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RESUMO 

A produção religiosa é tema recorrente e constante da produção arquitetônica. Os edifícios dedicados ao culto são protagonistas 

quando se fala de arquitetura ocidental, são ícones ou referências dos períodos históricos. Geralmente de arquitetura notável e majestosa, os 

templos religiosos se apresentam carregados de símbolos, formas e conceitos do espaço temporal em que foram produzidos. No Brasil, não 

obstante, essa produção arquitetônica também se fez relevante à história, todavia, inicialmente, apresentou-se em proporções menores. Este 

espaço de pequena dimensão dedicado a ritos religiosos, aqui definidos como “capela”, esteve presente na história do Brasil a partir da 

colonização portuguesa, sociedade majoritariamente católica na época. As capelas, no entanto, apresentavam-se como anexos às edificações 

de uma propriedade rural ou de um colégio. Passados cinco séculos, a permanência destes pequenos edifícios religiosos como anexos ainda é 

constante na arquitetura. Assim, guiados por esse contexto, o trabalho apresentado consiste no estudo do espaço sacro em capelas anexas a 

edificações no Brasil, através da análise gráfica e contextualização de cinco capelas projetadas e construídas entre 1985 e 2015. O propósito é 

refletir e discutir a arquitetura desses espaços, o território em que estão inseridos, os materiais utilizados, o projeto formal e o resgate dos 

elementos litúrgicos, a fim de identificar a composição e o caráter do espaço sacro produzido no período referido. Cabe ainda observar as 

características arquitetônicas desses espaços atuais em relação às capelas da época colonial e identificar quais elementos ou sinais sacros 

foram mantidos ou eliminados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Capelas. Arquitetura religiosa. Espaço sacro.  
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ABSTRACT 

Religious production is a recurrent and constant theme of architectural production. The buildings dedicated to the cult are protagonists 

when talking about Western architecture, are icons or references of historical periods. Generally of remarkable and majestic architecture, the 

religious temples are loaded with symbols, forms and concepts of the temporal space in which they were produced. In Brazil, however, this 

architectural production also became relevant to history, however, initially, it presented itself in smaller proportions. This small space 

dedicated to religious rites, here defined as "chapel", was present in the history of Brazil from the Portuguese colonization, a society mostly 

Catholic at the time. The chapels, however, presented themselves as annexes to the buildings of a country estate or a college. After five 

centuries, the permanence of these small religious buildings as annexes is still constant in architecture. Thus, guided by this context, the work 

presented consists of the study of the sacred space in chapels annexed to buildings in Brazil, through the graphic analysis and contextualization 

of five chapels designed and built between 1985 and 2015. The purpose is to reflect and discuss the architecture of these spaces, the territory 

in which they are inserted, the materials used, the formal project and the rescue of the liturgical elements, in order to identify the composition 

and character of the sacred space produced in the referred period. It is also important to observe the architectural characteristics of these 

spaces today in relation to the colonial era chapels and to identify which elements or sacred signs were kept or eliminated. 

 

KEYWORDS: Chapels. Religious architecture. Sacred space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mas a igreja que age na formação brasileira, articulando-a, não é a catedral com o seu bispo a que vão se queixar os desenganados 

da justiça secular; nem a igreja isolada e só, ou a de mosteiro ou abadia, onde se vão açoitar criminosos e prover-se de pão e restos 

de comidas mendigos e desamparados. É a capela de engenho. (FREYRE, 2003, p. 260).  

As capelas são templos de pequenas proporções de um só altar, como definido por Corona e Lemos (1998, p. 106), presentes na 

arquitetura religiosa e na história do Brasil, conforme citado por Gilberto Freyre em Casa-grande & senzala e por Rodrigo Mello Franco de 

Andrade em 1955, na primeira edição da revista Módulo que diz “não se poderia escrever a história da arquitetura religiosa no Brasil sem um 

capítulo especial dedicado às capelas rurais”. Os colonizadores portugueses têm papel principal nessa história, sendo uma sociedade 

majoritariamente católica na época. De acordo com a pesquisa realizada por Santos (2006, p. 12), “o português recém-saído da Idade Média 

traz para o Brasil suas tradições e experiências religiosas” e as impõem a uma sociedade em formação, miscigenada e submetida às novas 

regras de civilização, promulgadas pelos portugueses. As casas senhoriais portuguesas, morada da nobreza e da alta burguesia entre os séculos 

XVII e XIX, expressavam tal tradição e contribuíram para a herança desta cultura no Brasil. A religião católica estava imbricada à sociedade e à 

política, os ritos faziam parte da vida de colonos e colonizadores como atividade diária. A religiosidade era vivida em níveis doméstico e 

familiar, uma fé intimista, impregnada de profunda devoção, que trazia consigo padroeiros e imagens para ser vinculada ao espaço social da 

habitação. De acordo com Mott (1997), havia uma dicotomia ritual na fé portuguesa, na qual, de um lado, o exercício individual e privado de 

comunicação direta entre a imagem com sua semelhança, e, de outro, a rotina pública dos sacramentos, constando com a existência duas 

práticas religiosas: a contemplatio e a liturgia.  
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A liturgia ou rito, como deveras tratado por Durkheim (1996), determina um modo de ação religioso, tal como o homem deve 

comportar-se perante o sagrado, constituída por uma instituição social cuja finalidade é assegurar o equilíbrio da sociedade, “agindo como 

uma forma de disciplina social” (WEISS, 2012, p. 96). Os rituais públicos e liturgia sacramentada pela Igreja católica explicitavam o modo de se 

viver em sociedade recém-colonizada tal como designado pela corte portuguesa, bem como a hierarquia social e política.   

A contemplatio aproximava a religião proclamada da fé individual e intimista, resultando numa profunda confraternização de valores e 

sentimentos, uma religião “doce, doméstica” – como citado por Freyre (2003, p. 227). A proximidade religiosa e doméstica entre os fiéis e o 

santo padroeiro era vista nas adulações das imagens, relicários, oratórios ornamentados em ouro e capelas particulares. No entanto, as igrejas 

não poderiam ser instaladas particularmente para satisfazer o desejo e religiosidade de cada família. Era a igreja símbolo de pureza, de ordem, 

de santidade. O fanum e o profanum não poderiam estar imersos num mesmo ambiente, e a segregação espacial era diretriz para a instalação 

de um espaço devocional externo à igreja. As famílias mais abastadas, situadas em meio rural e não podendo frequentar a cidade e a igreja 

matriz diariamente, teriam que manter a tradição católica e a comunhão com Deus. O altar interno à residência e posteriormente a capela 

anexa garantiam as práticas devocionais e litúrgicas diárias. As instituições educacionais, originalmente vinculadas à religião1 e em sua maioria 

estabelecidas por jesuítas, também agregavam em suas dependências as capelas.  

Neste contexto, observa-se o profundo vínculo entre a religião, aqui destacando as capelas, e a história do Brasil. Não há como 

desenvolver um estudo sobre este produto arquitetônico específico sem compreender a origem deste anexo na história do Brasil colônia. 

Importa, no entanto, evidenciar a diferença entre “capela”, já caracterizada conforme Corona e Lemos, e “igreja” que, de acordo com os 

mesmos autores (1998, p. 270) é o “local de reunião, onde são convocados ou congregados os fiéis. Nos primeiros tempos foi a denominação 

dada ao templo cristão. Hoje em dia a palavra designa o edifício consagrado ao exercício público do culto católico romano”.  

                                                           
1
 Colégio Meninos de Jesus – primeira escola oficial do Brasil, fundado em 1550. 
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Cinco séculos distam destas origens, e a produção arquitetônica de capelas como edificações anexas ainda são recorrentes e atuais. 

Obviamente, o objetivo desses espaços, já no mundo moderno e contemporâneo, não trata da organização social de um povoado ou região. 

Tampouco se faz obrigatória para garantir o cumprimento de rituais litúrgicos. O apelo da arquitetura sagrada é então destinado a outros fins 

que não a aproximação de fiéis e a promoção dos ritos sagrados dominicais. Dentro desse contexto, as indagações sobre o objeto foram sendo 

construídas: Desempenhariam estas capelas a mesma função daquelas erigidas no passado? Qual a função e o caráter das capelas anexas às 

edificações “sede” ou complexos arquitetônicos na época atual? O que caracteriza o espaço sacro destinado a uma atividade espiritual em 

capelas? Há alguma identidade arquitetônica nessas capelas? Quais elementos ou sinais sacros têm sido mantidos e quais eliminados? 

Assim, o presente trabalho é uma contribuição para a arquitetura, uma vez que as pesquisas até o momento desenvolvidas margeiam 

este tema, apresentam estudos sobre a arquitetura religiosa e capelas da época colonial, outros abordam o espaço sacro e simbolismos da 

arquitetura religiosa contemporânea, mas pouco abordam a questão das arquiteturas contidas nesta proposta. Por isso, o presente projeto 

torna-se relevante, pois as capelas, como anexos de residências, não foram extintas com a proximidade da cidade ou facilidade no transporte, 

mas têm sido projetadas e construídas até os dias atuais. Também são alvo de serem anexadas a novos conjuntos e edifícios de outra 

finalidade. Sendo que estas, em sua maioria de caráter particular, têm grande liberdade projetual e arquitetônica e, portanto, desempenham 

papel significante na arquitetura atual.  

Tem se na arquitetura sagrada a tentativa de aproximar-se do divino e do espiritual, quer seja pela forma, pela localização, pela 

dimensão, pela iluminação ou outros aspectos que constituem a arquitetura religiosa. O objeto estudado há que ser de caráter religioso, 

católico, de pequenas dimensões, desprovido de líder residente (padre/pastor/reverendo), anexado a uma residência de campo ou exercendo 

uma função como apêndice a uma instituição. A exclusividade da denominação católica deu-se em função do maior número de exemplares 

encontrados e necessária unidade litúrgica. O estabelecimento de tais parâmetros é fundamental para analisar comparativamente os estudos 
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de caso, de forma que não se equipare um templo ou paróquia com capela, visto as dissemelhanças no espaço litúrgico, programa 

arquitetônico e funcionalidade.  

O recorte temporal elegido define o estudo de capelas, anexas a edificações, erigidas entre 1985 e 2015. A delimitação deste período foi 

possível após a pesquisa e fichamento dos exemplares arquitetônicos relevantes desde a arquitetura moderna à contemporânea. O recorte 

espacial adotado trata objetivamente da arquitetura produzida em território nacional, uma vez que estamos considerando a história do país 

como aspecto relevante à produção arquitetônica do objeto estudado não caberia abranger outros territórios. Não há, no entanto, restrição à 

unidade federativa ou regional quanto à inserção do objeto de pesquisa, visto que tal delimitação reduziria a pesquisa em função do número 

de exemplares encontrados. Entendeu-se, portanto, que o recorte espacial deveria ser ampliado, uma vez que o objeto é por si só delimitado 

em três aspectos: (1) dimensão – capela; (2) destinação – religioso; e (3) localização – anexado a uma edificação principal.  

A definição de anexo como elemento arquitetônico será neste trabalho definida mais como um complemento do programa de casas 

quase que mais especificamente rurais. Na própria pesquisa este ambiente foi encontrado em registros internos à edificação da residência, 

como no caso da Quinta da Francelha (pag. 21) ou da casa sede do Sítio do Mandú (pag. 22).Também existiram  os mais conhecidos exemplos 

de capelas compostas em conjunto e ao lado  da  casa principal como nos engenhos descritos por Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e 

Senzala (2003). Portanto, neste estudo as capelas como anexos serão entendidas como espaços sacros que complementam o programa de 

determinada  residência sem necessariamente estarem cerca da edificação principal. 

A pesquisa se dá através do processo de recolha e seleção de amostras e análise de resultados, corroborando uma investigação que 

possibilita discutir a arquitetura, o espaço sacro e a simbologia aplicada. 
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Frisando sua importância arquitetônica, esta pesquisa identificará capelas brasileiras, de arquitetura significativa para o estudo cujos 

parâmetros serão estabelecidos em relação ao contexto em que se inserem, ao partido adotado e aos materiais utilizados. Partindo da 

hipótese de que a arquitetura religiosa das capelas, anexadas a edificações principais, apresenta, atualmente, conceitos distintos daqueles da 

época colonial, mas carregam em si parte dos elementos de referência do espaço sacro e tradição contidos naquelas, o presente estudo busca 

identificar a caracterização deste espaço sacro e sua funcionalidade à luz do século XXI. 

A pesquisa será formada por levantamento bibliográfico, coleta de dados e visitas em campo. Assim, os resultados serão interpretados, 

sistematizados e analisados, possibilitando a tabulação dos espaços religiosos de forma que os processos de reconhecimento e analítico 

possam ser equilibrados. Pretende-se alcançar, ao final do projeto, uma parte do panorama do espaço sacro em capelas gerado por estes 

exemplares nos âmbitos territorial, arquitetônico e religioso.  

Serão utilizadas as referências bibliográficas para construção do estado da arte. O levantamento será realizado por meio de publicações 

em revistas e livros. Para análise, serão utilizados, além das fontes textuais das referências bibliográficas, os métodos de análise gráfica de Clark 

e Pause, Unwin, Baker e Ching.  

A dissertação estrutura-se em quatro capítulos e considerações finais.  

O primeiro capítulo introduz a arquitetura religiosa na época colonial brasileira, definindo alguns conceitos e origens. Não possui a 

pretensão de explanar toda a história das capelas no Brasil, mas apenas apresentar o contexto inicial dessas edificações para permitir uma 

melhor compreensão do espaço sacro, visto que muito se traz acerca das funcionalidades originais. Esse capítulo abordará conceitos sobre a 

arquitetura religiosa e o simbolismo presente nesta arquitetura.  
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O segundo capítulo apresentará o estudo do espaço sacro e os elementos formais existentes nesse espaço, de forma a esclarecer e 

fundamentar o caráter religioso das capelas anexas à luz da arquitetura moderna e contemporânea. Caberá, neste estudo, a análise das 

permanências simbólicas e do mistério que envolve a arquitetura religiosa. Um espaço sacro deve de alguma forma apresentar e representar, 

quer seja pela imagem ou pela ausência dela, a presença do mistério divino. Tal aspecto é fundamental ao estudo das capelas – objeto desta 

pesquisa –, pois nota-se uma arquitetura esvaziada de imagens, contudo repleta de simbologias e mistério.  

No terceiro capítulo, são apresentadas cinco capelas como estudos de caso. Sendo essas capelas projetadas e construídas no período 

citado anteriormente. Preliminarmente foram selecionadas treze capelas que atendiam aos propósitos da dissertação, todavia, com o 

aprofundamento da pesquisa, a seleção de objetos de estudo foi reduzida. Percebeu-se a necessidade de reduzir a quantidade de objetos 

pesquisados para que a análise, o cotejamento e a discussão fossem enriquecidos e mais bem fundamentados. Serão abordados os aspectos 

primordiais quanto à arquitetura e composição dessas edificações: (1) estrutura, (2) materialidade, (3) elementos litúrgicos, (4) caracterização 

do espaço sacro, (5) simbologias aplicadas e (6) contextualização no meio em que se insere. O estudo de cada capela exigirá um prévio 

levantamento histórico e análise gráfica da edificação.  

O quarto capítulo discutirá as similaridades e aspectos observados nas capelas estudadas. E, nas considerações finais, são apresentadas 

as conclusões e observações em relação aos questionamentos que nortearam esta pesquisa. 
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1. ARQUITETURA RELIGIOSA: CAPELAS ANEXAS 

1.1. As capelas anexas – conceitos e origens 

A religião católica trazida para o Brasil pelos portugueses atuava em duas frentes. A primeira como salvadora de almas, e a segunda 

como colonizadora. Portugal, como nação missionária que se denominava (RANGEL, 2010), trazia a salvação para os não católicos (indígenas e 

posteriormente os negros) e os ensinava civilidade através do trabalho de colonização e catequese. O projeto de colonização requeria certa 

adequação e adaptação aos elementos locais, pois era impraticável seguir o rigor católico ortodoxo romano. A colônia, como país recém-

descoberto, não possuía organização e espaços adequados à liturgia como praticada na Europa. O obstáculo não era apenas espacial, mas 

também linguístico e cultural, e os jesuítas teriam que se adaptar para se comunicar com o povoado.  

A transposição dos valores europeus para o Novo Mundo não aconteceu da forma como Portugal havia planejado. A forma como o 

europeu viu o indígena americano não permitiu enxergar a sua autonomia e as suas capacidades humanas e mentais. Creditaram 

apenas, como nos fala Caminha, serem como “folhas em branco a espera de escrita”. É importante pontuar que o catolicismo, 

como um sistema cultural importado para um novo contexto, sofreu um maior número de adaptações e mutações justamente por 

estar longe de sua conjuntura de origem. (RANGEL, 2010, p. 3). 
 

Essas adaptações resultantes da condição colonial, num cruzamento entre práticas religiosas portuguesas, indígenas e africanas, 

aproximaram o homem brasileiro ao sagrado, de maneira intimista e informal para resolver as necessidades cotidianas. Sérgio Buarque de 

Holanda ressalta essa intimidade e “sentimento religioso mais humano e singelo” (1995, p. 149): 

Cada casa quer ter sua capela própria, onde os moradores se ajoelham ante o padroeiro e protetor. Cristo, Nossa Senhora e os 

santos já não aparecem como entes privilegiados e eximidos de qualquer sentimento humano. Todos, fidalgos e plebeus, querem 

estar em intimidade com as sagradas criaturas e o próprio Deus é um amigo familiar, doméstico e próximo – o oposto do Deus 

“palaciano”, a quem o cavaleiro, de joelhos, vai prestar sua homenagem, como a um senhor feudal.   
 



21 
 

A capela no Brasil colonial fazia parte da propriedade rural, sede de atividade econômica (açúcar, café, ouro) e residencial de senhores 

portugueses e de sua família, tradicionalmente católicos. Era esse o local onde ocorriam as missas e outros rituais religiosos, dentro da própria 

unidade rural que estava distante da cidade ou de uma igreja matriz. Inicialmente, observa-se a presença das capelas interna às residências, 

que possuíam seu próprio altar, tal como visto 

no interior das casas senhoriais portuguesas, 

desde o século XVII.  

As famílias mais abastadas, situadas em 

meio rural e não podendo frequentar a cidade e 

a igreja matriz diariamente, haviam de manter a 

tradição católica e a comunhão com Deus. Um 

altar dentro da residência foi a providência para 

que o rito religioso fosse preservado, tais quais 

os trazidos pelos portugueses, utilizados desde a 

Idade Média – denominados oratórios, pequenos 

retábulos de uso particular. Os oratórios não são 

antecessores das capelas, mas sinalizam uma 

vida religiosa íntima em ascensão. “Revela-se, a partir de então, o desejo de posse de relíquias ou outros objetos de piedade que conferiam aos 

seus donos segurança e intimidade com o mundo do sagrado.” (MUSEU DO ORATÓRIO, 2016).  

