 

A vila passou por duas inspeções sanitárias, em 1922 e em 1939, 
que continham registros não somente do nível de insalubridade 
daquela região, como também informações sobre a formação da 
cidade, estrutura urbana, número de habitantes e uma descrição 
das atividades desenvolvidas ali. Concluiu-se após as inspeções as 
condições precárias de infraestrutura de saneamento, acarretando 
num alto nível de insalubridade. 
O sanitarista Alcides da Silva 
Ayrosa, responsável pela 
primeira inspeção, descreveu as 
vias existentes, articuladoras dos 
meios de comunicação, sendo 
elas a Estrada Pinheiros-Osasco 
que chegava até São Roque, a 
atual Av. dos Autonomistas, a 
Estrada de Cotia, atual Rodovia 
Raposo Tavares, a Estrada São 
Paulo- Campinas, atual Rodovia 
Anhanguera, a estrada Osasco-

Figura 53. Croqui de Osasco em 
1922 pelo sanitarista Alcides da Silva 
Ayrosa. Fonte: RUBIO, 2017.
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Pirituba e a Estrada de Ferro Sorocabana, atual CPTM (RUBIO, 
2017). 

Já a segunda inspeção, realizada por José Franco Domingues 
Alexandre, registrou um aumento populacional (de 4.118 
habitantes em 1920 para 12.091 em 1934), uma expansão 
territorial e avanço na infraestrutura viária de transportes. 
“Até 1930 a ocupação do território estava circunscrita à área do 
entorno da estação Osasco, sendo que a partir de 1940, se dá a 
expansão do território vinculada ao processo de urbanização 
da RMSP, que se dá de modo mais intenso, avançando sobre as 
várzeas do Rio Tietê” (RUBIO, 2017, p. 148).

Em 1940, a Vila de Osasco era um bairro da periferia da cidade 
de São Paulo, e apesar de ter cerca de 15 mil habitantes, estava 
desprovida de infraestrutura de bens e serviços públicos 
(BRITO, 2009). O polo industrial de Osasco se desenvolveu na 
década de 1950, mas sem planejamento ou �scalização, a vila 
cresceu territorialmente de forma desordenada, visto que os 

investimentos de São Paulo eram prioritariamente destinados a 
bairros mais próximos do centro.

Nesse período, havia um grupo favorável à emancipação da cidade 
de Osasco, a Sociedade Amigos do Distrito de Osasco (SADO), 
pois estavam insatisfeitos com a falta de atenção dada aos bairros 
periféricos da cidade. O grupo contrário à emancipação alegava 
que a separação da capital traria consequências prejudiciais 
aos negócios imobiliários, pois Osasco se tornaria uma cidade 
de interior, e seus moradores cidadãos interioranos. “Pode-se 
inferir que, de qualquer modo, esta [Osasco] já estava relegada a 
segundo plano no que diz respeito à implantação e manutenção 
da infraestrutura urbana pelo poder público de São Paulo. A 
emancipação de certo traria, pelo menos, a autonomia na busca 
de recursos junto ao Governo Estadual para o incremento da 
estrutura urbana” (RUBIO, 2017, p. 150). Finalmente em 31 
de dezembro de 1958, o governador Jânio da Silva Quadros 
sancionou a Lei Estadual Nº 5.121 que instituía o Município de 
Osasco (RUBIO, 2017, p. 150).
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Mesmo após a emancipação, Osasco era ainda muito dependente 
da capital paulista, visto que muitos de seus moradores ainda 
trabalhavam em São Paulo. Apesar de ser considerada uma 
“cidade de operários” (RUBIO, 2017) abrigando um grande 
número de trabalhadores das indústrias, principalmente nos 
limites norte e sudeste da cidade, o crescimento populacional 
acelerado da década de 1960 foi maior que a oferta de emprego. 

De maneira geral, a cidade era formada por um grande número 
de núcleos dispersos de ocupação como o Centro, Presidente 
Altino, Cidade de Deus, Alto Bussocaba, Km 18, Quitaúna, Vila 
dos Remédios, Vila Osasco e Rochdale. A ocupação desordenada 
e estrutura caótica da cidade se deviam às grandes estruturas 
urbanas que cortavam a cidade, como o Rio Tietê, a linha férrea 
e as estradas de acesso ao interior do estado, atuando como 
barreiras físicas para a área central da cidade. Aquisição da 
“casa própria” também foi um grande contribuinte para a forma 
precária de crescimento e ocupação do solo na cidade, onde os 
maiores condicionantes eram o relevo e a localização próxima à 
conurbação com a cidade de São Paulo (RUBIO, 2017). 