FIG.1.1 – Quinta da Francelha – planta do piso 1 (editada pela autora); imagens internas; vista externa da casa. 
Fonte: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial/index.php/casas-senhoriais/pesquisa-avancada/39-fichas/473-quinta-da-

francelha>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
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Os cultos religiosos nas casas rurais eram parte do cotidiano, seja por 

intermédio dos oratórios, seja por capelas domésticas. No estudo publicado por 

Luis Saia (1944, p. 214), ele descreve e apresenta plantas das residências dos 

fazendeiros mais abastados do século XVII na região de São Paulo: 

O esquema da planta define claramente uma faixa fronteira, tomada pelo alpendre 

central, tendo aos lados a capela e o quarto de hóspedes; atrás desta faixa, e 

conservando de certo modo as mesmas divisões da fachada, distribuem-se lateralmente 

os quartos de dormir e, na parte central, uma sala terminada por um alpendre ou por 

pequenos compartimentos de uso secundário.  

 

Nessa descrição, a capela é parte integrante da casa, situada à frente da 

residência, ao lado do quarto de hóspedes no alpendre central. Saia destaca 

ainda que esse espaço de “intercâmbio com o mundo”, zona entre a área restrita 

dos moradores e os recintos de receber e hospedar, é rigidamente mantida, 

ainda que exista variantes nas tipologias residenciais. O autor observa aspectos 

relevantes ao estudo do funcionamento das capelas nessas residências, onde a 

separação de classes pode ser percebida quando a família poderia assistir aos 

ofícios religiosos de dentro de sua própria residência, da janela que interligava 

visualmente os ambientes, enquanto escravos e demais a assistiam do alpendre 

e da área externa. 

  

FIG.1.2 – Sede Sítio Mandú. 
Fonte: SAIA, 1944, p. 266. 
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Essa segregação é explicitada também pela planta apresentada no Guia da Casa do Bandeirante, que define o espaço destinado à capela 

interna: 

3-CAPELA INTERNA – Aberta para o pretório
2
 e com acesso para o quarto do dono da casa. Na capela eram celebradas missas e outras cerimônias da religião 

católica (novenas e terços). Os escravos assistiam do pretório, os homens, do seu interior e as mulheres, do quarto contíguo, através da porta, pois viviam numa 

semi-reclusão, na época comum ao sexo feminino. Guarnecem a capela: oratório grande, original de Piracaia, trabalho executado possivelmente por índios 

catequisados; imagens dos séculos XVI, XVII e XVIII, destacando-se a imagem de São Sebastião, de primitiva feitura, missal, galhetas e salva de estanho e campa; 

nas paredes, oratórios entalhados na época. (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, 1958, p. 4).  

 

  

 

  

                                                           
2
 Do Guia da Casa do Bandeirante (p. 4): ALPENDRE ou PRETÓRIO – Dependência com função distribuidora, onde o senhor aplicava a justiça, recebia os visitantes e atendia 

aos escravos e agregados. Está mobiliado com dois bancos típicos da época, originais da Fazenda do Rosário, de Itu.  

FIG.1.3 – Casa do Bandeirante 
Fonte: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, 1958, p. 4. 
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Do mesmo modo, edifícios institucionais continham a capela no corpo da edificação, visto o aqui já relatado, onde o espaço destinado 

ao oficio religioso abrigava também outras tarefas, como o ensino, o abrigo e a cura dos enfermos. Somente a partir de meados do século XIX a 

capela deixa de ser parte do corpo arquitetônico da casa rural paulista, porém continua a compor as fazendas. Em sua dissertação, Gleria 

(2013, p. 279) observa o desaparecimento das capelas de dentro da casa da sede de fazendas cafeeiras no município de Ribeirão Preto, “dando 

lugar a uma capela autônoma implantada geralmente entre a habitação e as colônias dos trabalhadores”. Para Gleria, esse desligamento 

poderia estar relacionado a duas situações. O aumento populacional do núcleo, “se antes as celebrações religiosas se davam para poucos, a 

vinda de colonos pode ter inviabilizado que as missas ocorressem dentro do casarão, visando à privacidade da família do proprietário” (GLERIA, 

2013, p. 280). E a posição da religião em relação ao Estado, que se separa com a República.  

A análise da história do Brasil nos permite identificar a presença de grande número de espaços destinados à oração e ao culto religioso, 

bem como participação dessa peça na arquitetura cotidiana brasileira, desde a colonização. No entanto, este trabalho não tem a pretensão de 

estudar a história das capelas no Brasil, mas entende a relevância deste embasamento para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que a 

religião e diversos aspectos do culto religioso estão enraizados na cultura brasileira.  

É por uma religião que o homem se define no mundo e para com seus semelhantes. É a religião que empresta um sentido e 

constitui para seus fiéis uma fonte real de informações. Ela funciona como um modelo para o mundo e ao mesmo tempo como 

modelo do mundo. Ela é, pois para seus crentes modelo de ações e de explicação, porque fornece uma resposta às três ameaças 

que pesam sobre toda a vida humana: o sofrimento, a ignorância e a injustiça. (MESLIN, 1992, p. 21). 

 

1.2. Alguns conceitos e referenciais sobre a arquitetura religiosa 

A religião está presente na história da cidade e da sociedade desde as primeiras manifestações do homem no território. Conforme 

apresentado por Santos (2006, p. 16), “segundo estudos científicos, a fé trouxe a humanidade até os dias atuais”. Acreditar num mesmo deus 
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(ou deuses) unificava civilizações, sendo a fé um importante fator de coesão da sociedade civilizada.  Na Idade Média, a fé e a religião eram a 

ordem e o poder de uma sociedade. O domínio e chefia de um território estavam intrinsecamente ligados à representação do divino, ou 

mesmo ao próprio divino. Tal qual se fez no Egito com os faraós, na China com o budismo, na Grécia e em Roma com os diversos deuses, entre 

tantos. Os templos religiosos marcavam a morada dos deuses em meio ao ambiente urbano, davam aos povos um caráter de civilidade, 

deixando a natureza selvagem para trás. As cidades se formavam ao redor destas arquiteturas sagradas, a religião estava profundamente 

imbricada com a política e a sociedade. Os espaços sagrados se apresentavam como lugar de ensinamento, bênçãos, milagres, equilíbrio entre 

céu e terra, proteção e não poderiam ser profanados ou perturbados. 

Nascidas do poder colonial, as Igrejas sintetizam a resolução dos objetivos colonizadores: dar ordem a um mundo desconhecido e 
perigoso; transmutar a civilização urbana ocidental na sacralização do espaço ordenado. [...] Mais do que o palácio dos 
governadores, as igrejas tinham essa qualidade de representar a paz e a ordem desejada [...]. (CAMPELO, 2015, p. 29). 

Assim como Campelo, Durkheim (1996) observa na igreja e nos ritos religiosos uma força coletiva como manifestação dos laços sociais 

de determinado grupo. Por intermédio de ritos religiosos é que os indivíduos eram reafirmados dentro de uma sociedade. Indo além, até os 

dias atuais, pode-se estabelecer um comparativo dessa abordagem com os sacramentos do catolicismo, sendo este paralelo estabelecido 

superficialmente apenas para marcar que não trataremos aqui de coisas da antiguidade, mas coisas do presente que, por sua vez, referenciam-

se nas preexistências recolhidas no passado.  

A igreja se apresenta, portanto, como o espaço de ordenamento social, pois, se tratando de um local que abriga o divino, não deveria 

conter impurezas ou profanação, mas ser local de ensinamento e enquadramento social. Lucio Costa apresenta no texto “A arquitetura 

Jesuítica no Brasil” (1978, p. 17) a relação entre a arquitetura e o objetivo da religião: 
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Sendo o objetivo da Companhia a doutrina e catequese, a igreja devia ser ampla a fim de abrigar número sempre crescente de 
convertidos e curiosos, localizada, de preferência, em frente a um espaço aberto – um terreiro – onde o povo pudesse se reunir e 
andar livremente, não se prevendo, o mais das vezes, a construção ordenada de casas em volta dessa praça.  

Fausto (1995) observa que as duas instituições brasileiras destinadas a organizar a colonização eram o Estado e a Igreja católica, que, 

apesar de distintas, estavam ligadas, visto que o Estado era católico e, portanto, seus súditos deveriam ser católicos.  

Nesse sentido, o papel da Igreja se tornava relevante. Como tinha em suas mãos a educação das pessoas, o “controle das almas” 
na vida diária, era um instrumento muito eficaz para veicular a ideia geral de obediência e, em especial, a de obediência ao poder 
do Estado. Mas o papel da Igreja não se limitava a isso. Ela estava presente na vida e na morte das pessoas, nos episódios decisivos 
do nascimento, casamento e morte. O ingresso na comunidade, o enquadramento nos padrões de uma vida decente, a partida 
sem pecado deste “vale de lágrimas” dependiam de atos monopolizados pela Igreja: o batismo, a crisma, o casamento religioso, a 
confissão e a extrema-unção na hora da morte, o enterro em um cemitério designado pela significativa expressão “campo santo”. 
(FAUSTO, 1995, p. 60). 

Na história da sociedade patriarcal do Brasil, descrita em Casa-grande & senzala por Gilberto Freyre (2003, p. 144), o papel da igreja é 

observado como abrigo, asilo à “onipotência dos proprietários de engenho”. E, então, nota-se outra vertente da igreja: o caráter protetor, e 

não tão somente doutrinário, como citado inicialmente.  

Ainda hoje se observa que a função social das religiões, mais do que a disseminação da “divina palavra”, está imbricada nas atividades e 

condutas sociais. Tanto que o espaço religioso, como já mencionado, existe, e continua a existir, desde a antiguidade. Este trabalho trata 

apenas do espaço religioso cristão, proveniente do catolicismo romano, mas é sabido que o espaço religioso poderia ser vastamente estudado 

e abordado através de diversas perspectivas, pois cabe a cada crença um espaço litúrgico único e dedicado conforme seus ritos.  

Eliade (1970, p. 34), trata do espaço sacro à luz da religiosidade cósmica, evitando caracterizar o sagrado e o profano baseados em uma 

denominação exclusivista, e identifica um templo como a “reprodução terrestre de um modelo transcendente”: 
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Uma outra ideia surge com base nessa diferença ontológica que se impõe cada vez mais entre o Cosmos e sua imagem santificada, 
que é o Templo. É a ideia de que a santidade do Templo está ao abrigo de toda a corrupção terrestre, e isto pelo fato de que o 
projeto arquitetônico do Templo é a obra dos deuses e, por consequência, encontra-se muito perto dos deuses, no Céu.  Os 
modelos transcendentes dos Templos gozam de uma existência espiritual, incorruptível, celeste. Pela graça dos deuses, o homem 
acede à visão fulgurante desses modelos e esforça se em seguida por reproduzi-los na Terra.  

O Código de Direito Canônico (Sacrae Disciplinae Leges), publicado em 25 de janeiro de 1983, estabelece para a Igreja católica 

definições e princípios fundamentais à constituição da igreja, seus edifícios e ritos. Em especial na parte III, “Dos Lugares e dos Templos 

Sagrados”, o Código determina os espaços sacros. 

Cân. 1205 – Lugares sagrados são aqueles que, mediante a dedicação ou a bênção prescrita pelos livros litúrgicos, se destinam ao 
culto divino e à sepultura dos fiéis.  
Cân. 1214 – Pelo nome de igreja entende-se o edifício sagrado destinado ao culto divino, ao qual os fiéis têm o direito de acesso 
para exercerem, sobretudo publicamente, o culto divino.  
Cân. 1226 – Pelo nome capela particular entende-se o local destinado, com licença do Ordinário do lugar, ao culto divino, em favor 
de uma ou mais pessoas físicas. (CONSTITUIÇÃO APOSTÓLICA, 1983, p. 209-212). 

De acordo com Menezes (2006), um arquiteto deve, entre outras obrigações, assegurar a melhor participação na liturgia, fazendo-a por 

intermédio de um adequado espaço acústico, boa iluminação, organização dos espaços interno e externo, mas também criar uma autêntica 

obra de arte, porque arquitetura é técnica e é arte. Os conceitos aplicados à produção do espaço sacro são universais, independentemente da 

dimensão ou localização da unidade. A igreja, catedral, templo ou capela deve provocar o indivíduo por intermédio da arquitetura, tal como Le 

Corbusier afirma em entrevista à revista Architecture d’Aujourd’hui (1961 apud SANTOS, 2015, p. 53): “A emoção vem daquilo que os olhos 

vêm, quer isto dizer, dos volumes, daquilo que o corpo recebe sobre si próprio, como impressão, ou pressão, dos muros e, depois, daquilo que 

a iluminação nos transmite, quer em densidade quer em suavidade, conforme os locais em que ela se faz”. 

“Ao desenhar uma igreja, o arquiteto sente, surpreso, como esta é generosa como tema arquitetural”, diz Niemeyer (2009, p. 38). A 

arquitetura religiosa é repleta de simbolismos e deve remeter àquele que a frequenta, um espaço celestial, de encontro ao divino. Deve ser 
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acolhedora, promover o recolhimento e a comunhão entre fiéis, “visando permitir que a própria arquitetura nos enleve na contemplação da 

Majestade Divina” (MENEZES, 2006, p. 40).   

É consenso que a “arquitetura sagrada tem a prioritária função de instituir um espaço diferenciado onde possa ser estabelecido o 

contato do homem com o Divino” (OLIVEIRA, 2013, p. 40).  A forma como essa conexão se dará caracteriza a liberdade projetual do arquiteto e 

também a habilidade em trazer à tona esse sentimento, sem que para isso seja necessária a pregação da palavra ou a realização de ritos 

litúrgicos. Pretensiosamente, a sacralidade há de ser percebida na arquitetura por intermédio de seus artifícios e características. Estes, por sua 

vez, podem ser deveras simplificados, como a natureza. 

O referimento entre o sagrado e os elementos naturais é notório desde os primitivos, a exemplo do Stonehenge (2075 a.C.), e utilizado 

por muitas religiões, as árvores e rios, fluxo dos astros (Sol, Lua, planetas, estrelas). Segundo Frade (2007), muitas igrejas cristãs utilizam o 

sistema relativo à orientação solar, construídas segundo o eixo leste-oeste, com a porta voltada para oeste, simbolizando que, no percurso da 

porta até a capela-mor, o fiel caminha das trevas à luz, referenciando o altar como local da divindade, ao sol nascente, portanto, fonte de vida. 

Este referencial de natureza como parte do elemento sagrado foi cultivado pelos gregos e perpetuado pelos romanos, cujo espaço sagrado é 

um espaço destituído de sacralidade.  

Segundo Brandão (1987, p. 18), o Pantheon Romano é um exemplo da conexão do edifício com o cosmo, onde a sagrada dimensão do 

espaço permeia a ordem humana através da grande abertura no zênite da cúpula, que trabalha como um eixo vertical que centraliza o espaço 

circular organizado no interior da edificação. Para os romanos, o homem é quase um ser divino, e os “céus chegam à Terra” por intermédio da 

arquitetura, que cria o “pseudocosmos”. Já a arquitetura gótica refletia um novo entendimento da fé, “os templos e outros locais sagrados 

adquiriram uma conotação profundamente mística e até mágica, apelando fortemente à mente e às emoções através dos sentidos” (Muller, 

2006 apud Oliveira, 2010, p. 23). Resultante de um pensamento escolástico, o gótico expressava a harmonia divina apoiada nos princípios de 
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um simbolismo teológico: as paredes eram a base espiritual da igreja, os pilares, os santos, os arcos e os nervos eram o caminho para Deus 

(OLIVEIRA, 2010, p. 26).  

No barroco, os simbolismos religiosos são levados ao extremo, apresentados pela ornamentação pesada, da iluminação dramática, da 

escala monumental, cujo principal objetivo era a exposição e a propaganda da contrarreforma.  

Ao adentrarmos numa igreja barroca, podemos perceber essa atmosfera diáfana e mística que nos envolve e que nos emociona, 
impulsionando-nos para o perdão a Deus. Podemos dizer que nas igrejas góticas a arquitetura leva a terra ao céu, e nas igrejas 
barrocas o céu desce a terra. (OLIVEIRA, 2010, p. 43). 

Do período bizantino ao barroco, as igrejas cristãs refletem o pensamento vigente, transmitindo na arquitetura e na arte os 

acontecimentos do tempo e espaço em que estão inseridas, seguindo dogmas e cânones. “Somente no período Moderno o adorno e as 

representações dão lugar ao funcional” (SUDA, 2014, p. 11). A partir do século XX, com o modernismo e o Movimento Litúrgico, a arquitetura e 

a arte renunciam os modelos clássicos e combatem o ecletismo dos estilos históricos, e assim surge uma nova relação entre a arquitetura e a 

liturgia.  

A arquitetura religiosa moderna como meio privilegiado de manifestação da realidade humana, busca entender o homem 
moderno em suas novas percepções e maneiras de se relacionar com a realidade circundante, e investiga novas formas para esse 
homem poder encontrar-se consigo mesmo e com uma realidade transcendente. Essa busca apresenta-se na diversidade de 
propostas para a construção de um novo imaginário para a fé, concretizado na expressão material viabilizada pela liberdade que a 
linguagem moderna concede a Arte e a Arquitetura.  (LIMA JUNIOR, 2016, p. 19).  

 

O desafio da arquitetura religiosa moderna está, portanto, proposto à medida que se faz necessário um novo olhar sobre a matéria e 

forma dentro do equilíbrio adequado entre as influências histórico-culturais que margeiam o tema e a busca do indivíduo à realidade 

transcendente.  
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1.3. O simbolismo na arquitetura religiosa 

A análise arquitetônica de um espaço sacro deve ser minuciosa, pois se trata de uma arquitetura repleta de simbolismos e preceitos 

litúrgicos. Deve-se considerar desde os espaços formais que compõem necessariamente a edificação até as relações criadas entre a parte e o 

todo, resultante da composição harmônica, dos silêncios arquitetônicos, dos jogos de luzes e sombras, da promenade architecturale que a 

edificação pode conter. Ainda, de acordo com Le Corbusier (1981 apud SANTOS, 2015, p. 64), “A emoção arquitetural existe quando a obra soa 

em você ao diapasão de um universo cujas leis sofremos, reconhecemos e admiramos. Quando são atingidas certas relações, somos 

apreendidos pela obra. Arquitetura consiste em ‘relações’, é ‘pura criação do espírito’”.  

É, antes de tudo, fundamental entender a diferenciação do espaço físico e o espaço existencial na arquitetura, conforme definido por 

Paro (2014). O espaço físico é aquele que pode ser medido, mensurado, cuja materialidade é aplicada e sua concepção definida em projeto. O 

espaço existencial é aquele percebido por cada indivíduo, quer seja visualmente ou sensorialmente, “é a imagem que cada usuário faz quando 

o utiliza, resultado do meio em que vive”, como afirma o autor (PARO, 2014, p. 383). A simbologia sacra arquitetônica é aplicada sobre o 

espaço físico, através de grandes vãos, aberturas para iluminação natural, cheios e vazios, no entanto, é percebida no espaço existencial, onde 

cada indivíduo tem sua percepção e sensação do espaço, cuja luz pode ser percebida como presença do divino ou, então, o excesso da 

materialidade e dimensão do local pode ser entendido como a grandeza de Deus, e assim por diante.  

Para Eliade (1996, p. 34), “a arquitetura sacra não faz mais, portanto, do que retomar e desenvolver o simbolismo cosmológico”, a 

exemplo dos santuários antigos a céu aberto, simbolizando a “comunicação com o transcendente”; a construção do espaço sagrado é eficiente 

à medida que ele reproduz a obra dos deuses. O símbolo cosmológico, segundo Mello (2007), é aquele que permite estabelecer e descobrir 
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analogias e correspondências com as manifestações do ser divino, uma unidade espiritual que une as partes do universo.  O simbolismo 

teológico é aquele ligado à liturgia, ou seja, “faz parte do corpo filosófico de cada religião” (MELLO, 2007, p. 154).  Quando representativa e 

escolástica, a simbologia arquitetônica se aproxima do sentido teológico, tal como nas igrejas barrocas e na arte sacra colonial brasileira. A 

simbologia sacra misteriosa, pouco elucidativa e decifrável pela analogia ao divino, mas não necessariamente cristã ou enquadrada em alguma 

liturgia, esta é cosmológica. A dualidade simbólica sempre esteve presente na arquitetura religiosa, seja no Pantheon, na catedral gótica ou na 

barroca, enraizada na arquitetura como parte do edifício ou agregada como guarnição, entretanto não se trata de uma constante de 

proporções invariáveis. A dualidade simbólica apresentou-se diversa e adaptada ao espaço e tempo em que a arquitetura estava inserida, por 

vezes mais inclinada ao aspecto teológico do símbolo e outras ao cosmológico. O contexto cultural e social no qual os edifícios religiosos foram 

erguidos é determinante ao enquadramento das simbologias.  

O estudo da arquitetura religiosa, considerando desde o período greco-romano, o gótico e o barroco, foi substancial para a definição de 

elementos simbólicos recorrentes na produção arquitetônica religiosa em discussão. A pesquisa não tem como objetivo identificar os símbolos 

na arquitetura religiosa antiga, até porque tais identificações já foram desenvolvidas com excelência por diversos estudiosos sobre o tema. 

Dessa forma, o estudo realizado não está apresentado nesta pesquisa, mas as citações e relações com a arquitetura antiga serão evidenciadas 

sempre que ocorrerem. A organização espacial da planta, a luz, a volumetria, a disposição dos elementos litúrgicos carregam em si séculos de 

história e contextualização, que não podem ser desconsiderados na produção no espaço sacro atual. O ideário religioso é composto por 

memória e mistério, ambos expressados na simbologia arquitetônica, seja ela materializada ou não.  

A materialidade dos símbolos deve ser pautada, pois a ausência de materialidade é constante no objeto de estudo desta pesquisa. É 

mister definir o que tratamos aqui por materialidade, a qual deve ser lida e entendida como corpo que ocupa lugar no espaço, tal como 

aprendida na física. Assim, o vazio, como ausência de materialidade, apresenta-se como linguagem e signo indireto para arquitetura religiosa. 



32 
 

De acordo com Merleau-Ponty (1994, p. 58), “o que substitui o objeto não é o sujeito, é a lógica alusiva do mundo percebido”, de forma que “o 

significado não pertence nem ao símbolo, nem ao sujeito, mas flutua entre ambos e apoiado em ambos” (MELLO, 2007, p. 104). A simbologia 

arquitetônica sacra é tecida entre os signos litúrgicos preestabelecidos e o vazio dos signos, o vazio arquitetônico.   

O vazio em sua concepção possui uma categoria mística, que expressa e reclama a presença do infinito, uma categoria plástica que 
demonstra a necessidade de uma presença, [...] um dos meios mais expressivos do incomensurável e do infinito, efeito de 
transcendência. O vazio se constituíra o símbolo do silêncio em que se manifesta a presença do divino.  (LIMA JUNIOR, 2016, p. 
58). 

  A arquitetura religiosa moderna situa-se à luz de novas relações entre espaço, função e lugar. “O objeto arquitetônico, diferente do 

antigo edifício que se adequava à morfologia preexistente e completava-a, ocupa o espaço de maneira singular, autônoma” (RAMÍREZ, 2009, p. 

13). Esta autonomia, segundo Ramírez (2009, p. 15), “abre uma série de possibilidades plásticas que antes estavam limitadas a fachadas como 

parte de um conjunto”. A abstração formal, as relações volumétricas, espaciais, transparências e a presença de um novo elemento – a água – 

recriam a experiência do espaço religioso com o homem, dentro de um plano moderno e atual. Ainda de acordo com Ramirez (2009, p. 15), “a 

abstração se presta a uma função igualmente espiritual, porém mais contemporânea que os ritos tradicionais: a construção dá sentido a partir 

de uma experiência com o espaço, sem a intermediação de imagens e discursos”.  

[...] a liturgia e a teologia são os principais condicionantes da forma do edifício religioso, pois que determinam o uso do edifício, 
sua dimensão, distribuição de ambientes e elementos espaciais, características formais, pontos focais, percursos e elementos 
comunicativos. São eles, fundamentados ou não em aspectos cosmológicos, que configuram os códigos fundamentais do 
simbolismo religioso. Em arquitetura a teologia e a liturgia expressam-se através do edifício e de suas partes como signos 
inacessíveis àqueles que desconhecem tais códigos da tradição.  (MELLO, 2007, p. 158). 

O simbolismo na arquitetura religiosa deve ser analisado e estudado individualmente no contexto em que se apresenta inserido no 

edifício. Não é possível, tampouco coerente, elencar os símbolos como se fossem parte de uma lista a compor a arquitetura. A simbologia deve 

ser identificada e analisada em composição com o conjunto arquitetônico em que se insere. 
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O simbolismo arquitetônico está profundamente relacionado à experiência espacial, que é perceptiva, cognitiva, dinâmica, 
sinestésica, repertorial, e altamente flexível. A percepção ambiental, como vimos, é uma operação unificada de influxo sensorial e 
construção de sentido, inseparáveis, a partir de um repertório e um contexto, para aquele que experimenta o mundo. (MELLO, 
2007, p. 161). 

No entanto, faremos aqui um breve exercício, preliminarmente à análise individual das capelas anexas, ao observar alguns símbolos 

recorrentes na arquitetura religiosa.  

A localização de um edifício religioso raramente é ocasional, principalmente em culturas pré-industriais. As relações com os elementos 

do entorno são necessariamente consideradas, pois a paisagem em geral carrega consigo significados importantes para a tradição religiosa. Em 

Mateus 7:24-27, intitulado “Dois fundamentos”, o sítio é elemento principal da parábola tratado de forma metafórica: 

24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa 
sobre a rocha; 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não 
caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um 
homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 
com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. (BÍBLIA SAGRADA, 2008, p. 1.254). 

Poderíamos citar outras inúmeras passagens bíblicas que trazem analogias quanto à localização de uma edificação, ou ainda tratam 

certos lugares como sagrado. A montanha, por exemplo, sempre esteve fortemente associada à conexão com o espaço celestial – o sagrado, 

quer seja na tradição cristã no local onde Moisés recebeu as tábuas dos Dez Mandamentos, quer seja na transfiguração através das pirâmides 

do Egito.  

O reconhecimento de um local como sagrado, pode se dar também em relação a uma preexistência, ou em relação a elementos 

naturais, ou ainda em relação a acontecimentos definidos como milagres por determinada crença. Há também fatores puramente práticos que 

podem determinar a localização de um templo, tal como um lote herdado ou doado à instituição religiosa, ou ainda a implantações religiosas 

isoladas, necessárias a um monastério, por exemplo.  
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A localização não se restringe, no entanto, quanto à implantação sobre o solo, mas trata também do direcionamento do objeto 

arquitetônico em relação ao cosmos, à estruturação celeste. Os pontos cardeais nortearam por muito tempo a orientação da planta das 

catedrais cristãs, esquemas geométricos e astronômicos para a implantação de antigos sítios sagrados, na Europa, foram descobertos no 

começo do século XX: 

Teudt anuncia em 1929 a descoberta de alinhamentos de motivações astronômicas conectando sítios significativos da Alemanha, 
aos quais dá o nome de heilige linien (linhas sagradas). Estudos posteriores, como os de John Michell, de fins do século XX, 
desvendaram alinhamentos e esquemas geométricos complexos conectando antigos sítios sagrados por toda a Grã-Bretanha e o 
continente europeu. (MELLO, 2007, p. 168). 

Assim, a localização da edificação vem acompanhada de sua implantação, formando um conjunto de signos e forças atuantes sobre o 

objeto arquitetônico. Baker (1998), ao analisar a obra de Le Corbusier em Le Corbusier: uma análise da forma, aponta como primeiro aspecto 

as “forças do lugar”. Dentre este conjunto de forças, podemos mencionar o acesso, a paisagem, a visualização da edificação, os eixos 

dominantes, a forma do terreno, entre outros.  

O edifício religioso compõe um conjunto de signos que, para serem analisados, como citado anteriormente, necessariamente devem ser 

observados dentro de um contexto social e cultural, sendo a liturgia ponto determinante para a análise dos símbolos teológicos. Para o 

budismo, por exemplo, a Vastu Purusha Mandala é muito utilizada como modelo para a construção dos templos, enquanto no cristianismo a 

organização da planta por séculos seguiu o formato de cruz. As formas geométricas puras também são carregadas de símbolos sagrados, os 

quais não serão detalhados nesta pesquisa em razão de sua complexa explanação, mas identificados se ocorrerem nos estudos apresentados 

no capítulo 3.  

A harmonia inerente à geometria foi logo reconhecida como a expressão mais convincente de um plano divino que subjaz ao 
mundo, um padrão metafísico que determina o padrão físico. Esta realidade interior, que transcende a forma exterior, continuou a 
ser ao longo de toda a história a base das estruturas sagradas. Por essa razão é tão válido construir hoje um edifício moderno de 
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acordo com os princípios da geometria sagrada quanto era o passado em estilos tais como egípcio, o clássico, o românico, o 
islâmico, o gótico, o renascentista ou o Art Nouveau. A proporção e a harmonia seguem naturalmente o exercício da geometria 
sagrada, que parece correta porque ela é correta, ligada como está metafisicamente à estrutura esotérica da matéria. (PENNICK, 
1980, p. 5). 

A composição do edifício religioso avança além da forma externa e relaciona-se com o interior do espaço projetado numa dança entre 

fanum e profanum cuja promenade architecturale é elemento simbólico significativo. O percurso pode ser entendido como um ritual e nenhum 

elemento está por acaso nesse ritual, segundo Eliade (1996, p. 19), “o limiar, a porta, mostra de uma maneira imediata e concreta a solução de 

continuidade do espaço; daí a sua grande importância religiosa, porque se trata de um símbolo e, ao mesmo tempo, de um veículo de 

passagem”. Desde a passagem pelo átrio, a purificação recordada pelo batistério até o altar, há um jogo de símbolos e artifícios arquitetônicos 

que não são resultados do acaso. Daí o mistério arquitetônico, pois tal composição entre elementos, símbolos, liturgia e cosmologia não é 

regulamentada por cada religião, mas arte do autor do edifício. De acordo com Mello (2007, p. 219), “O simbolismo arquitetônico mescla 

diferentes estratégias ao espaço, na construção de um edifício-discurso que comunica uma história, contextos, intenções e filosofias”. 
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2. A CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO SACRO 

2.1. Permanências e passados 

Para acompanhamento da abordagem deste capítulo, algumas precisões conceituais são imprescindíveis serem feitas. Diante do amplo 

universo de templos construídos e a longa jornada histórica da arquitetura religiosa, o recorte temporal que define o passado está aqui 

caracterizado como o período anterior ao Movimento Litúrgico (ML)3, ocorrido no século XX na Europa. A ideia4 de igreja social, organizadora e 

pedagógica havia se esgotado. O processo de dessacralização passara a dominar as relações humanas; crescentemente racional e materialista, 

a sociedade se apoiava numa nova ordem substanciada pelo grande potencial da ciência. 

O Movimento Litúrgico, segundo Oliveira (2010, p. 48), “nasce com o profundo desejo de retomar o verdadeiro espírito cristão presente 

na liturgia e na linguagem simbólica do espaço sagrado”. E, para alcançar esse objetivo, dois princípios básicos norteiam o movimento: a 

participação ativa da assembleia na liturgia e o retorno às origens do cristianismo. A ruptura decorrente desse movimento estendeu-se além 

dos princípios contidos na liturgia e da relação com a comunidade eclesial, e alcançou a arte e arquitetura contida nos templos.  

Na questão arquitetônica, tão importante quanto construir com lógica e sinceridade, com base nos materiais e técnicas modernas, 
foi a consciência de que a “domus eclesiae” deveria ser gerada da função litúrgica como causa final à arquitetura. O intuito 
primordial passou a ser construção do templo como signo de “unidade”, explorando configurações alternativas ao tradicional 
espaço de culto, de modo a aumentar a participação da congregação e diminuir a alienação entre o clero e fiéis. (MULLER, 2006, p. 
98). 

Era tarefa da arquitetura adequar o espaço de culto ao novo conceito litúrgico, garantindo a aplicabilidade dos princípios norteadores 

desse movimento, aumentando a participação da assembleia e reduzindo a alienação entre clero e fiéis. Para tanto, o altar assumiu um caráter 

                                                           
3
  Chama-se Movimento Litúrgico o processo de recuperação dos valores da vida litúrgica da comunidade cristã, que se deu entre meados do século XIX e princípios do 

século XX. Dicionário elementar de liturgia, disponível em: <http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=274>. Acesso em: 10 jun. 2017.  
4
 Ideia explanada e fundamentada no item 1.2 desta pesquisa. 
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central, “em volta do qual as pessoas se reuniriam como o ato Eucarístico de Cristo na Última Ceia” (SANTOS, 2015, p. 84). O altar, como centro 

da liturgia, enquanto “Cristo Místico”, ordenava a configuração da igreja. A nave única surge como solução para simplificação dos rituais, maior 

aproximação e consequente participação dos fiéis ao culto, que agora não se mostra mais apenas como observador. Os espaços internos 

passam a ter maior clareza espacial, ritmo e harmonia. As capelas laterais e dedicadas aos santos foram aos poucos sendo reduzidas, pois não 

deveriam ter mais atenção que a mesa eucarística – altar. “A imagem de Cristo no presbitério tinha de sobrepor-se às dos santos.” (SANTOS, 

2015, p. 85). A imagem abaixo, de Gabriel Frade (2007, p. 107), demonstra com clareza os sinais desse movimento numa obra de restauro: 

 

 

FIG.2.1 – Restauro Movimento Litúrgico. 
Fonte: FRADE, 2007, p. 107. 
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Auguste Perret, com a sua Notre-Dame du Raincy (1922-1923), dialoga com o gótico a partir da aplicação do moderno e evidencia esses 

novos princípios a partir do Movimento Litúrgico.  Como em uma máquina, tudo é necessário em du Raincy, não há espaço para ornamentos e 

detalhes sem função.  

A igreja de Perret, ao invés, tem o mérito de apresentar um projeto (ainda que baseado no esquema basilical) com características 
totalmente inovadoras. O concreto está presente de forma aparente em todo o corpo da igreja. A nave central tem seu teto 
ligeiramente abobadado e inteiramente recoberto com concreto; as colunas que o sustentam são simples hastes esguias. As 
paredes laterais são estruturas vazadas de cimento que formam vitrais multicoloridos por onde se filtra a luz. O altar está situado 
mais proximamente da assembleia dos fiéis, colocado em plano realçado. Essa igreja foi uma novidade espantosa. Nunca, até 
aquele momento, havia se construído uma igreja dessa maneira. (FRADE, 2007, p. 95). 

 

 

FIG.2.2 – Catedral de Notre Dame du Raincy 
Fonte: <http://photos1.blogger.com/x/blogger/6784/3665/1600/48632/IMG_2277%20new.jpg>. 

Acesso em: 15 maio 2017. 
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No Brasil, a capela da Pampulha (1943) de Niemeyer foi um marco para a arquitetura e para a igreja, pois era tão diferente dos padrões 

até então praticados que foi incompreendida pela hierarquia do clero local, tanto que a consagração veio somente dezesseis anos mais tarde. 

Já nesta arquitetura se via indícios do Movimento Litúrgico refletidos na localização do altar, a clareza espacial interna, a ausência de adornos.  

A questão do ML abriu caminho para a arquitetura moderna religiosa, pois suas proposições de simplicidade e funcionalidade em 
termos de arquitetura vinham ao encontro de ideias defendidas pelo ML em prol de uma maior participação dos fiéis no culto 
público da Igreja e de uma piedade litúrgica. Estas ideias implicavam a aplicação concreta de um cristocentrismo, o qual se refletia 
também na concepção do espaço arquitetônico religioso. Dessa forma, eram preferidas as plantas de nave única – normalmente 
oferecidas pelas técnicas do concreto armado e pela arquitetura moderna – que facilitavam a convergência da assembleia dos fiéis 
para o ponto principal da ação litúrgica: o altar. (FRADE, 2007, p. 112). 

A aceitação, no entanto, dessa arquitetura religiosa moderna em parte decorrente do Movimento Litúrgico era difícil, pois esse novo 

“estilo” era visto como negativo. Muito se fazia comparação com a arquitetura gótica, tida como representante definitiva do templo religioso.  

Até que se tivesse o aceite formal da nova arquitetura religiosa praticada, uma sucessão de negações e publicações declarando as heresias 

arquitetônicas dos novos templos se deu. Assim, mediante as aplicações crescentes e decorrentes do ML, por todo mundo, a Igreja católica dá-

se conta da necessidade de um novo concílio ecumênico, cujo objetivo era adequar “suas leis e regras frente a este novo contexto sócio 

cultural, resgatando suas tradições cristãs mais antigas e suas raízes mais genuínas no que diz respeito à Eucaristia” (OLIVEIRA, 2010, p. 50). 

Entre 1962 e 1965, à luz deste contexto, é convocado pelo Papa João XXIII o Concílio Vaticano II, cujas diretrizes vigoram até os dias de hoje.  

Dentre as diretrizes abordadas e definidas por este concílio, estavam aquelas aqui já citadas como novos princípios do ML, mas cabe 

relatar as diretrizes que atuam diretamente na concepção dos espaços sagrados. É fato que a igreja teve que se adaptar à nova realidade social, 

cultural, econômica, política e tecnológica do mundo, todavia não houve uma reinvenção da igreja como espaço, ou então da liturgia. Houve 

uma adaptação que por si só já deve ser tratada e entendida como algo extremamente notável e significativo, pois o templo religioso desde a 

época Bizantina (300 d.C.) se manteve rígido, dominante, fechado e doutrinário perante a Europa. A reforma e a contrarreforma ensaiaram 
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algumas mudanças, no entanto, pode-se dizer que é somente no século XX que os dois mil anos de doutrinas foram revisitados e, então, 

adequados à sociedade moderna.  

Assim, o passado – anteriormente definido – não foi dissolvido ou extinto, mas adequado, e, portanto, as permanências na arquitetura 

não podem ser vistas como permanências de um passado imutável, pois, apesar de preexistentes, foram adequadas à nova realidade traçada 

declaradamente com o Concílio Vaticano II (1962-1965).  