O aparecimento de loteamentos periféricos de São Paulo na 
década de 1970 intensi�cou a ocupação de Osasco, que viu por 
necessário atender às demandas geradas pelos trabalhadores da 
indústria e comércio da capital (SEHDU, 2012). Dessa forma, 
o crescimento econômico e vegetativo de São Paulo e uma alta 
demanda habitacional, levaram a um movimento migratório para 
a cidade de Osasco a partir da década de 1960, que acarretou na 
ocupação de muitos lotes irregulares ou mesmo das áreas públicas 
dos loteamentos, chamadas áreas livres, por uma população de 
baixa renda que não tinha condições para adquirir nem mesmo 
lotes irregulares ou clandestinos. Apenas em 1964, a cidade 
recebeu o primeiro Plano Diretor, elaborado pelo arquiteto Jorge 
Wilheim, que indicava diretrizes de desenvolvimento e de�nia os 
parâmetros para os novos parcelamentos a serem implantados. 
Ainda assim, entre 1960 e 1970 intensi�cou-se o processo de 
autoconstrução em lotes periféricos sem acesso à infraestrutura 
urbana mínima por uma população de baixa renda (RUBIO, 
2017). 
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“Em função da formação de seu território, Osasco em muito 
se assemelhava aos demais bairros da periferia de São Paulo, 
onde havia uma concentração muito grande de atividades 
em determinadas vias e inúmeros loteamentos dispersos 
e desconexos em outras. Neste contexto, as condições e a 
implantação da infraestrutura e dos bens e serviços públicos 
não acompanharam o crescimento populacional acelerado e 
desordenado di�cultando o atendimento adequado, impedindo 
que a cidade se desenvolvesse proporcionalmente” (RUBIO, 
2017, p. 153). 

A partir de 1970 até a década de 1990, houve uma desaceleração 
na economia brasileira, acarretando no aumento do desemprego 
e empobrecimento da população, que se viu obrigada a abandonar 
a vida na capital paulista. Assim, Osasco que era antes polo 
atrativo de mão-de-obra devido ao grande número de indústrias 
que ali existiam, transformou-se em cidade de acolhimento 
da população que não conseguiu se sustentar em São Paulo 
(SEHDU, 2012). “Observa-se neste momento a consolidação 
da urbanização desigual do território da cidade, o adensamento 

excessivo e ainda uma grande dependência da capital paulista” 
(RUBIO, 2017, p. 154).

4.2. Osasco hoje

“Quando tudo indicava que Osasco se tornaria apenas mais uma 
cidade dormitório da RMSP, ao �nal da década de 1990 e início de 
2000, houve uma retomada do crescimento e o município voltou 
a exercer o papel de polo regional intermediário” (SEHDU, 2012, 
p. 9). Houve um novo processo de urbanização de regiões ociosas 
localizadas ao longo do Rodoanel por atividades produtivas e 
logísticas. O mesmo aconteceu durante toda a década de 2000, 
na porção sul da cidade, próximo à Rodovia Raposo Tavares. 
Ainda assim, os dados do IBGE 2010 apontam que o extremo sul 
do território é uma das áreas de menor densidade do município, 
devido ao relevo acidentado e presença de áreas de preservação 
ambiental (SEHDU, 2012). 

Quando se trata do desenvolvimento urbano e habitação, a 
cidade de Osasco permanece ainda um território desequilibrado 
e fragmentado, apesar das intervenções e políticas públicas, 
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consistindo em uma cidade contraditória, que abriga tanto 
lugares muito desenvolvidos quanto lugares extremamente 
precários. Um dos motivos para isso é que por muitos anos, o 
projeto para o desenho da cidade não foi prioridade nas gestões 
municipais, mesmo após o plano urbanístico implementado em 
1966, o território permaneceu sendo ocupado sem o mínimo 
planejamento (RUBIO, 2017). 