O átrio tinha a finalidade de preparar o fiel para adentrar ao recinto sagrado, como fosse um filtro. Muitas vezes possuía um jardim 

interno com uma fonte, tal qual nas escrituras, um lugar de purificação para que pudessem lavar as mãos antes de receber a comunhão. Os 

campanários, sempre em altas torres surgem somente a partir do século VIII.  

As formas do templo religioso mudaram muito ao longo dos séculos, não é possível estabelecer uma forma como representante do 

passado, no entanto, a disposição da assembleia certamente acompanhou a alteração das formas dos templos. Partiram desde uma reunião 

escondida em residências até a não aproximação do altar, restrito aos clérigos. Com o Concílio Vaticano II, a determinação é que a disposição 

da assembleia deve aproximar o fiel ao altar e à celebração da sagrada comunhão, as barreiras foram extintas.  

O altar, que desde a época do Renascimento, se tornou ponto focal da igreja – anteriormente “encostado” na parede, agora deveria 

distar suficientemente de modo a ser circundado, para que as celebrações possam ocorrer de frente para a assembleia. Situado centro no 

presbitério, com dimensões e volume compatível ao espaço arquitetônico, o altar deve receber ornamentação discreta e harmoniosa. 

O ambão e a cadeira, ambos inseridos no presbitério, devem estar situados e em local de boa visibilidade. O ambão deve estar em local 

que permita boa audição à assembleia, marcando a ruptura com o passado que por séculos eliminou esse elemento litúrgico em sua função. A 

cadeira do sacerdote deve aparentar de tal modo que sejam evitadas semelhanças a tronos, dispostas em conformidade com a função e 
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distinguidas entre ministros, diáconos e clérigos. Tal repreensão, “evitadas semelhanças a tronos”, é notória, quando no passado essa cadeira 

fazia alusão à “Cátedra de Moisés”, mas que ao longo do tempo, com o apogeu do catolicismo, a cadeira assemelhava-se a trono em função do 

poder da igreja sobre a comunidade. “*...+ a chamada “Cátedra de Moisés”, uma cadeira cerimonial situada no meio da sinagoga, símbolo de 

que na assembleia do povo de Deus havia alguém que no seu seio era considerado fiel depositário da tradição vivente da Palavra de Deus.” 

(FRADE, 2007, p. 29). 

O coro, anteriormente situado ao alto, afastado, diferenciado da assembleia, agora deve fazer parte da assembleia, mas com localização 

bem marcada e adequada à função, considerando a acústica. Os membros do coro devem, a partir deste, ter plena participação na missa.  

As imagens e ornamentação, exaustivamente aplicadas na época barroca, têm sua presença recomendada, porém em número 

moderado e na devida ordem. A ornamentação no altar e ao redor dele deve ser moderada.  

O batistério, de “formato redondo ou poligonal, derivado provavelmente dos edifícios públicos destinados ao uso de água” (FRADE, 

2007, p. 38), frequentemente utilizados desde a época das basílicas, passa a ser localizado livremente dentro ou fora da igreja, destinado 

exclusivamente ao rito do batismo. Por tempos foi localizado externo à igreja, como afirma Mello (2007, p. 213 e 215): 

A pia de água benta nas igrejas cristãs faz eco ao batistério e atualiza o batismo a cada nova visita ao templo; por este motivo 
costumava se localizar fora do templo antes de ser colocada em sua entrada. O simbolismo de purificação também justifica sua 
existência e remete ao lavabo de bronze à frente do tabernáculo judeu, possuindo também significado parecido com o do banho 
ritual que os hindus fazem no rio sagrado.  

Nas igrejas católicas o percurso da entrada da nave em direção ao altar simboliza o caminho para Deus, que é geralmente marcado 
pela pia batismal em seu início e o altar em seu final.  
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2.2. O espaço sacro em capelas – elementos formais 

Espaço de paz, comunhão, introspecção, reflexão, entre tantas outras características, estas são algumas das quais um local destinado ao 

sagrado deve conter. A composição desse espaço não há de ser necessariamente complexa, misteriosa ou repleta de símbolos, deveras trata-se 

de um espaço extremamente simples, destituído de ornamentação ou simbologia, que alcança a espiritualidade a partir de sua composição 

arquitetônica e de alguns elementos litúrgicos.  

A igreja cristã não é o edifício misterioso que guarda o simulacro de um deus; em certo sentido, tampouco é a casa de Deus, mas o 
lugar de reunião, de comunhão e de oração dos fiéis. É lógico que os cristãos se inspiraram na basílica mais do que do templo 
romano, pois ele havia constituído o tema social do mundo arquitetônico anterior. Também é natural que eles tenham com 
frequência reduzido as dimensões da basílica romana porque uma religião do íntimo e do amor exigia um palco físico humano, 
criado segundo a escala do que devia acolher e elevar espiritualmente. (ZEVI, 2011, p. 71). 

Ainda de acordo com Zevi (2011, p. 24), a “bela arquitetura será a arquitetura que tem um espaço interior que nos atrai, nos eleva, nos 

subjuga espiritualmente”. Para tanto, a arquitetura há de ser pensada considerando a função espiritual desse espaço, bem como os elementos 

litúrgicos que o compõe, não como itens a serem incluídos após o projeto arquitetônico como se não fosse um local de culto, tal como é visto 

em pequenas lojinhas ou galpões adaptados às novas igrejas. 

Gabriel Frade, Claudio Pastro e Ivo Porto de Menezes são alguns autores que referenciam a bibliografia da arquitetura religiosa, 

fundamentalmente católica, e norteiam os principais aspectos organizacionais e litúrgicos de um espaço sacro. A Constituição Conciliar 

Sacrosanctum Concilium e o Código de Direito Canônico (1983) compõem o conjunto de referências teóricas que dão embasamento aos 

elementos litúrgicos aqui relacionados. Importa ressaltar que não há um programa litúrgico definido para as capelas, diferentemente das 

igrejas que têm rituais sacramentados e liturgia bem definida para cada reunião.  
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A prática litúrgica em uma capela anexada a uma edificação, aqui tratada somente por capela, é de fato determinada pelo proprietário 

ou instituição que a desejou. Ao longo da pesquisa será possível perceber a diversidade de usos das capelas anexas, sendo cada qual projetada 

em função da demanda recebida pelo arquiteto. Cabe a este, como já citado anteriormente e recordando Bruno Zevi, produzir uma arquitetura 

bela, reveladora e adequada à função que se almeja. Ora, de qual função se está falando, quando o tema é “capela”, se não da função religiosa 

que o espaço deve ter?  

Espaço de contemplação, de oração, de introspecção, espaço comemorativo, espaço de pequenos rituais litúrgicos, são alguns dos itens 

que podemos elencar às funções e usos das capelas. No capítulo adiante, veremos objetivamente algumas dessas funções, bem como o 

tratamento arquitetônico dado e os elementos litúrgicos nela inseridos. Para tanto, é mister apresentar os elementos litúrgicos possíveis nesse 

espaço sacro das capelas anexas.  

Campanário, átrio, altar (mesa), crucifixo, nave, ambão, batistério ou pia batismal, cadeiras, sacrário, imagens e coro são os elementos 

litúrgicos considerados nesta pesquisa de acordo com as referências teóricas já apresentadas. Tais elementos podem ser identificados em 

posicionamento predeterminado pela liturgia num espaço sacro. Assim, dividiremos o espaço da capela em três para que esses elementos 

possam ser objetivamente identificados e localizados. Tal compartimentação se torna interessante a partir do momento em que as plantas e 

elementos inseridos nessas capelas são tabulados e comparados, permitindo fácil compreensão quanto à composição e forma do objeto 

estudado. Presbitério, assembleia e área externa formam essa tríade que compõe a capela.  

O presbitério “deve ser organizado em vista não só dos elementos que aí terão sede, senão também dos atos que nele se 

desenvolverão” (MENEZES, 2006, p. 158). Estará sobre o espaço denominado presbitério: o altar, a(s) cadeira(s), o ambão, crucifixo, sacrário e 

imagens. O presbitério deve ser amplo o suficiente para permitir o movimento necessário aos rituais sacramentados (quando ocorrerem) e 

visível de forma que toda a assembleia participe dos ritos e ações sobre ele realizadas. Sobre o presbitério, destaca-se o altar, em forma de 
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mesa, como alusão ao banquete místico do Senhor. O altar inicialmente era portátil e de madeira, somente a partir do século IV é que passa a 

ser de pedra, assumindo a simbologia do próprio Cristo, como parte integrante do espaço interno da igreja.  

De fato, esta ideia se encontra no texto da primeira carta de são Paulo aos Coríntios, quando diz: “Não podeis beber o cálice do 
Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios” (1 Cor 10,21). E mais além, na 
mesma carta, de modo ainda mais claro, São Paulo diz que a “Ceia do Senhor” ocorria no contexto de um banquete da 
comunidade: “Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a Ceia do Senhor; cada um se apressa por comer a sua própria 
ceia; e, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. [...] Eis por que todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do 
Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor”. (1 Cor 11, 20-21.27 apud FRADE, 2007, p. 153). 

Na assembleia estão dispostos a nave, o coro e a pia batismal ou batistério. Este último também pode estar inserido na área externa à 

capela. A nave, cujas modificações já foram amplamente exploradas nesta pesquisa, deve garantir boa visão ao altar, ao sacerdote, diáconos e 

leitores, bem como participar ativamente da celebração. Junto a ela podem estar inseridos o coro e a pia batismal. Em relação ao coro, no 

entanto, sua natureza deve estar explícita e tal como o acesso funcional para que os integrantes também possam participar ativamente da 

celebração e sacramento.  

Na área externa da capela estão o campanário, átrio e pia batismal ou batistério.  

Por fim, vale ressaltar que não há qualquer obrigatoriedade na inserção desses elementos em uma capela quando não consagrada e 

reconhecida publicamente pela igreja. Obviamente que, para a aceitação da capela como espaço litúrgico sacramentado e aceito pela religião 

católica algumas características e elementos litúrgicos são obrigatórios. O Código de Direito Canônico estabelece no Cân. 1223 e 1224 a 

obrigatoriedade de licença e de vistoria ao local, realizada pelo ordinário para que não se conceda licença caso o local não esteja 

“convenientemente preparado”.  
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Por fim, além dos elementos litúrgicos ora descritos, a capela pode agregar outros ambientes, apesar de pouco frequentes devido à sua 

natureza. Mas, entre outros, podemos citar a sacristia, a torre e a cripta.  
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3. CAPELAS COMO ESTUDO DE CASO 

As leituras e análises espaciais e simbólicas são determinantes na construção de um repertório e como formadoras de posição crítica e 

conhecimento teórico sobre o tema abordado. A análise desses projetos e obras, no entanto, não consiste apenas no olhar, mas exige uma 

visão que inclui reflexionamento, pautada sobre parâmetros bem definidos e previamente estabelecidos para que os resultados possam ser 

comparativos, tabulados e medidos. Esta pesquisa não trata apenas do caráter sacro de cada obra, ou de obras específicas, mas apresenta de 

forma geral o caráter sacro de capelas anexas a edificações no Brasil e no período estudado.  

A discussão em torno da análise arquitetônica remete a necessidade de compreender o outro conceito, o de síntese. [...] Assim a 
síntese envolve o entendimento total de um contexto, ou seja, quando conseguimos sintetizar, o todo está entendido. 
Compreendemos, portanto, a oposição dos conceitos já citados, a análise se apresenta enquanto compartimentação e a síntese 
enquanto percepção de uma totalidade – a análise leva a síntese.  (RIBEIRO; MASINI, 2014, p. 3). 

 

Como resultante de uma análise histórica e projetual, para que esse olhar analítico e sintético seja apresentado, importa entender 

como será feita a leitura projetual. Baker, Ching, Unwin, Clark e Pause compõem o referencial teórico que norteia os parâmetros analíticos 

projetuais ora estabelecidos. Para os autores referidos, a diagramação é elemento necessário à análise. De acordo com Florio (2012, p. 165) em 

sua tese de doutorado, 

A natureza visual do diagrama proporciona uma vantagem sobre os métodos verbais e analíticos. Por meio de um processo de 
extração e separação de atributos, os diagramas tornam mais fáceis a visualização e a síntese das ideias. Os diagramas permitem 
ao pesquisador explicar e comparar visualmente características específicas do edifício ou do artefato artístico arquitetônico, 
desvinculando parte e todo. Essa dissecação em partes de um todo é uma das qualidades da análise e da síntese alcançada por 
desenhos e diagramas.  
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Clark e Pause em Arquitectura: temas de composición (1997) apresentam, quase como uma abstração, desenhos diagramáticos que 

transmitem características essenciais e relações espaciais nos edifícios. Os diagramas reduzem a edificação à sua essência, organizam o 

pensamento compositivo na articulação dos espaços e na forma dos objetos arquitetônicos. “Entendidos como abstrações gráficas, os 

diagramas são desenhos pensados para transmitir as relações e características essenciais de um edifício” (CLARK; PAUSE, 1997, p. X, tradução 

nossa). Clark e Pause (1997) elegem alguns aspectos a serem analisados, a fim de perceber a influência e identificar a ideia dominante 

subjacente, são eles: a estrutura, a iluminação natural e a massa, as relações das plantas e do corte, da circulação e do espaço utilizado, da 

unidade e do conjunto, do repetitivo e do singular. Agregam também aspectos como a simetria e o equilíbrio, a geometria, a adição e a 

subtração, e a hierarquia. Ainda sobre esses autores, vale observar que, ao analisar o objeto arquitetônico, eles o dividem em partes ou 

conceitos, de forma que se avalie a essência desses elementos, e não do todo. Eles formulam ao final de cada conjunto de análises um 

diagrama do Parti, que pode ser considerado um resultado desse conjunto.  

Ching (2008) analisa morfologicamente os elementos essenciais da forma e do espaço. Parte de elementos primários, analisa a relação 

entre eles e alcança as relações entre proporção e escala. Para este autor, o ordenamento do espaço acontece por intermédio de três ordens: a 

física, a perceptiva e a conceitual.  

A ordem arquitetônica é criada quando a organização das partes torna visível seu relacionamento com cada uma delas e com a 
estrutura como um todo. Quando essas relações são percebidas, como reforçando e contribuindo mutuamente para a natureza 
singular do todo, temos a existência de uma ordem conceitual – uma ordem que pode mesmo ser mais duradoura do que as visões 
perceptivas transitórias. (CHING, 2008, p. X). 

Unwin (1997) analisa o objeto arquitetônico por intermédio de diferentes formas de organizar o espaço e pelas várias funções da 

geometria na arquitetura. Ele busca entender o processo pelo qual a arquitetura cria o lugar por meio da análise do objeto e pretende revelar 
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um processo intelectual e criativo. De acordo com o autor, a “arquitetura não é uma questão de sistema, mas julgamento. [...] É uma disciplina 

criativa que acumula visões variadas sobre a relação interativa entre pessoas e o mundo ao redor” (UNWIN, 1997, p. 17). 

Segundo Baker (1998), a arquitetura adquire expressão por meio da forma e, numa análise pessoal, “demonstra que a forma pode 

exteriorizar os processos indutivos que informam as características do projeto arquitetônico” (RIBEIRO; MASINI, 2014, p. 8).  Para isso, utiliza 

um método diagramático de análise que disseca a forma a fim de mostrar como os vários elementos se relacionam uns com os outros e com as 

condições particulares do lugar. Esse tipo de dissecação ressalta certos aspectos subjacentes da organização, procurando descobrir o tema de 

uma obra e seu desenvolvimento. Entre os elementos analisados, as forças atuantes sobre o objeto arquitetônico têm papel principal e são 

diretas, com diferentes intensidades. Tais forças são provenientes do lugar, do programa e da cultura.  

Assim, a manipulação e edição dos elementos gráficos das obras é ponto de partida para a análise, pois através desse artifício o 

conhecimento e contato profundo com a obra se fazem viáveis, sendo possível examinar componentes cruciais, enfatizá-los ou omiti-los. Neste 

caso, entende-se omissão como redução, pois a redução consiste na omissão de elementos e informações consideradas irrelevantes ao estudo, 

de forma a manter e enfatizar somente o essencial. A decomposição do desenho também é método relevante para a análise, que permite um 

olhar segmentado do todo.  

Por fim e não menos importante, a análise deve considerar também o partido arquitetônico adotado, que por sua vez reflete as 

condicionantes do projeto, tais como a técnica construtiva, o clima, condições do terreno, programa de necessidades, condições financeiras e 

legislação.  

O partido arquitetônico condensa aspectos estruturais à proposta, pois incorpora a definição da estrutura, circulações, setorização, 
volumetria e espacialidade do projeto. De modo diagramático, o partido estabelece uma estratégia, um rumo, um percurso que 
norteará todas as decisões arquitetônicas. Além disso, o partido incorpora a gênese da definição de acessos, relações interior-
exterior, cheios e vazios, luz e sombra, ou seja, sintetiza forma, função e técnica. (FLORIO, 2012, p. 187, grifo da autora). 
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Esclarecidos os aspectos relevantes à análise, à luz dos autores supracitados e do estudo desenvolvido por Florio em sua tese de 

doutorado (2012), apresentamos os itens analisados: implantação e perímetro; acessos e circulação; espaço e organização; geometria e 

estrutura; e forma e volume. Sendo cada item desenvolvido minimamente quanto aos aspectos relacionados a seguir.  

A implantação e o perímetro localizam a edificação quanto à posição geográfica no terreno, a adequação em relação à topografia, a 

relação com a paisagem do entorno e as forças constantes nele5.  

O espaço e a organização permitem compreender as relações presentes na arquitetura estudada, a localização da parte em relação ao 

todo e corrobora com o entendimento da forma.  

Os acessos e a circulação identificam a intenção funcional e organizacional da edificação através do percurso, da promenade 

architecturale presente nas capelas, e as relações entre o espaço interno e externo.  

A geometria e a estrutura identificam o traço regulador da forma, destaca os eixos e modulações da estrutura e explicita o caráter 

técnico-estrutural da composição analisada.  

A forma e o volume, como resultantes ou determinantes dos aspectos supracitados, identificam a forma pura da edificação, permitem a 

percepção dos cheios e vazios, que serão evidenciados por meio do sistema positivo e negativo. De acordo com Ching (2008, p. 94), “nossa 

percepção e compreensão de uma composição depende da maneira como interpretamos a interação visual entre os elementos positivos e 

negativos dentro de seu campo” e ainda observa que: 

                                                           
5
 Em razão do caráter particular e privativo das capelas analisadas (exceto pela Capela São Pedro) não foram disponibilizados insumos suficientes para o reconhecimento do 

sítio de implantação das capelas em relação à sede. Sendo destacada neste estudo a implantação e perímetro do entorno imediato; e a relação de capela anexa com a sede, 
no que tange a funcionalidade e o partido arquitetônico de cada capela.  
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[...] as figuras, os elementos positivos que atraem nossa atenção, não poderiam existir se, o fundo contrastante. Figuras e seu 
fundo, portanto são mais do que elementos opostos. Juntos, formam uma realidade inseparável – uma unidade de opostos –, da 
mesma maneira como os elementos da forma e do espaço, juntos, formam a realidade da arquitetura. (CHING, 2008, p. 94). 

 Posto isto, o processo de análise gráfica será composto por três etapas apresentadas a partir de desenhos bidimensionais, em escala 

proporcional e adequada à boa visualização desta encadernação: 

1ª – Manipulação e edição das peças gráficas; 

2ª – Identificação da organização espacial, dos elementos litúrgicos e arquitetônicos de cada capela; 

3ª – Tratamento das imagens geradas, quando necessário.  

Posterior à análise individual de cada capela, serão feitas a diagramação e a tabulação de todas as obras analisadas, a serem 

apresentadas no capítulo 4. 

 

3.1. Capela de São Pedro – Campos do Jordão/SP 

Anexada à residência de inverno do governador do estado de São Paulo 

– Palácio da Boa Vista – localizada no bairro Alto da Boa Vista em Campos do 

Jordão/SP, a capela foi projetada em 1987 por Paulo Archias Mendes da Rocha, 

solicitada pelo então governador Orestes Quércia em comemoração ao jubileu 

de prata de inauguração do Palácio Boa Vista, que se daria em 1989, ano da 

FIG.3.1.1 – Palácio da Boa Vista, vista do acesso principal. 
Fonte: Foto da autora. 
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conclusão da obra da capela.  

O convite para projetar a capela se faz ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha (PMR), um ano após a construção do Museu Brasileiro de 

Escultura e Ecologia (MuBE) (1986) que lhe proporcionou grande exposição como arquiteto, onde pratica o discurso em que a “natureza da 

arquitetura é instrumento de configuração do território” (PISANI, 2013, p. 221). Influenciado por seu pai (engenheiro civil), graduado no 

Mackenzie em 1954, de onde sai com os supostamente eternos princípios da arquitetura clássica e ao mesmo tempo dotado de um grande 

preparo técnico, PMR sempre teve forte percepção da estrutura. Para ele “o problema técnico e o formal não são independentes um do outro, 

afinal não são isoláveis. O projeto em particular, não é imaginável senão em termos de sua estrutura; o arranjo espacial e o sistema estrutural 

nascem um dentro do outro” (PISANI, 2013, p. 43). 

PMR, ao receber o convite para projetar a capela, recebeu também um desafio cuja premissa era não roubar a cena do palácio, nem 

deixar a capela perdida. A construção do palácio teve início em 1938, a pedido do interventor federal Adhemar de Barros, sendo concluída 

somente em 1964. Projetado pelo arquiteto polonês Georg Przyrembel, ao estilo dos castelos europeus – “Maria Tudor”. Desde 1970, o edifício 

foi declarado Monumento de Visitação Pública do estado, abrindo as portas à população.  

Características físicas e espaciais 

A implantação foi fator determinante para o partido adotado na capela. A localização deveria garantir que a capela não estivesse isolada 

entre os jardins, mas também não competisse com a arquitetura do palácio. A harmonização e equilíbrio entre arquiteturas eram 

fundamentais. Em estilos incontestavelmente divergentes, apresentam-se lado a lado, numa composição harmônica, quer seja pelo volume 

maciço de concreto, pela solidez em que se implantam sobre o solo, pela coloração do concreto ou pelas angulações presente em ambos. 
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O acesso à capela aos poucos se revela, apesar de situada ao lado do palácio, não é percebida do portão que delimita a entrada na 

propriedade, se esconde inicialmente atrás da vegetação que emoldura o palácio. E se revela à medida que nos aproximamos do palácio. 

Implantada na própria esplanada do palácio e com volumetria limitada, o nível inferior situado em um plano escavado resolve o declive do 

terreno, criando dois níveis separados por um muro de 

contenção. 

A capela está estruturada e organizada sobre um 

único pilar de concreto com 3,30 metros de diâmetro que 

parte da fundação em sapata (9,0 m x 3,5 m). O pilar surge 

no pavimento inferior em meio ao espelho d’água, sustenta 

a laje nervurada do pavimento da nave e coro e se encerra 

sob a cobertura que apoia – formada por uma viga principal, 

com 2,0 metros de altura e uma série de vigotas distribuídas 

perpendicularmente. O pilar de concreto é o eixo 

estruturador da capela, ao redor do qual o espaço se 

organiza. Excetuados a sacristia e o átrio, a primeira 

encravada no arrimo e o segundo sobre a primeira, toda 

carga do conjunto é sustentada pela espessa coluna central. De acordo com Jardim (2003, p. 13), o partido arquitetônico de PMR “pode ser 

resumido em alguns objetivos: clareza estrutural, controle técnico e concisão de meios”. A forma e a função, como protagonistas da 

arquitetura, estão expressadas por meio da planta livre, da autonomia do volume e da compactação dos elementos litúrgicos.  

FIG.3.1.2 – Vista do acesso à Capela e ao Palácio. 
Foto: Tais Ossani. 
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A capela em formato de um prisma é estruturada em 

concreto armado, com vedação em vidro e caixilharia de 

ferro não oxidável. Possui dois pavimentos, sendo o 

pavimento inferior ocupado em sua maior parte pelo 

espelho d’água. A única parte que pode ser percorrida 

nesta cota é a passarela de acesso à sacristia e um 

pequeno espaço destinado à pia batismal que se encontra 

na frente da porta que abre para o jardim privativo e 

batistério na área externa. Há também uma passagem 

(túnel) criada desde o palácio, pela qual o governador 

acessa a capela nesse pavimento. Ainda, desse nível é 

possível observar a pintura do artista Glauco Pinto de 

Moraes, situada na parte inferior da laje do coro, única 

coloração na capela. 

O pavimento superior, nível do acesso e do térreo 

do palácio, é composto por átrio, assembleia, coro e 

presbitério. O átrio situa-se sobre a sacristia, em piso firme 

desligado da nave que “flutua” sobre o espelho d’água do 

piso inferior. A nave, formada por uma laje de concreto FIG.3.1.3 – Peças gráficas: plantas e cortes. 
Fonte: JARDIM, 2003, p. 95. Editado pela autora.  
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escalonada – em balanço, engastada no pilar central –, é composta pela assembleia e o presbitério, elevado 20 centímetros em relação ao nível 

mais baixo desta. O coro desenvolvido sobre uma viga em “L”, também em balanço e engastado na coluna central, esconde-se atrás do pilar ao 

mesmo tempo em que parece flutuar ao lado da assembleia.  

O escalonamento dessa laje é aspecto relevante na arquitetura da capela e fundamental à funcionalidade da assembleia. Primeiro, 

devido ao baixo pé-direito de entrada pelo átrio (2,20 m), não seria possível elevar o presbitério e garantir a boa visibilidade sem alterar a 

estrutura da cobertura, elevando o pé-direito. Ao invés, o arquiteto manteve o pé-direito, escalonou a laje da nave e por fim elevou em 20 

centímetros o presbitério, solucionando de maneira muito simples mas sagaz algumas questões que envolvem a edificação: a altura da 

edificação limitada em função do palácio; a inclinação da assembleia necessária para garantir boa visibilidade ao altar; a permeabilidade visual 

e continuidade com a paisagem.  

Livre de ornamentações, a capela possui, além do mobiliário, algumas obras de arte e uma pia batismal do século XVIII do acervo do 

palácio. O mobiliário resume-se a bancos de madeira que compõem a assembleia. No presbitério, estão dispostos o altar (mesa), o sacrário e 

um crucifixo. Este último apresenta-se de forma muito singela e quase imperceptível, elaborado em peça metálica, escura, confunde-se com os 

caixilhos que estruturam o pano de vidro logo atrás. Os corrimãos e guarda-corpos da mesma forma, em peças metálicas e escuras.  

A capela não possui paredes, exceto pela sacristia como já citado. A partir da planta de cobertura, que delimita o alinhamento da 

edificação, descem panos de vidro encaixilhados por uma estrutura metálica de ferro. Esse pano de vidro se encontra com o espelho d’água no 

pavimento inferior e com a estreita passarela. A permeabilidade e a continuidade visual são recursos projetuais atípicos nas obras de Paulo 

Mendes da Rocha. Todavia, essa permeabilidade não é tão absoluta quanto parece num primeiro olhar. Há um pilar colossal no meio da 

paisagem, o jogo das paredes de vidro gera reflexões no interior da capela, intensificadas pela presença do espelho d’água. O espaço não é 

simplesmente aberto para a paisagem, mas apresenta transparências, refrações e reflexões.  
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Externamente, a aparência é de uma massa rústica e compacta que comprime as paredes de vidro e se assenta com leveza sobre um 

único pilar, que pouco é notado em razão das sombras da própria cobertura. O contraste de cheios e vazios fica evidente. Num primeiro olhar, 

de fora, a laje plana da cobertura parece sufocar a nave, comprimida pelo baixo pé-direito, mas ao adentrar a capela a percepção se modifica. 

A capela, novamente, se revela aos poucos nas dilatações de pé-direito, no percurso em espiral, na descoberta do espelho d’água sob a nave 

que não alcança os limites do perímetro da edificação, mas flutua entre o piso e teto.  

Análise gráfica  

A análise gráfica se desenvolveu por registros gráficos realizados nas plantas e cortes da edificação que manipuladas permitiram 

identificar algumas características dessa arquitetura.  

Implantação e perímetro: Situada na porção sudoeste do terreno do Palácio, em acentuado declive, tirou partido da implantação e fez dela seu 

partido arquitetônico. O declive, a limitação de altura em função do palácio, a harmonização necessária ao estilo castelo europeu e a paisagem 

se apresentam como forças norteadoras do projeto (BAKER, 1998). O perímetro irregular, difícil de decifrar num primeiro olhar, é instigante. 

Nota-se que a fachada se descola do alinhamento em relação à via de acesso.  
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FIG.3.1.4 – Diagramas de 
implantação 

Fonte: JARDIM, 2003, p. 95. 
Editado pela autora.  
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Espaço e organização: O espaço interno está organizado em função da dimensão do pilar, que esconde, revela e segrega a nave. Primeiro o 

átrio, pousado sobre a laje que define a 

sacristia; depois a nave claramente separada e 

em estrutura suspensa (vide detalhe na 

fotografia – figura 3.5); em paralelo, o coro, 

também independente da assembleia; e à frente 

o presbitério, continuo à nave; abaixo, a pia 

batismal e as áreas restritas/privativas.  

 

 

 

 

  

FIG.3.1.6 – Detalhe da junta de dilatação 
entre átrio e nave. 

Fonte: Foto da autora.  

FIG.3.1.5 – Diagramas de espaço e organização 
Fonte: JARDIM, 2003, p. 95. Editado pela autora. 
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Acessos e circulação: Há quatro acessos possíveis à capela, sendo dois pelo pavimento superior, ambos pelo átrio, e dois pelo pavimento 

inferior, sendo um pelo túnel que interliga a capela à residência do governador e sacristia e outro pelo jardim no batistério. A circulação da 

passarela no piso inferior é restrita e bem delimitada. E, igualmente no piso superior, pelas laterais dos bancos que compõem a assembleia, 

numa espiral que chega até o altar.  

  

FIG.3.1.7 – Diagramas de 
acessos e circulação. 
Fonte: JARDIM, 2003, p. 95. 
Editado pela autora. 
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Geometria e estrutura: A estrutura em concreto armado marcada pelo expressivo e único pilar de concreto, sustentando duas lajes (nave e 

cobertura), delimita a geometria da edificação por meio da laje de cobertura, cuja forma diverge da laje do piso da nave. Formando um prisma, 

a simetria não é característica principal desta capela.  

 

 

  

FIG.3.1.8 – Diagramas de 
estrutura. 

Fonte: JARDIM, 2003, p. 94. 
Editado pela autora. 
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Forma e volume: Objeto de volume único, prismático e transparente. A forma 

da fachada, evidenciada nos croquis desta página, é a forma vista quando da 

entrada do portão do palácio, uma forma resultante da perspectiva visual 

(croqui 1), que não corresponde propriamente à fachada da edificação 

quando vista em desenho técnico (croqui 2), em verdade.  A perspectiva e 

promenade, em razão do acesso e vista da capela, evidenciam o volume 

prismático da edificação. A configuração da planta forma um jogo de cheios 

de vazios, onde o negativo dos espaços evidencia o vazio.  

 

 

 

 

 

 

  

FIG.3.1.9 – Diagramas de 
forma 

Fonte: JARDIM, 2003, p. 94 
(planta). Editado pela autora 

e croquis da autora. 

FIG.3.1.10 – Diagramas de 
volume: positivo e negativo. 
Fonte: JARDIM, 2003, p. 94 

(plantas). Editado pela autora 
e croquis da autora. 
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Analogias e metáforas  

Dedicada a São Pedro apóstolo, o líder máximo do 

catolicismo cristão aclamado pela Tradição como o primeiro 

dos Papas, a arquitetura da capela o referencia por meio de 

metáforas e simbologias. Importa observar que tais 

analogias entre a arquitetura de Paulo e a liturgia não foram 

confirmadas ou expressadas por ele, portanto, não 

afirmaremos aqui as relações entre arquitetura e liturgia 

como resultante de um pensamento ou intenção do 

arquiteto. 

Não ao acaso, a capela está implantada na direção 

exata da pedreira desativada, cuja paisagem faz fundo com o 

altar, segundo o próprio governador Quércia “o local para a 

construção da capela definiu-se naturalmente, pela pedreira, 

pela pedra, por Petrus, por São Pedro Apóstolo [...]” 

(JARDIM, 2003, p. 41). Construída próxima ao eixo leste-

oeste, com uma das portas voltada para oeste e o altar a 

sudeste, remete ao caminho do fiel – das trevas à luz. 

Também quanto à orientação solar, destaca-se a localização 

FIG.3.1.12 – Vista do coro pelo pavimento inferior. 
Fonte: Foto da autora. 

FIG.3.1.11 – Vista lateral da capela. 
Fonte: PISANI, p. 246. 

FIG.3.1.13 – Vista do presbitério pela nave. 
Fonte: Foto da autora. 



62 
 

do batistério e pia batismal, situados a leste – ao nascer do sol, como novo espírito 

que nasce para a vida após o batismo.  

O átrio aparece como elemento de transição, entre o fanum e profanum. 

Situado em sobre a laje da sacristia, aparenta estar em “terra firme”, mas 

comprimido pelo pé-direito de 2,20 metros e pela espessa cobertura de quase igual 

dimensão (2,0 m), como fosse uma rocha.  

A cobertura, como espaço sagrado que avança sobre a terra, neutraliza as 

tensões e distinções entre o fanum e o profanum. Segundo Pisani (2013, p. 247), “o 

mundo invade o espaço sagrado e este se expande no mundo”. Entre o átrio e a nave 

há uma junta de dilatação que demarca essa separação, entre o piso firme e estável 

do átrio e a laje suspensa da nave. O ato de entrar na igreja pressupõe, por outro 

lado, o abandono do solo, como está revelado na concepção da capela. A sensação 

de instabilidade é permanente na laje solta da nave, na escada e coro mais uma vez 

“flutuantes” ao lado da nave, e no altar que se apresenta como em balanço para a 

paisagem de fundo. A independência estrutural dos elementos arquitetônicos que 

compõem a capela pode remeter à instabilidade do homem na terra, ligado ao ser 

divino por meio de um único ponto firme.  

A variação do pé-direito atormenta o indivíduo que, toda vez, em terra firme 

FIG.3.1.15 – Detalhe da estrutura do coro aparente em 
forma de cruz. 

Fonte: Foto da autora. 

FIG.3.1.14 – Vista do acesso ao coro.  
Fonte: Foto da autora. 
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o pé-direito baixo o oprime. Quer seja no átrio ou no piso inferior, onde sequer há espaço para circular. A maior amplitude entre piso e teto 

está situada na assembleia, no ponto mais baixo e próximo ao altar. O negativo dos espaços passíveis de ocupação evidencia a grande 

quantidade de vazios arquitetônicos que a capela apresenta, cuja área de vazio é superior à área que se pode ocupar. Como já abordado 

anteriormente, estes vazios pleiteiam a presença divina, é no silêncio da arquitetura religiosa que se percebe a presença do divino.  

Assim como São Pedro está para a Igreja católica, o espesso pilar está para a capela. Com uma única base, de fundação ímpar, 

sustentando toda a estrutura da capela e organizando os espaços internamente, ao seu redor. A laje da nave engastada no pilar, sobre o 

espelho d’água faz alusão à “nave”, com a qual o apóstolo Pedro desenvolvia sua atividade como pescador. A água ainda reflete a vida de São 

Pedro, pescador, e também na sua reflexão inversa, como tudo que se reflete é invertido, remete à morte de São Pedro – numa cruz de 

“ponta-cabeça”.  

As transparências e reflexões geradas pelos vidros em diversos ângulos, acentuados pela água, trazem à tona uma série de 

interpretações, que nos permitem extrapolar o campo da arquitetura e entrar na simbologia do espaço, minimamente como um espaço de 

reflexão, onde o olhar introspectivo é necessário. A transparência do vidro rompe os limites entre a dimensão da capela e o espaço sagrado, 

como se não fosse necessário limitar o espaço religioso que está presente além do limite arquitetônico e se apresenta na própria paisagem 

como obra do criador. O espaço sagrado se abre para o terrestre, obra do próprio Deus e, mais uma vez, fanum e profanum não se 

contrapõem.  

Por último, observa-se a sagacidade do arquiteto ao projetar um espaço tão robusto e ao mesmo tempo delicado nos detalhes. A 

arquitetura que se revela aos poucos, necessita de um olhar atento e demorado. 
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3.2. Capela Tatuí – Tatuí/SP 

A Capela Tatuí, assim identificada neste estudo, situa-se na cidade que a nomeia, no interior do estado de São Paulo, anexada a uma 

residência rural, portanto, de caráter privado. Projetada pela arquiteta Beatriz Meyer em 2006 e construída no mesmo ano, foi encomendada 

pelos proprietários da fazenda, cuja intenção era ter um local particular para encontrar paz em meio à natureza.  

A simplicidade projetual e estrutural 

permitiram que a construção não levasse mais 

que três meses. A capela foi erguida em três 

etapas independentes, sendo primeiro a 

fundação e o contrapiso, seguidos da parede de 

pedra e da estrutura em madeira, finalizada 

com o forro e cobertura também em madeira, 

além dos caixilhos de vidro. 

 

 

  

FIG.3.2.1 – Vista frontal noturna. 
Fonte: CORBIOLI, 2007. 
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Características físicas e espaciais 

A capela de 70 metros quadrados está implantada sobre um platô, entre duas fileiras de 

pinheiros em meio à vegetação da fazenda em Tatuí com cerca de 10 mil metros quadrados. O 

conjunto arquitetônico é composto por estrutura em madeira de cumaru, parede de pedra e vedação 

em vidro. A permeabilidade visual, integração e harmonização com a natureza eram premissas do 

projeto arquitetônico. A estrutura de madeira já havia sido utilizada nas edificações preexistentes no 

terreno, no entanto, o arranjo estrutural independente dos caixilhos de vidro mostrou-se inovador e 

agregou leveza à capela. Inclinada, a cobertura forrada por madeira dá amplitude ao átrio e 

intimidade ao presbitério, além de conduzir a visão do espectador ao altar e iludir a forma, como 

veremos adiante.  