Somente em 2005 é que a prefeitura decidiu por priorizar o 
planejamento de desenvolvimento do território, enfrentando a 
problemática dos assentamentos precários, a �m de atingir uma 
cidade menos fragmentada e mais igualitária. Uma das formas 
de contornar a falta de integração do território é através da 
criação de novas centralidades distribuídas pelo território com 
a implantação de comércios e serviços que se tornem “polos 
geradores de empregos, diminuindo a necessidade de maiores 
deslocamentos” (SEHDU, 2009). Essa é uma das propostas da 
Revisão do Plano Diretor, que pretende um desenvolvimento 
urbano descentralizador e harmônico de todos os pontos da 
cidade de Osasco. Apesar da proposta, ainda nota-se uma 

disparidade no desenvolvimento da cidade quando se compara 
a oferta de equipamentos públicos na região central com 
as áreas mais periféricas, deixadas em segundo plano pelas 
gestões políticas. As regiões do extremo sul e norte da cidade 
nem chegaram a ser contabilizados no Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social e Equipamentos Públicos (vide Figura 
54), em mapa disponibilizado no acervo do próprio Plano da 
cidade em 2018, que tem como proposta “promover o direito à 
cidade a todos os moradores de Osasco” (Plano Diretor Osasco/
PMO, 2018).

A região do bairro Raposo Tavares, no sul do território, localiza-
se em posição estratégica de acessibilidade rodoviária, sendo 
cortada por rodovias intermunicipais, apresentando-se como 
fator atrativo para instalação de indústrias, serviços e comércios 
de grande porte. Dessa forma, observa-se que ali se instalaram 
muitas dessas empresas e indústrias, incentivadas inclusive pela lei 
de zoneamento local, que consiste em Zona predominantemente 
industrial (SEHDU, 2012). 
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Sendo o bairro essencialmente voltado ao transporte do 
automóvel, a conformação do desenho urbano seguiu do 
mesmo modo, com a presença de grandes glebas, di� cultando 
a caminhabilidade. O relevo acidentado, a falta de calçadas, as 
poucas opções de transporte público e a presença de grandes vias 
expressas também contribuem para que seja necessário percorrer 
longas distâncias entre um serviço e outro, incentivando o uso do 
automóvel particular. 

A Figura 60 do sistema viário demonstra como a região formada 
por vias locais é cortada por duas grandes vias arteriais, a Rodovia 
Raposo Tavares e o Rodoanel Mario Covas, atuando como 
grandes barreiras físicas no bairro, pois di� cultam a travessia 
principalmente de pedestres, entre ambos os lados das vias. 

Além das áreas verdes desocupadas e das indústrias e comércios 
de grande porte que se instalaram ali, como mostra a Figura 61, 
o próximo maior uso do solo na região é residencial. Observa-
se um grande número de condomínios horizontais além de 
loteamentos irregulares, con� gurando uma ocupação bastante 

Figura 54. Índice 
Paulista de 
Desenvolvimento 
Social e 
Equipamentos 
Públicos. Fonte: 
Plano Diretor 
Osasco/PMO, 
2018.
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desigual. Os dados do IBGE 2010 apontam que essa região abriga parte da população mais pobre da cidade, com renda de até três 
salários mínimos. 

“Como na maioria dos municípios metropolitanos, a formação do espaço urbano de Osasco está intimamente ligada ao seu processo 
de desenvolvimento econômico, caracterizado por produzir uma cidade injusta do ponto de vista urbanístico e ambiental, com a 
ampliação da desigualdade social e a exclusão territorial acompahada pela saturação da rede de infraestrutura e serviços urbanos” 
(SEHDU, 2012, p. 10).

Figura 55. Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP). Fonte: CEM/Cebrap – Centro de Estudos 
da Metrópole, 2008; GODOY, 2018.

Figura 56. Município de Osasco 
Fonte: SEHDU/PMO, 2012; 
GODOY, 2018.

4.3. Inserção urbana 4.3.1. Localização e situação

Figura 57. Bairro Raposo 
Tavares. Fonte: SEHDU/
PMO, 2012; GODOY, 2018.

Figura 58. Ortofoto do terreno estudado. Fonte: 
Google Earth, 2018; GODOY, 2018.



97

entorno. Portanto, propõe-se uma requali�cação das calçadas do 
entorno próximo, promovendo maior e melhor acesso ao terreno. 

A escolha do local também se deveu à íntima relação com a 
natureza (vide Figuras 63-70), que serviu como potencialidade 
para a elaboração do projeto que visa atender tanto os moradores 
das proximidades quanto os �éis de outras partes da cidade. É 
possível identi�car a baixa ocupação da região através da Figura 
62, havendo poucos equipamentos urbanos no entorno. Portanto, 
devido à escala e programa do projeto da igreja, este servirá como 
uma espécie de polo urbano, atraindo cerca de 900 pessoas por 
�nal de semana. 