O programa litúrgico proposto é composto basicamente por três setores, em ordem de acesso: 

átrio, nave e presbitério. A planta arquitetônica da capela é livre de mistérios e complexidades, sendo 

o perímetro da edificação desenhado por um retângulo encaixado entre a vegetação, alcançando 

quase total permeabilidade visual no espaço, não fosse pela parede de pedra que enquadra o altar – 

única fronteira visual dentre as quatro faces que encerram a capela. Implantada sobre um platô, é 

rodeada por um calçamento de tijolo de barro de junta seca, cinco centímetros abaixo do nível do 

assoalho da edificação. A cobertura de madeira cumaru, extremamente delgada, está apoiada sobre 

oito pilares cilíndricos, quatro vigas transversais e dezenove vigas longitudinais em madeira, ligados FIG.3.2.2 – peças gráficas: Planta, corte e fachada. 
Fonte: RAMÍREZ, 2009. Editado pela autora. 
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por conectores metálicos. Forrada internamente por ripas de madeira. 

O gabarito de altura máximo da edificação é alcançado, pela cobertura inclinada, sobre a área do átrio cuja amplitude do pé-direito 

chega a 3,60 metros, todavia ainda assim encontra-se abaixo das copas dos pinheiros. A variação do pé-direito é linear e reduz-se à altura 

mínima de 2,60 metros sobre o presbitério, culminando na parede de pedra que encerra a face sudoeste do conjunto. 

As demais faces do retângulo que formam a capela, são compostas por caixilhos de madeira e vidro, cuja permeabilidade não é apenas 

visual, mas física. A capela possui sete portas, sendo três em cada face lateral (noroeste e sudeste) e uma, maior que as outras, para a face 

nordeste – entrada principal, que faz a fachada da edificação. A quantidade de portas é notória, vista a dimensão da capela e a lotação 

estimada, que é de apenas vinte e quatro pessoas. Os assentos, igualmente à estrutura, piso e cobertura, são de madeira.  

A ornamentação fica à mercê dos revestimentos e da iluminação. A simplicidade projetual faz com que a arquitetura se encerre em si, 

de maneira a não requerer detalhes além da estrutura, parede e caixilhos. Sendo a iluminação ponto final da obra, a fim de evidenciar a 

arquitetura sacra e o mistério religioso.  

 

Análise gráfica  

A análise gráfica se desenvolveu por registros gráficos realizados na planta, no corte e na fachada da edificação, além de geração de 

perspectivas explicativas que manipuladas permitiram identificar algumas características dessa arquitetura.  

Implantação e perímetro: Situada em um platô, entre duas fileiras de pinheiros como representado pelos eixos que norteiam a implantação da 

capela, a integração e harmonia com a natureza traçaram o partido dessa arquitetura. O eixo linear dos pinheiros é paralelo às laterais e 

conversa com os quatro pilares em cada lado da nave, internos à edificação. A inclinação da cobertura dá perspectiva à capela, imponência à 
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entrada evidenciando o local sagrado e conduz o olhar ao altar. A capela é elevada em 10 centímetros em relação ao perfil do terreno, sendo 5 

centímetros o piso de tijolo de barro e mais 5 centímetros o piso que conduz à nave. A implantação dela não segue o eixo leste-oeste, mas tem 

sua fachada principal voltada para a face mais insolada. A permeabilidade visual atravessa a nave transversalmente, passa por entre os 

assentos, pilares e portas até alcançar novamente os pinheiros dos outro lado. Longitudinalmente essa permeabilidade dá-se desde o acesso 

até o altar, porém é barrada pela parede de pedra e permeia pelo estreito vão que forma a imagem da cruz. Pela cruz vazada na parede vê-se a 

natureza do lado de fora novamente. A cobertura situa-se abaixo da copa dos pinheiros e a sequência dos caules dispostos enfileirados, 

juntamente com a inclinação da cobertura, dão perspectiva e profundidade à capela.   

  

FIG.3.2.3 – Diagramas de 
implantação. 

Fonte: RAMÍREZ, 2009. 
Editado pela autora. 
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Espaço e organização: O espaço interno está organizado de forma bem simples e objetiva, sendo composto por três espaços: (1) o átrio, quase 

externo à edificação, pois não está protegido pela vedação lateral em vidro, mas situa-se sob a cobertura de madeira. A marcação no piso pelo 

desnível permite identificar com clareza este espaço; (2) a nave, situada desde o acesso até um pouco à frente do terceiro pilar, cujo limite 

físico entre nave presbitério é inexistente, deixado à percepção do visitante em razão do mobiliário, vazios e elementos litúrgicos; e (3) o 

presbitério, situado sob o pé-direito mais baixo (2,60 m) alinhado entre dois pilares e moldurado pela parede de pedra ferrugem, que abriga o 

altar e o crucifixo.   

 

Acessos e circulação: Há três acessos possíveis à capela, sendo três portas em 

cada lateral que compõem dois dos três acessos e um pela porta única principal 

que compõem a fachada. A circulação interna é delimitada pela disposição do 

mobiliário e pelos pilares internos. A capela é simétrica e a circulação também.  

  

FIG.3.2.5 – Diagramas de 
acesso e circulação. 

Fonte: RAMÍREZ, 2009. 
Editado pela autora. 

FIG.3.2.4 – Diagramas de 
espaço e organização. 

Fonte: RAMÍREZ, 2009. 
Editado pela autora. 
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Geometria e estrutura: Estrutura de madeira, proveniente de cultivos sustentáveis, independente do fechamento em vidro, apoiada em pilares 

sob vigas transversais que sustentam a estrutura da cobertura encerrada sobre vigas longitudinais também em madeira. As partes são ligadas 

por conectores metálicos que as distanciam e criam a sensação de leveza. As tramas da estrutura da cobertura e da paginação do assoalho 

compõem uma malha num plano ortogonal.  

 

 

  

FIG.3.2.6 – Diagramas de 
geometria e estrutura. 

Fonte: RAMÍREZ, 2009; Ita 
Construções. Editado pela 

autora. 
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Forma e volume: A sobreposição de retângulos formam a planta e a elevação, orientados por eixos paralelos e simétricos, numa perspectiva 

que conduzida pela cobertura inclinada direciona ao centro da capela – o altar. O crucifixo, no entanto, destoa essa simetria, situado à 

esquerda do eixo central da capela na parede de pedra. Apesar da forma retangular, a inclinação da cobertura faz com que a percepção do 

volume como um todo não seja tão óbvia, mas orienta um movimento e a perspectiva interna, percebido principalmente pela alternância dos 

materiais que compõem o conjunto de cheios e vazios.   

 

 

 

  

FIG.3.2.8 – Diagramas de 
volume: positivo e negativo. 

Fonte: RAMÍREZ, 2009. 
Editado pela autora. 

FIG.3.2.7 – Diagramas de 
forma.  

Fonte: autora. 
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Analogias e metáforas  

 Construída como refúgio de paz em meio à natureza de uma fazenda em Tatuí, a 

arquitetura da capela traz consigo o caráter sacro do cristianismo por meio da simplicidade 

e leveza, composta em conjunto com a própria obra divina – a natureza. A materialidade, a 

forma, a permeabilidade visual e a iluminação formam o caráter religioso e metafórico 

desse espaço.  

A madeira, não tão somente como característica da arquiteta que projeta a capela e 

como objeto de integração ao meio, traz à capela simplicidade. O assoalho com madeira de 

demolição e a estrutura em madeira de reflorestamento, com pequenas variações de 

tonalidade agregam unidade e simplicidade à forma. A estrutura delgada e desligada da 

vedação garante leveza ao conjunto, tal como deve ser a paz – simples e leve. E os pilares 

dispostos paralelamente, conforme observado pela própria arquiteta em entrevista à 

ArcoWeb (ed. 333, 2007), remetem aos caminhos que conduzem ao altar, tal como nos 

templos egípcios.  

Ao fundo, a parede em pedra, vazada pela imagem da cruz, pode representar tanto 

a solidez da fé como o santo sepulcro. A solidez da fé, porque a pedra como material sólido 

que permeia pelo tempo emoldura o altar e faz do vazio a imagem da cruz, como o Cristo 

ressuscitado que não abriga, nem carrega mais a cruz, sendo esta apenas uma memória do 

FIG.3.2.9 – Vista interna noturna 
Fonte: <http://www.itaconstrutora.com.br>. Acesso 
em: 25 mar. 2017. 

FIG.3.2.10 – Vista fachada diurna. 
Fonte: CORBIOLI, 2007. 
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percurso em vida. E o Santo Sepulcro, pois, conforme consta nas sagradas escrituras, de 

acordo com Lucas 23:53, Jesus após ter seu corpo retirado da cruz, foi envolto num lençol 

de linho e depositado num “túmulo aberto em rocha”.  

A transparência do vidro permite a contemplação da obra divina, da natureza e a 

integração entre o fanum e profanum. Os espaços são separados fisicamente, mas 

integrados visualmente, a estrutura e o meio compõem a arquitetura da capela, que não se 

encaixaria tão bem em outro sítio ou vizinhança, se não a vegetação. A transparência, o 

vazio, do crucifixo na parede de pedra é item relevante como metáfora, pois a 

transparência e permeabilidade visual livres na capela são barradas na parede de pedra, 

permitida no presbitério somente através da passagem pela cruz. Tal situação remete à 

outra passagem bíblica em João 13:6: “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 

verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”. Assim, só seria possível passar pelo 

sepulcro e alcançar aos céus, ora representado pela natureza, através da cruz. O sacrifício, 

representando pela mesa do altar, permite a passagem pela cruz.  

Por fim, destaca-se a iluminação disposta no piso somente com um ponto de luz no 

teto sobre o altar. Na vista noturna, essa iluminação “de baixo para cima” cria um clima de 

mistério e a iluminação mais intensa sobre o altar destaca o local da santidade.    

 

 

FIG.3.2.11 – Vista lateral diurna. 
Fonte: CORBIOLI, 2007. 
 

FIG.3.2.12 – Vista lateral noturna. 
Fonte: <http://www.itaconstrutora.com.br>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
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3.3. Capela Fazenda Veneza – Valinhos/SP 

Projetada por Décio Tozzi em 2002 e construída no mesmo ano, a 

capela de 225 metros quadrados está localizada em um declive à beira do 

lago da Fazenda Veneza, propriedade particular (residência) na cidade de 

Valinhos/SP. O arquiteto marca e define a capela em apenas dois 

elementos “a capa curva de concreto e a cruz de Cristo”, como ele mesmo 

apresenta através da simples descrição publicada nas “Actas del Congreso 

Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea 4 (2015)”: 

Dos elementos plásticos señalan un lugar en el paisaje. 
Dos signos de resonancia profunda. 
Uno, la cobertura curva, abrigo de hormigón. 
Otro, la cruz de Cristo. 
Se acrecienta el paisaje.  
El espacio del templo y el espacio de la naturaleza.  

 

A cobertura de concreto e o crucifixo desenham a arquitetura da 

capela na margem e no próprio lago, o reflexo não é ocasional, mas 

esperado, tal como o arquiteto desenha no croqui. A água é elemento de 

composição e ambientação da arquitetura que se faz em conjunto com a 

paisagem, com a natureza.  

FIG.3.3.1 – Vista externa frontal. 
Fonte: FERNANDES, 2011. 

FIG.3.3.2  – Croqui do arquiteto. 
Fonte: <http://www.arquitecturareligiosa.es/index. 

php/AR/article/view/145>. Acesso em: 18 abril 2017.. 
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Características físicas e espaciais 

O espaço arquitetônico foi criado com intuito de promover a meditação religiosa, onde 

os caráteres sacro e profano coexistissem, um espaço de culto, porém aberto. A arquitetura é 

aberta, exposta, integrada à natureza, à paisagem. Composta por uma casca curva de concreto, 

que repousa sobre quatro apoios também de concreto, o espaço da capela é delimitado por 

dois arrimos laterais revestidos de pedra e pelo piso que marca o espaço desde o átrio até o 

altar, na cota mais baixa do terreno e mais próxima ao lago. O crucifixo disposto 

assimetricamente no lago compõe e emoldura o altar em conjunto com a paisagem.  

O concreto e a pedra definem a materialidade utilizada na arquitetura, sendo madeira 

utilizada apenas no mobiliário. A iluminação está encravada na parede de pedra, que ilumina 

todo o côncavo da cobertura, que irradia luz, sem projetá-la, mas apenas refletindo-a.  

O programa litúrgico é composto por átrio, batistério (pia batismal), nave, presbitério 

com altar (mesa) e crucifixo externo – no lago. A nave em declive é resultado do perfil natural 

do terreno que margeia o lago. As montanhas e árvores ao fundo compõem o átrio; o lago, a 

vegetação da outra margem e o céu emolduram o altar. 

  

FIG.3.3.3 – Peças gráficas. 
Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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Análise gráfica  

Implantação e perímetro: Em declive, tal como a margem do lago, a nave se acomoda e abre visão para o ator principal que é a vista para o 

lago. Os eixos das muretas e o apoio da cobertura marcam o sentido visual pretendido, que, apesar de grande permeabilidade, é único, do átrio 

para o altar, de forma que não há permeabilidade visual nas laterais da capela. A assimetria é marcada pelo eixo do crucifixo que se aproxima 

da orientação leste-oeste, posicionando-se no extremo leste da capela.  

 

 

  

FIG.3.3.4 – Diagramas de 
implantação. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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Espaço e organização: A planta é composta por um retângulo aparado por muretas laterais de pedra. O declive é parte integrante da nave que 

culmina num platô, na menor cota de nível da capela, onde se situa o altar. Fora da cobertura, a quase dez metros distante do altar, está o 

crucifixo, vermelho. O batistério situa-se no átrio e ao seu lado está uma imagem. O átrio abriga o menor pé-direito e a maior cota do terreno.  

 

 

  

FIG.3.3.5 – Diagramas de 
espaço e organização. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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Acessos e circulação: O acesso à capela se dá somente pelo átrio num caminho situado a oeste da 

capela, e a circulação por entre o mobiliário (assentos) em direção ao altar a leste da capela. A 

partir do altar não há qualquer acesso ou circulação interligada à área externa. O acesso é único, 

livre de portas, definido pela própria implantação em relação ao perfil do terreno e à delimitação do 

piso. 

Geometria e estrutura: A cobertura é um único côncavo em concreto, sustentado por quatro apoios 

também de concreto em formato de triângulo retângulo. Importa observar que a cobertura não 

toca as muretas de pedra, mas paira sobre elas. As partes são independentes e não há vedação 

lateral. A arquitetura é simétrica, exceto pelo crucifixo que destoa à esquerda do altar para quem 

olha da nave, também em eixo angular em relação aos demais, que são paralelos às muretas e 

cobertura. 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.3.6 – Diagramas de 
acessos e circulação. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 

 

FIG.3.3.7 – Diagramas de 
geometria. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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Forma e volume: A capela é um volume único e de formas puras, sendo a planta quase um quadrado, o corte um retângulo e a vista um arco. O 

volume, também identificado pelo negativo entre cheios e vazios, revela a arquitetura “quase imaterial” como descrita pelo arquiteto  

composta de poucas linhas, nenhuma vedação e grande permeabilidade visual.  

 

 

FIG.3.3.8 – Diagramas de 
geometria e estrutura. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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FIG.3.3.9 – Diagramas de 
forma. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 

 

FIG.3.3.10 – Diagramas de 
volume: positivo e negativo. 

Fonte: FERNANDES, 2011. 
Editado pela autora. 
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Analogias e metáforas  

 A proximidade da capela com o lago é proposital e almejada pelo arquiteto desde o 

croqui inicial, onde há a representação da cobertura e do crucifixo invertidos como reflexo 

no lago. Tal como a paisagem da natureza ao redor, a água inevitavelmente compõe a 

arquitetura dessa capela. Em muitas culturas e em especial para a cristã, a água possui um 

significado de vida, purificação e renascimento. Assim, o crucifixo sobre a água, evidencia a 

ressurreição de Cristo, que vive, que renasceu.  

A cobertura faz referência à origem latina da palavra capela, que denota o manto de 

proteção levado pelos guerreiros em suas batalhas. A curva da cobertura revela o infinito 

dos céus, sem cantos, sem começo ou fim, uma atmosfera que paira sobre o homem. Nota-

se que os apoios triangulares sobre os quais paira a cobertura estão escondidos atrás da 

mureta de pedra que, quando observados de dentro da capela, são imperceptíveis, 

ressaltando a leveza da cobertura.  

A iluminação de baixo para cima, iluminando o côncavo do teto na nave surge, na 

visão noturna, como uma fonte de luz que parece imanar do próprio concreto, uma luz 

divina, que é dada pela capela. O piso em pedra revela a terra firma habitada pelo homem e 

também a integração com a natureza. A capela exposta e ao mesmo tempo intimista traz à 

tona a fé de contemplação, na qual a proximidade e contato com o divino se dão por 

intermédio da revelação da natureza, da observação da própria obra de Deus, da simplicidade tal como é a sua própria arquitetura. 

FIG.3.3.11 – vista do átrio. 
Fonte: FERNANDES, 2011. 
 

FIG.3.3.12 – vista noturna. 
Fonte: FERNANDES, 2011. 
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3.4. Capela Joá – Joá/RJ 

Projetada em 2013 pelo escritório Bernardes 

Arquitetura (Arq. Thiago Bernardes), a Capela Joá foi 

construída em apenas quatro meses no ano seguinte. Situada 

numa residência no bairro que dá nome à capela, no Rio de 

Janeiro, o terreno disponível para tal implantação era o 

próprio desafio. Com um declive de mais de seis metros e 

repleto de árvores, a capela “só poderia ocupar a clareira na 

escarpada encosta leste do morro, ao lado de uma via de 

acesso preexistente” (SILVA, 2015, p. 35).  

Uma estrutura mista de aço e madeira resolveu o 

desafio do terreno, garantiu agilidade à obra, simplicidade 

visual à arquitetura e marcou a paisagem ao fundo do altar – 

a praia da Joatinga.  

 

FIG.3.4.1 – Vista do átrio para o altar - noturna. 
Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-

br/projeto/joa >. Acesso em: 25.mar.2017. 



82 
 

Características físicas e espaciais 

Com 43 metros quadrados, a capela encravada no meio da densa vegetação da 

propriedade particular foi construída sobre uma plataforma triangular de aço, que distribui o 

peso entre a fundação de concreto engastada no caminho preexistente e o pilar metálico que 

faz a vez do crucifixo no altar. Vinte e sete pórticos de madeira com espaçamento de 30 

centímetros entre eles montam a estrutura que abriga a capela. Os pórticos não são idênticos, 

pois o edifício se afunila em planta e cresce em corte à medida que se aproxima do altar: “o 

primeiro pórtico tem 7,5m x 2,20m, enquanto o último mede 5,4m x 3,2m” (SILVA, 2015, p. 35).  

O gabarito máximo é alcançado sobre o altar, propiciando maior abertura vertical à paisagem, 

alterando a perspectiva do olhar, que se inicia no átrio sob um pé-direito mais acolhedor e 

intimista.  

A vedação é toda executada em painéis de vidro afixados em perfil de alumínio no piso e 

nos arremates da cobertura, tal solução protege a madeira, mas impede a ventilação cruzada 

que teve de ser resolvida por intermédio da instalação de ar-condicionado sob o piso. A única 

abertura possível é o acesso em que há painéis de vidro que correm para as laterais, 

concentrando a circulação por um único corredor central na pequena capela.  

O programa litúrgico composto por átrio, nave e presbitério, que abrigam respectivamente: pia batismal e campanário, assentos, altar, 

imagem da santa padroeira e crucifixo. Nota-se que a dimensão do edifício sacro não foi fator coercitivo à redução do programa litúrgico e 

FIG.3.4.2 – Peças gráficas: planta e corte. 
Fonte: SILVA, 2015. Editado pela autora. 
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elementos sacros. A arquitetura justa paira sobre o terreno, apoiada na própria cruz e integrada à paisagem circunvizinha. Não há qualquer 

tipo de ornamentação ou aplicação de revestimento. A própria estrutura e vedação faz a capela, exposta e livre de arranjos.   

Análise gráfica  

Implantação e perímetro: Apoiada em três vértices 

de um triângulo em estrutura metálica, num declive 

superior a 6 metros, a capela foi implantada em 

meio à pequena clareira existente na propriedade 

particular que dá vista à praia Joatinga/RJ. Orientada 

no eixo leste-oeste, do acesso ao altar, a capela 

flutua sobre o terreno, descola-se do passeio 

preexistente, direciona e potencializa a vista entre a 

vegetação para o mar. Os fechamentos laterais 

compõem um trapézio isósceles e suas inclinações 

apontam a perspectiva gerada em função da 

implantação do edifício. Nota-se uma edificação ao 

mesmo tempo marcada e oculta no meio da natureza: abaixo das copas das árvores, escondida no reflexo dos vidros e integrada com a 

vegetação pela materialidade dos pórticos de madeira. A permeabilidade visual dá-se em único sentido: leste-oeste, átrio-altar. A 

permeabilidade entre os pórticos laterais é escassa, permitindo apenas a visão reduzida da vegetação circunvizinha.   

 

FIG.3.4.3 – Diagramas de implantação. 
Fonte: SILVA, 2015. Editado pela autora. 
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Espaço e organização: A planta é composta por um 

triângulo em nível, cujo pé direito é dilatado à 

medida que se aproxima do altar enquanto a largura 

é reduzida. O átrio é segregado do caminho de 

acesso tanto pela materialidade do piso quanto pelo 

desnível. A nave é marcada tão somente pelo layout, 

sem qualquer outra delimitação na estrutura ou 

piso. À frente, o presbitério identificado pelo altar, 

imagem e crucifixo, externo à capela, compondo a 

paisagem enquadrada pela estrutura da própria 

edificação.   

 

  

FIG.3.4.4 – Diagramas de implantação. 
Fonte: SILVA, 2015. Editado pela autora. 
 

FIG.3.4.5 – Diagrama de 
espaço e organização. 

Fonte: SILVA, 2015. Editado 
pela autora. 
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Acessos e circulação: O acesso único e elevado em relação ao caminho preexistente no imóvel. Enquanto o caminho é de concreto, tal como os 

degraus e fundação que estrutura parte da edificação, o átrio destoa em madeira. Sendo o acesso marcado pelas portas de correr em vidro, 

permitindo a entrada direta à nave pelo corredor central entre o mobiliário que compõem os assentos. Não há transposição além do altar. O 

percurso é único.  

  

FIG.3.4.6 – Diagrama de 
acessos e circulação. 

Fonte: SILVA, 2015. Editado 
pela autora. 
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Geometria e estrutura: Plataforma metálica apoiada em três vértices de um triângulo, dois deles engastados na fundação de concreto próxima 

ao caminho preexistente, e o outro sobre uma haste metálica que, além de apoio, faz a vez da cruz no altar, sendo a única sustentação vertical 

da plataforma. O conjunto de viga e coluna suporta o piso e a cobertura, estruturada em 27 pórticos de madeira, afastados 30 centímetros 

entre si. “A cobertura é composta por compensado naval impermeabilizado com manta termo-plástica; abaixo, o forro é de gesso” (SILVA, 

2015, p.35). 

FIG.3.4.7  – Diagramas de 
geometria e estrutura. 

Fonte: SILVA, 2015. Editado 
pela autora. 
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Forma e volume: Sendo um trapézio isósceles em planta, angular e de forma pura, a base dá forma à edificação, que varia verticalmente em 

razão da dilatação do pé-direito. Há dilatação na vertical e contração e planta, gerando tensão na perspectiva interna. A perspectiva interna 

causada pelos fechamentos laterais simetricamente inclinados ampliam a visão de profundidade da capela, ao passo que a inclinação da 

cobertura que se amplia em direção ao altar aproxima o plano do teto e provoca a mudança de perspectiva do espectador, abrindo a visão para 

o símbolo religioso à frente da paisagem. O volume, apesar da transparência do vidro e espaçamento entre pórticos, é majoritariamente 

ocupado pela materialidade da estrutura. Os vãos surgem como um respiro na arquitetura que, apesar de certa permeabilidade visual, é densa 

e fechada em si, abrindo-se minimamente à paisagem como foco da contemplação.  

 

 

 

 

 

 

 

  FIG.3.4.9  – Diagramas de 
volume: positivo e 

negativo. 
Fonte: SILVA, 2015. Editado 

pela autora. 
 

FIG.3.4.8  – Diagramas de 
forma. 

Fonte: SILVA, 2015. Editado 
pela autora. 
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Analogias e metáforas  

Como um espaço para introspecção e meditação, a capela de 43 metros quadrados construída em aço e madeira foi implantada em 

meio à vegetação que rodeia a residência com vista para a praia Joatinga/RJ. Forma, materialidade aplicada e implantação compõem o caráter 

religioso dessa pequena capela.  

A madeira e o vidro como materiais predominantes ressaltam a simplicidade e naturalidade do 

espaço. A forma da capela orienta o olhar à paisagem e à cruz, que elucida a natureza da edificação, 

contemplativa, de reflexão e meditação. A promenade arquitetural pode representar o percurso da fé, 

enquanto se parte de um espaço profano, cujos caminhos largos parecem confortáveis e fáceis, porém 

distantes da altitude dos céus. Mas, ao olhar para a cruz, para a obra divina, entende-se que o 

sacrifício da fé, ora representado pela mesa do altar, está em atravessar o estreito caminho que levam 

aos céus. A analogia bíblica presente em Mateus 7:13-14, “Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e 

espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela), porque estreita 

é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são 

poucos os que acertam com ela”. 

A estrutura triangular da base que sustenta a capela é 

referência à tríade divina – o pai, filho e espírito-santo –, sendo 

evidenciada ainda quando um dos vértices é sustentado pelo 

crucifixo, à ponta da paisagem que abre visão à obra divina. 

FIG.3.4.10  – Vista externa. 
Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-
br/projeto/joa >. Acesso em: 25.mar.2017. 
 

FIG.3.4.11  – Vista externa do acesso. 
Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-
br/projeto/joa >. Acesso em: 25.mar.2017. 
 

FIG.3.4.12  –  Vista externa lateral. 
Fonte: <http://www.bernardesarq.com.br/pt-
br/projeto/joa >. Acesso em: 25.mar.2017. 
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3.5. Capela Fazenda Santa Helena – Bom Despacho/MG 

A capela, projetada em 2010 pelo escritório 

B&L Arquitetura (Arq. Eduardo Beggiato e Arq. Edwiges 

Leal), foi construída em 2012 na fazenda Santa Helena, 

em Bom Despacho/MG. Um espaço de formas puras e 

retas, construído em concreto armado e pedra, 

abrigava a ideia inicial cuja simplicidade e exaltação da 

natureza eram partido para a arquitetura.  

Em meio ao campo aberto da fazenda, maior 

produtora de feno do país – o capim Tifton 85 –, os 

arquitetos buscavam uma arquitetura descomplicada e 

de formas puras, cuja ideia central era valorizar a 

“imensidão da paisagem circundante e propiciar 

momentos de paz e contato com o divino”, diz a 

equipe do B&L à ArcoWeb (edição 403, 2013).  Havia 

também a preocupação em evidenciar as origens da fazenda e das vilas coloniais da região mineira, bem como das tradições religiosas, o que 

se fez possível por intermédio dos materiais aplicados: a pedra e a madeira de demolição.  

Duas paredes de concreto, revestidas em pedra, apoiam a laje que abriga a pequena nave e recorta a paisagem, que faz o pano de 

fundo do altar. Sutil e delicado, o crucifixo em conjunto com o altar (mesa) dão o tom religioso à arquitetura.  

FIG.3.5.1 – Vista externa do átrio para o altar. 
Fonte: MIRANDA, 2014.  
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Características físicas e espaciais 

Implantada no meio de um grande plano em meio à 

imensidão da fazenda Santa Helena, a capela com 150 metros 

quadrados é arquitetura contemporânea, de formas puras, retas e 

sóbrias que remetem à tradição dos edifícios religiosos por 

intermédio da materialidade aplicada. Um programa litúrgico 

repleto de elementos e símbolos compõe a capela, de forma que 

todos os rituais possam ser executados, no entanto, sem pesar 

sobre a arquitetura a ordem do espaço destinado aos rituais 

religiosos. 

Três peças definem a capela: as paredes laterais revestidas 

em pedra e a laje recortada apoiada sobre estas. No entanto, é o 

piso que dá o tom ao espaç o, que marca a área da capela, que a 

segrega sutilmente do entorno imediato. As paredes laterais 

apresentam uma fresta ainda no átrio que permite a entrada de luz e única permeabilidade visual no sentido lateral da nave. A laje também 

contém aberturas, cinco de cada lado, que permitem a entrada da luz natural. Não há qualquer porta ou restrição ao acesso da capela no átrio, 

que é complemente aberto e livre de vedações. Já o altar é encerrado por um pano de vidro, estruturado em perfis metálicos pretos, que não 

alcança a laje e permite a ventilação natural cruzada. O piso é majoritariamente revestido em porcelanato e madeira de demolição sob o altar. 

Um espelho d’água margeia a nave e abraça o altar.  

FIG.3.5.2 – Peças gráficas: planta e corte. 
Fonte: MELENDEZ, 2013. Editado pela autora. 
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Análise gráfica  

Implantação e perímetro: Dois eixos paralelos, 

sentido norte-sul, marcam o posicionamento da 

capela no sítio, delimitados pela projeção da 

cobertura e estendidos pelo prolongamento do piso. A 

permeabilidade visual se dá no mesmo sentido, 

explorada nas laterais através de pequenas frestas 

verticais nas paredes do tênue espaço ocupado pelo 

átrio. 

Os eixos em planta repetem-se nos eixos da 

elevação, sendo ambas retangulares e delimitadas 

pelas paredes de concreto. Ao norte, na fachada de 

maior insolação, está o altar, ao sul o átrio.  

 

 

 

 

FIG.3.5.3 – Diagramas de implantação. 
Fonte: MELENDEZ, 2013. Editado pela autora. 
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Espaço e organização: O programa litúrgico é composto por átrio, nave e presbitério que abriga o altar (mesa), o crucifixo, a pia batismal e uma 

imagem. O campanário está localizado na abertura da parede lateral de concreto, revestida em pedra. A organização espacial da capela não 

destoa da organização litúrgica corriqueira e agrega o batistério ao lado do altar. O altar situa-se na fachada de maior insolação e é abraçado 

pelo espelho d’água que segue pela nave até o limite do átrio sob a cobertura da laje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.5.4 – Diagramas de 
espaço e organização. 

Fonte: MELENDEZ, 2013. 
Editado pela autora. 
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Acessos e circulação: O acesso à capela se dá somente pelo átrio num caminho que parte da face sul, 

primeiramente descoberto e aberto à fazenda. Sob a laje, o átrio toma sua menor dimensão, estreita-se 

numa passagem entre o espelho d’água e depois acessa a nave. Neste mesmo ponto de estreitamento, as 

paredes laterais se abrem num pequeno vão, cuja permeabilidade é apenas visual. Não há transposição a 

partir do altar.  

Geometria e estrutura: A capela é formada por um único volume, bem delimitado e marcado na paisagem, 

resultado de duas paredes paralelas de concreto, coberta pela laje com aberturas zenitais. A laje está 

estruturada em oito vigas de concreto dispostas paralelamente entre si e perpendicularmente às vigas que se 

apoiam, sobre as paredes. A geometria é simétrica, retangular, repetida entre planta e elevação.  

 

  

FIG.3.5.5 – Diagramas de 
acessos e circulação. 

Fonte: MELENDEZ, 2013. 
Editado pela autora. 

FIG.3.5.6 – Diagramas de 
geometria e estrutura. 

Fonte: MELENDEZ, 2013. 
Editado pela autora. 



94 
 

Forma e volume: Os recortes da laje e do piso rompem a obviedade da volumetria 

retangular da capela, que segue eixos paralelos e perpendiculares encerrando a 

forma, sem ângulos ou assimetrias. Destoa apenas o crucifixo à direita do eixo 

central onde se situa o altar. O volume é majoritariamente um vazio, preenchido 

pela paisagem emoldurada pela forma da capela. As paredes e laje, no entanto, dão 

perspectiva ao pano de fundo e direcionam o olhar. O piso, de certa forma, também 

contribui para essa perspectiva, uma vez que se estende além do átrio numa 

pequena esplanada que precede a capela, como se orientasse por onde a capela 

deve ser vista, já que não há acesso ou passagem ao redor da outras faces da capela.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG.3.5.8 – Diagramas de 
volume: positivo e negativo. 

Fonte: MELENDEZ, 2013. 
Editado pela autora. 

FIG.3.5.7 – Diagramas de forma. 
Fonte: MELENDEZ, 2013. 

Editado pela autora. 
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Analogias e metáforas  

A simplicidade e pureza das formas novamente se faz presente como elemento sacro da arquitetura, cuja intenção é evidenciar a beleza 

da natureza que circunda o pequeno templo e fazer desta o objeto principal de apreciação, onde a arquitetura se torna o meio para evidenciar 

a contemplação e introspecção pretendida. A materialidade agrega valor no quesito pureza e simplicidade. A pedra, a madeira e a água fazem 

parte tanto da arquitetura religiosa colonial de Minas Gerais como da história bíblica. Em diversas passagens bíblicas esses materiais são 

citados e recorrentes, além de sua utilização em metáforas, tratam-se de elementos puros da 

natureza que, manipulados pelo homem, tomam forma e serventia.  

A pedra como elemento de arrimo e edificação, que o tempo não desgasta ou destrói, mas se 

mantém e sustenta a casa. A água como elemento de purificação e contato com o Espírito Santo, que 

lava e santifica através dela. E a madeira como elemento de construção, utilizada no tabernáculo e 

também de sustentação como deveras citada sob a forma de cajado.   

A iluminação é outro componente e elemento da arquitetura sacra que deve ser destacado nesta 

capela. O eixo em que a capela está implantada permite grande insolação no altar, sendo esta a face 

mais iluminada – a fachada norte, no entanto, as paredes laterais protegem a capela da exposição 

excessiva e permitem um jogo de luz com as aberturas da laje e o espelho d’água que reflete a luz. A 

iluminação natural é abundante, mas não ofuscante. A iluminação artificial é indireta, instalada no 

piso, ilumina a nave com a reflexão da luz sob a laje branca. A reflexão da iluminação através da 

materialidade aplicada, das cores e da água, dá o tom da proposta litúrgica à capela, onde a 

FIG.3.5.9 – Vista interna para o altar.  
Fonte: MIRANDA, 2014.  

FIG.3.5.10 – Vista interna do campanário.  
Fonte: MIRANDA, 2014.  
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arquitetura conduz ao clima de mistério, acolhimento, introspecção e reflexão, “sentimentos inerentes aos momentos de oração”, como 

mencionam os próprios arquitetos. 
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4. DISCUSSÃO DO ESTUDO 

Elejo uma forma mais que intensa, mais que extensa, para expressar de maneira simples e honesta minha ideia daquilo que 
deveria ser um edifício sagrado. Com isso, quero dizer que uma igreja ou uma capela deveria identificar-se por si mesma, mais que 
depender das associações espirituais com um estilo tradicional de arquitetura, como por exemplo, o gótico... A arquitetura deveria 
relacionar-se com a época, não com o presente imediato. A capela não envelhecerá... tem caráter nobre, está construída com bons 
materiais e tem belas proporções. Foi feita aproveitando-se de nossos meios técnicos, tal e como deveria fazer-se na atualidade... 
Não há nada espetacular nela; e, de fato, é simples. Mas apesar de sua simplicidade, não é primitiva, mas nobre, e em seu 
pequeno tamanho radica sua grandeza, na realidade monumental. (ROHE, 1953, p. 18-19) 

A análise das cinco capelas estudadas no capítulo anterior permitiu identificar algumas semelhanças e disparidades entre os objetos 

arquitetônicos. Repetidas vezes o termo “simples” foi utilizado para caracterizar o espaço, a concepção, o partido arquitetônico adotado. A 

pureza das formas, dos materiais e a ausência de ornamentos notaram-se constante em todos os estudos. Assim como Mies van der Rohe 

observa quando fala de sua obra na St. Saviour Chapel, no campus do IIT (1949-1952) – acima citado –, identifica-se também o desejo dos 

arquitetos aqui estudados em relação às suas obras de revelar a arquitetura sagrada pela identidade própria da capela, sem que para isso 

dependa de associações espirituais com um estilo tradicional, ou seja, apesar de definida por Corona e Lemos no início deste estudo a capela 

como “templo de pequenas proporções”, após a análise dos exemplares ficou bastante claro que as capelas não se tratam de pequenas 

igrejinhas ou igrejas de pequenas proporções tão somente. Elas revelam liberdade arquitetônica de expressão, caráter sacro e não reproduzem 

simplesmente um espaço litúrgico de pequenas dimensões. Expressam mais, invocam mais, proporcionam mais àqueles que buscam uma 

experiência sob seu abrigo.  

As cinco capelas analisadas foram projetadas entre 1987 e 2014, sendo exemplares da arquitetura moderna e contemporânea, 

resultantes do Movimento Litúrgico e consequente liberdade projetual pós-Concílio do Vaticano II, cujas diretrizes vigoram nos dias atuais. A 

arquitetura religiosa a partir do século XX deveria basear-se na prática, nos volumes puros, materiais modernos e estrutura tal como fez Perret 

em Raincy (1922), mas também deveria conciliar a funcionalidade litúrgica, a força simbólica e mística presente na religião, sem que para tanto 
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fosse necessário recorrer a ornamentos ou à escolástica tal como era na arquitetura gótica. Muller (2006, p. 339) aponta em sua dissertação 

como traço definitivo da arquitetura religiosa do século XX “a sinceridade construtiva, fidelidade à lógica do concreto, perfeita visibilidade do 

altar e a unidade espacial”. Tais características estão expressamente claras nas capelas ora analisadas e mais, resgatam também a ideia de 

Wright que entendia o “templo como local de reencontro do homem consigo mesmo e com a realidade que o cerca, numa arquitetura pensada 

não como construtora de objetos, mas como ação de um sujeito” (MULLER, 2006, p. 353). A esta fé intimista e pessoal, que aproxima o homem 

do ser divino numa profunda confraternização de valores e sentimentos, denominamos de contemplatio no início deste estudo.  