O terreno escolhido para a intervenção trata-se do terreno onde 
atualmente localiza-se a Igreja Batista Memorial, que se implantou 
ali de forma estratégica, devido à falta de igrejas na região do 
bairro Raposo Tavares, inclusive atendendo à população carente 
do entorno. 

4.3.2. Zoneamento, sistema viário, uso do solo, ocupação e 
equipamentos urbanos

O terreno faz parte de uma área de zoneamento industrial ZI/15, 
conforme Figura 59, cujos usos permitidos incluem a categoria 
E3 – Instituições Especiais, incluindo instituições de ensino 
religioso (DUS, 2018). 

Está posicionado em local de fácil acesso para a população de 
diversas partes de Osasco, São Paulo e Cotia, pois localiza-se na 
divisa dos três municípios, próximo à alça de acesso ao Rodoanel 
Mario Covas, no km 21 da Rodovia Raposo Tavares. Porém, 
através do mapeamento das calçadas do entorno (vide Figura 
60), percebe-se a di�culdade do acesso a pé dos moradores do 
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Figura 59. 
Zoneamento da 
região estudada. 
Fonte: SEHDU/
PMO, 2012; 
GODOY, 2018.

Figura 60. 
Sistema viário e 
calçadas da região 
estudada. Fonte: 
SEHDU/PMO, 
2012; GODOY, 
2018.

Figura 62. 
Ocupação e 
equipamentos 
urbanos. Fonte: 
SEHDU/PMO, 
2012; GODOY, 
2018.

Figura 61. SUso 
do solo da região 
estudada. Fonte: 
SEHDU/PMO, 
2012; GODOY, 
2018.
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CAPÍTULO 5
Projeto de uma Igreja Protestante
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O conceito de espaço religioso no protestantismo foi alterado 
depois da Reforma e se revela como peça fundamental para a 
elaboração do projeto da Igreja Protestante. Além disso, e estudo 
sobre o local de implantação da igreja mostrou-se importante 
para identi�car aspectos condicionantes, de�cientes e potenciais 
da região, de forma a auxiliarem na con�guração tanto do partido 
arquitetônico quanto do programa de necessidades no projeto da 
Igreja. 

5.1. Conceito

A Reforma Protestante ocorrida no século XVI, liderada por 
Martinho Lutero, marcou uma drástica mudança no conceito 
de espaço de culto cristão. A igreja, formada pelo conjunto do 
espaço de culto, suas imagens e relíquias, era, até então, tida 
como espaço sagrado que deveria ser notadamente separado dos 
espaços profanos, pois era lá que habitava Deus. Os reformadores 
entenderam que a igreja era formada por pessoas e o sagrado se 
manifestava na reunião dos �es e não no espaço em si. Portanto, 
os elementos sacros foram retirados, dando espaço a uma 

arquitetura mais simplista e funcional, que proporcionasse um 
melhor ambiente para o �el escutar a mensagem transmitida 
pelo pregador. 

Portanto, na concepção do espaço da igreja protestante, busca-se 
eliminar a ideia de separação entre espaços sagrados e profanos, 
pois Deus não se limita a um espaço entre quatro paredes. Além 
disso, no templo protestante, não são utilizadas imagens nem 
objetos sacros que pudessem ofuscar a noção de Soli Deo Gloria, 
em que Deus é o único que merece toda glória e louvor.

5.2. Partido

Foram identi�cadas características marcantes da região que 
pudessem ser incorporadas no projeto de uma igreja local como 
forma de quali�cá-lo. Dentre elas, destacam-se as principais vias 
que cortam a região, sua localização periférica na divisa entre três 
cidades, as áreas verdes que garantem grande potencial visual, 
e o rio que delimita o terreno. Foram identi�cadas também 
fragilidades na região, que auxiliaram na de�nição de diretrizes 
urbanas como o alargamento de vias, a criação e o alargamento 
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de calçadas garantindo melhor caminhabilidade para o entorno 
próximo. 

Foram de�nidos elementos base para a criação da Igreja, de forma a 
garantir uma identidade arquitetônica ao projeto. Tinha-se como 
prioridade evidenciar a natureza, favorecendo a contemplação do 
entorno a partir do interior do projeto através da permeabilidade 
visual. Para não agredir visualmente o entorno, buscou-se a 
utilização de materiais em seu estado natural, sendo o concreto, 
a madeira e o vidro. Buscou-se oferecer um percurso marcado, 
ou ritmado, pela estrutura e pelos brises, de forma a transmitir 
certa estabilidade para o frequentador ao percorrer o interior 
da Igreja. Finalmente, evitando ser uma igreja que funcionasse 
apenas com um encontro semanal, buscou-se atrair as pessoas 
por meio da oferta de diferentes programas e atividades que 
atendam às necessidades da comunidade do entorno.

5.3. Programa

O programa da Igreja foi dividido em quatro setores: o espaço de 
culto, o espaço infantil, o espaço administrativo e o espaço social. 

O espaço de culto engloba o templo, o foyer, salas de reunião e 
de oração. No espaço infantil estão salas de ensino e recreação 
divididas por idade (de 0 a 10 anos) além de um auditório de 
apoio. O setor administrativo inclui salas individuais e coletivas 
de trabalho, salas de reunião e secretaria. Por �m, no espaço 
social se enquadra um mercado – composto por itens doados, no 
qual a comunidade carente tem a oportunidade de escolher o que 
precisa –, salas de atendimento �nanceiro, empregatício, jurídico 
e educacional e uma brinquedoteca para as crianças.

A setorização do programa em planta foi de�nida de forma a 
destacar o uso principal – templo – em formato circular inserido 
ao meio natural, e estabelecer eixos transversais com os demais 
setores, diferenciando os usos por meio de formas geométricas 
mais orgânicas ou mais ortogonais. O conjunto é de�nido por 
blocos retangulares que se cruzam e enquadram o bloco cilíndrico 
que compõe o templo.
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Figura 90. Perspectiva 
interna do templo. 

Fonte: GODOY, 2018.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo analisar como as questões 
sensitivas na arquitetura afetam a percepção de um determinado 
local com objetivo de quali�car o espaço, tornando-o relevante e 
signi�cativo. 

Partindo de uma explicação sobre como os sentidos provocam 
sensações que afetam a percepção de um local, foi apresentado 
como a arquitetura como forma de arte, pode tornar-se 
signi�cativa quando cria um laço com o frequentador do espaço. 
A partir daí, a religião demonstrou-se como terreno fértil para 
a exploração de espaços signi�cativos, chamados “lugares” 

na arquitetura, na sua relação com o ser humano.  Por isso, a 
arquitetura religiosa foi escolhida como forma de sintetizar as 
questões centrais abordadas ao longo da pesquisa através do 
projeto de uma Igreja Cristã Protestante.

Para isso, foi necessário apresentar um panorama das 
transformações da arquitetura religiosa desde os primeiros 
cristãos, até a Reforma Protestante, explicitando como a mesma 
marcou uma reviravolta na concepção do espaço de culto 
protestante. A pesquisa buscou analisar de que forma os aspectos 
físicos e funcionais do templo contribuem para a construção 
de um lugar signi�cativo através da apropriação feita por seus 
usuários. A ampliação do programa da igreja protestante foi 
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chave para essa apropriação, servindo de abrigo para pessoas e 
criando vínculos com elas. 

Ao longo da pesquisa, foi possível identi�car características na 
arquitetura religiosa que contribuem para uma melhor utilização 
destes espaços, entre elas a valorização da funcionalidade, com 
a ampliação do programa da igreja para atender às necessidades 
da população local, assim como a valorização estética do templo, 
como forma de incitar os sentidos e capturar o �el, possibilitando 
sua identi�cação com a obra.  Com isso, a pesquisa visou 
apresentar a dimensão simbólica da arquitetura no meio religioso 
protestante, de forma a evidenciar a importância do equilíbrio 
entre a funcionalidade e a estética para a produção de lugares 

signi�cativos e para a quali�cação da relação do espaço com o 
usuário, e do usuário com Deus.

Apesar de não ser fundamental para um relacionamento 
intimo com Deus, foi possível concluir que os lugares de culto 
protestante exercem uma função psicológica e espiritual para uma 
experiência signi�cativa do sagrado. A arquitetura, como forma 
de arte materializada, tem papel fundamental nessa relação, pois 
é ela quem desempenha a função de abrigo. Na busca por lugares 
signi�cativos que despertem a curiosidade e os sentidos do ser 
humano, o homem encontra na arquitetura, assim como a igreja, 
um local de refúgio.
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