A fé intimista, de reflexão e contemplação é evidente e recorrente nas capelas analisadas, onde a arquitetura corrobora para trazer à 

tona sensações e vislumbres que remetam ao fanum ora percebido do espaço profanum, que coexistem e se completam quando a arquitetura 

enquadra a paisagem natural e a paisagem natural faz fundo à transparência arquitetônica. A simplicidade e a transparência são características 

fundamentais destas arquiteturas para a intensificação da experiência e coexistência entre o homem e o divino.  

4.1. Da materialidade 

A utilização de tecnologias como o concreto armado, o aço e a madeira possibilitaram a libertação do espaço interno e a possibilidade 

de espaços sem interrupções e gerando vãos livres para as naves. Em todas a estrutura independente é protagonista do espaço.  

A transparência e permeabilidade visual existem em todas as capelas analisadas. Das cinco capelas, quatro possuem transparência em 

função da aplicabilidade do vidro, sendo que apenas uma delas não possui vidro (Fazenda Veneza) aberta e sujeita a intempéries, visto que não 

há vedação lateral, mas a permeabilidade visual lá está.  

Em todas, sem exceções, a madeira está aplicada. Na capela São Pedro, a madeira é utilizada em imagens e no mobiliário da nave; na 

Capela Tatuí, a madeira é a própria estrutura, mas também piso, forro, mobiliário e o altar; na capela Joá, semelhantemente à capela Tatuí, a 
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madeira faz a vez da estrutura em pórticos, do piso, mobiliário e imagens; na capela Fazenda Veneza é utilizada somente no mobiliário; e na 

fazenda Santa Helena, serve como mobiliário, imagem e também delimita o piso sob o altar.  

O concreto é também material de grande utilização na arquitetura sacra estudada, aplicado em quatro das cinco capelas, sendo 

majoritariamente aplicado na capela São Pedro em sua forma natural, sem revestimentos ou aplicações. Mas também utilizado na capela da 

fazenda Veneza, como um dos principais elementos formando a casca côncava que delimita a forma e abriga o espaço sagrado; já nas capelas 

Santa Helena e Joá, aparece apenas como elemento estrutural e não se apresenta como parte marcante e intrínseca à arquitetura, fazendo 

apenas a vez de parede, laje e fundação.  

O aço, curiosamente, só é utilizado na capela Joá, a mais recente de todas, construída em 2014. Nesta, o aço é estrutura e também a 

principal imagem do cristianismo, o crucifixo – uma plataforma triangular se apoia em um pilar em formato de cruz, que sustenta a capela. 

Utilizado em razão da agilidade na execução e esbelteza da estrutura, teve-se no aço a solução arquitetônica eficaz para o local e objetivo 

pretendido.  

A pedra é utilizada em três das cinco capelas, mas marca presença em todas as arquiteturas. Nas capelas Joá e São Pedro, a pedra não é 

elemento construtivo ou de revestimento, no entanto, está presente na paisagem e no entorno imediato. Na capela Joá, a pedra é utilizada nas 

muretas que circundam o caminho que encontra o átrio e também como pano de fundo do altar, no mar da praia da Joatinga onde há uma ilha 

que pode ser avistada de dentro da nave. Na capela São Pedro, a pedra é mais do que uma referência ao patrono da capela, mas é a própria 

inspiração trazida à tona pelo concreto e refletida na implantação da capela, que está instalada em frente à pedreira desativada. Nas outras 

três capelas, Tatuí, Fazenda Veneza e Santa Helena, a pedra é aplicada nas paredes, sendo na parede que faz fundo ao altar na capela Tatuí e 

nas laterais das outras duas capelas.  
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A água é componente arquitetônico de três capelas, marca presença como pano de fundo na Joá, onde aparece na vista do altar para o 

mar da Joatinga e é ausente apenas na capela Tatuí. Na capela São Pedro, é elemento marcante no piso inferior, ocupando quase a totalidade 

do pavimento. Na capela Veneza, o lago é componente arquitetônico, abriga o crucifixo e compõe a imagem do altar. E, na capela Santa 

Helena, o espelho d’água abraça a nave e o altar, recortando o piso, marcando os espaços ora internos, ora externos à capela.  

A alvenaria está presente em três capelas, exceto nas capelas Veneza e Joá. No entanto, não se destaca ou marca presença na 

arquitetura, pois se encontra escondida ou revestida em pedra.  

4.2. Dos elementos litúrgicos 

Para esta pesquisa elencamos onze elementos litúrgicos que poderiam estar presentes na composição das capelas, conforme 

fundamentado na página 43 deste estudo. No entanto, sabendo que não há um programa litúrgico obrigatoriamente definido para capelas, 

coube analisar a recorrência, existência e aplicabilidade destes elementos nas edificações objeto de análise.  

Campanário, átrio, altar, crucifixo, nave, ambão, batistério ou pia batismal, cadeiras, sacrário, imagens e coro formam a lista dos 

elementos litúrgicos ora analisados. Destes onze, quatro têm presença unânime nas capelas: átrio, altar, crucifixo e nave; dois não são 

identificados em nenhuma: ambão e cadeiras; outros dois são vistos apenas na capela São Pedro: sacrário e coro; e os outros três identificados 

aleatoriamente. Observa-se que esta análise, apesar de bastante descomplicada, revela características da liturgia na arquitetura sacra 

analisada. A partir da identificação desses elementos no espaço sacro conseguimos perceber também a função e caráter da capela, de forma 

que programas litúrgicos mais completos aproximam a capela da igreja quanto à função.  

A capela São Pedro possui o programa litúrgico mais completo entre as capelas analisadas, exceto pelo ambão e cadeiras, e abriga todos 

os elementos litúrgicos. Em seguida vêm as capelas Joá e Santa Helena, com sete dos onze elementos (campanário, átrio, altar, crucifixo, nave, 
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pia batismal e imagens); a capela Veneza com seis elementos (átrio, altar, crucifixo, nave, batistério e imagens) e a capela Tatuí com o menor 

programa de apenas quatro elementos (átrio, altar, crucifixo e nave). Nota-se que a existência dos elementos litúrgicos não está relacionada à 

dimensão do espaço ocupado, mas sim à proposta do espaço projetado. Como exemplo, tem-se a capela Joá, com apenas 43 metros quadrados 

de área construída e abrigando sete dos onze elementos litúrgicos.  

A ausência de ambão e cadeiras em todas as capelas pode ser interpretada como um fator relevante ao caráter desse espaço. Pós-

Movimento Litúrgico, o ambão adquiriu visibilidade no presbitério, sendo este o espaço destinado à proclamação da palavra e, portanto, item 

necessário a um templo religioso. A cadeira, por sua vez, também situada no presbitério, serve de assento ao ministro da cerimônia e seus 

oficiantes. Assim, a ausência desses elementos revela, respectivamente, que as capelas analisadas não foram concebidas para a proclamação 

da palavra e cerimônias duradouras que exijam conforto maior ao ministrante. A ausência de sacrário e coro em quatro das cinco capelas 

também reitera o caráter das capelas, de forma que não é pressuposto o cumprimento de determinados ritos e sacramentos religiosos na 

utilização deste espaço, sendo então estes elementos dispensáveis.  

A pia batismal está situada no átrio das capelas Joá e Veneza e próxima ao altar nas capelas Santa Helena e São Pedro. É omissa na 

capela Tatuí. A localização desse elemento na organização da capela revela seu caráter no espaço litúrgico. Quando inserida na entrada na 

capela, no átrio, faz eco à pia de água benta dos cristãos e ao lavabo de bronze utilizado pelos judeus, cujo objetivo era a purificação do 

indivíduo e a renovação os votos do batismo antes de adentrar o santuário. Estando, porém, próxima ao altar, remete ao ritual do batismo, 

atualmente realizado dentro do espaço sacro.  

O campanário está presente apenas nas capelas São Pedro, Joá e Santa Helena. Nota-se, no entanto, que, diferentemente da 

composição tradicional, nessas capelas este elemento não se apresenta em forma de torre, com altura superior à da capela simbolizando a 

espiritualidade verticalizada. Sendo ele integrado ao corpo da edificação na capela Joá e Santa Helena e, segregado na capela São Pedro, onde 
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o arquiteto faz uso do arrimo e da escada para abrigar este elemento, pouco percebido pela vista de quem acessa o átrio, mas em formato de 

torre para quem o vê do pavimento inferior.  

Quatro das cinco capelas possuem ao menos uma imagem, sendo a capela Tatuí a única exceção. Na capela São Pedro, a imagem do 

padroeiro é do artista italiano Elvio Becheroni, esculpida em 1989. Na capela Veneza, há duas imagens, uma ao lado da pia batismal no átrio e 

outra sobre a mesa do altar. Na capela Joá, a imagem da santa padroeira está situada sobre um apoio elevado, engastado em um dos pórticos 

próximo e à esquerda do altar. Por fim, na Santa Helena, a imagem está situada também próxima ao altar, no presbitério ao lado da cruz.  

As capelas Tatuí, Veneza e Santa Helena possuem os maiores átrios dentre as edificações ora analisadas. Sendo estes claramente 

marcados no piso e componentes da arquitetura, tal como um espaço de transição e apreciação. Já nas capelas São Pedro e Joá, o átrio está 

inserido no prisma da edificação, em espaço reduzido e contido entre o acesso e a nave. Nestas duas últimas, o espaço destinado à apreciação 

e contemplação da arquitetura não é o átrio, mas sim o caminho e pátio de acesso à capela.  

A nave nas capelas São Pedro e Veneza está em declive, ocasionando variações de pé-direito e maior amplitude ao presbitério e altar. Já 

nas outras três capelas, a nave está sobre único plano. Nas capelas Tatuí, Veneza e Santa Helena a nave tem forma quadrilátera, pura e 

descomplicada. Na Joá, a nave ainda que quadrilátera, reproduz a forma de um triângulo em razão do afunilamento dos pórticos até o altar. E 

na capela São Pedro, a nave abraça o espesso pilar que a sustenta, em forma prismática com linhas retas mas angulares.  

Em quatro das cinco capelas o altar se faz em composição com a paisagem natural como pano de fundo, à exceção da capela Tatuí, cujo 

altar se dá em composição com uma parede revestida em pedra e a permeabilidade visual é mínima através do crucifixo vazado nessa parede. 

Livre de ornamentos, luxúria e imagens, em todas as capelas analisadas, o altar se apresenta como resultado de uma composição simples e 

mínima entre a mesa, crucifixo e fundo. A iluminação também é aspecto chave dessa composição, reforçando o local de santidade do espaço.  
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O crucifixo, como citado preliminarmente, é elemento recorrente em todas as capelas e em todas também se apresenta como símbolo 

religioso, livre de imagens e representações escolásticas. De forma estilizada, esbelta e geométrica, o símbolo máximo do cristianismo está 

localizado no presbitério ao lado do altar.  

 

4.3. Da Análise gráfica 

A análise gráfica das cinco capelas foi pautada em parâmetros preliminarmente definidos, conforme apresentado no capítulo três deste 

estudo. Após a análise individual de cada capela, foi possível avaliar e identificar características e recorrências entre os exemplares, que 

corroboram com um contexto sacro à luz da arquitetura moderna e contemporânea, de forma que o caráter desses espaços começam a ser 

definidos à medida que cada parâmetro é minuciosamente revelado.  

A implantação das capelas está diretamente ligada à relação com o entorno, a paisagem e o meio em que estão inseridas. A escolha da 

localização no terreno não é aleatória ou simplesmente uma vantagem topográfica. Os arquitetos autores destacam a relevância do sítio 

escolhido e o fazem apresentando o entorno como composição da arquitetura que se projeta. A topografia, a vista, a vegetação, os acessos são 

condicionantes que desenham o sítio em que se dá a implantação, como que se não fosse possível inserir a edificação em outro espaço que 

não aquele designado. Baker (1998) trata essas condicionantes como forças do lugar. A capela São Pedro, por exemplo, foi condicionada pela 

altura do palácio e pela relação arquitetônica com ele, pelo declive da topografia, pela vista à pedreira existente e pela exigência de um 

programa litúrgico bem completo. Já na capela Joá, a densa vegetação existente, o íngreme desnível e a paisagem da praia da Joatinga 

definiram não tão somente o local que ocuparia a capela, mas também a direção visual da edificação. O perímetro da capela também compõe 
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esta premissa e orienta a forma do objeto arquitetônico em função dessas forças, uma vez que a forma do objeto em função da sua relação 

com o entorno e coexistência define o perímetro da edificação.  

 O espaço e a organização interna dos elementos litúrgicos revelam parte da função do objeto arquitetônico, bem como a relação entre 

si. Em todas as capelas analisadas, como já citado, a presença de apenas quatro elementos litúrgicos foi recorrente dentre os onze 

preliminarmente definidos: átrio, altar, crucifixo e nave. Em seguida, vêm pia batismal e imagens, sendo os demais elementos pouco utilizados. 

Tal informação revela o espaço necessário para a inserção desses elementos, organizados na seguinte ordem em todos os casos: átrio, nave, 

altar e crucifixo, partindo da área mais externa à área mais íntima de cada capela. Essa organização foi recorrente em todas as capelas, sendo 

que a variável foi o componente de cada setor, como, por exemplo, na capela 

de Décio Tozzi, o átrio abrigava uma imagem e também a pia batismal, e o 

crucifixo foi deslocado para o lago. Já na capela Santa Helena, a imagem e a 

pia batismal eram componentes do presbitério. O esquema apresentado 

revela a setorização e possibilidades de composição de cada espaço, sendo os 

elementos cujo posicionamento é fixo, inseridos no diagrama. E os três 

outros, cuja localização é variável, externos à imagem. Note que o coro e 

sacrário só foram identificados na capela São Pedro, cujo programa litúrgico é 

maior. No entanto, se existirem devem estar inseridos cada qual em seu 

setor, diferentemente da pia batismal, imagem e campanário, cujo 

posicionamento é livre.  

A organização da capela obviamente não tem a rigidez e ordenamento 

FIG.4.1 – Diagrama de espaço e organização.  
Fonte: autora.  
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da organização de uma igreja, pois o serviço litúrgico e os ritos sacros não ocorrem na mesma frequência e não são necessariamente realizados 

na capela. A função litúrgica da capela não pode ou deve ser comparada à da igreja, cujos procedimentos são formalizados e descritos no 

código de direito canônico – para a religião católica. Portanto, a setorização, espacialidade e ordenamento na capela seguem o programa 

mínimo de um espaço sacro, de forma que apresente ao menos: a transição entre o fanum e profanum, caracterizado no átrio; o espaço 

destinado aos fiéis, a nave/assembleia; o espaço destinado ao divino ou seu representante, o altar.  

Em paralelo à organização estão os acessos e a circulação, que evidenciam a setorização e organização espacial à medida que cada 

característica da capela se revela com o percurso e aproximação ao altar. Em verdade, a promenade architecturale se inicia desde a expectativa 

de visualização da edificação sacra, quando a vegetação e a topografia a revelam sutilmente em meio ao ambiente que se insere. Na capela São 

Pedro, a revelação da capela se dá somente após a visualização completa do palácio, pois há uma densa vegetação que esconde a capela e a 

deixa em segundo plano, apesar de estar geograficamente mais próxima do portão de acesso. A edificação como um todo também é 

apresentada vagarosamente, quando ao entrar nela percebe-se que há um pavimento inferior, já que o acesso à capela se dá no nível superior. 

Na capela Tatuí, o excesso de acessos compõe a arquitetura exposta e aberta para o exterior, no entanto, o pé-direito elevado do átrio 

e a porta de maior dimensão marcam com clareza o acesso principal. Os pilares internos orientam a circulação no interior da capela, cujo 

sentido é único em direção ao altar. As circulações das capelas Veneza e Santa Helena são muito similares à circulação da Tatuí, cujo mobiliário 

(assentos) ocupam o espaço da assembleia e a circulação é o caminho resultante entre eles. Na Joá, a diferença está no caminho único e 

central, não havendo espaço para circulações laterais.  

O percurso em todas as capelas passa por uma espécie de ritual, cujo indivíduo parte de um ambiente cercado pela natureza, passa pelo 

átrio como se tomasse ciência daquilo que é e a partir de então se preparasse para o contato com Deus. É no átrio que o indivíduo percebe a 
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dissemelhança entre o fanum e o profanum, que os sentimentos de purificação e meditação devem surgir a ponto de prepará-lo para entrar 

num recinto sagrado e permitir-se à conexão com o divino.  

A nave ou assembleia é o local ocupado pelo fiel e o limite ocupado por ele no recinto sagrado, uma vez que o altar é o espaço 

destinado ao sacerdote, é o local santificado da capela. Assim, a circulação nas capelas, em geral, limita-se entre átrio e nave, sendo o 

presbitério espaço de apreciação e percepção visual apenas. Por se tratar de um recinto pequeno, nota-se que, apesar de soluções bastante 

descomplicadas, a arquitetura das capelas analisadas traz sensações e experiências no decorrer da circulação, quer seja pela variação de pé-

direito, pela materialidade, estreitamentos ou iluminação.  

A geometria e a estrutura são aspectos interessantes a serem analisados quanto à arquitetura das capelas, pois revelam o traço 

regulador da forma e explicitam o caráter técnico-estrutural da composição estudada. A arquitetura, ainda que sagrada, não é tão somente 

elaborada em função do simbolismo religioso, mas abriga na boa técnica a capacidade de utilizar-se de boas práticas estruturais para 

evidenciar o espaço sagrado. De forma que, à luz da excelência na engenharia das engrenagens e da construção, se produza um belo exemplar 

arquitetônico do espaço sagrado. Vale destacar que as estruturas, todas independentes, permitiram a fruição das relações de espaço interno e 

externo e talvez a aproximação entre o espiritual e a natureza.  

Dentre as cinco capelas estudadas, nota-se a presença do concreto e da madeira como elemento estrutural dominante. Apenas na 

capela Joá o aço, utilizado na base, aparece como ponto de sustentação da estrutura, elaborada em pórticos de madeira. Nas capelas São 

Pedro, Veneza e Santa Helena o concreto é quem faz a vez da estrutura, em formas puras e geométricas. Já nas capelas Tatuí e Joá a madeira é 

o ator principal da estrutura. Entretanto, nas cinco capelas percebe-se a aplicação de um sistema estrutural descomplicado, cuja execução 

pudesse ocorrer de forma rápida e limpa, por intermédio de materiais pré-fabricados, cujos encaixes e conexões fossem ligeiros. Exceto pela 

capela São Pedro, era premissa para construção das capelas uma execução ágil, fato este que revela muito sobre o sistema estrutural 
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escolhido. Em paralelo, não podemos deixar de citar a materialidade, já abordada neste texto, mas que diz bastante sobre o sistema escolhido 

em cada exemplar estudado.  

A escolha do sistema estrutural – e consequentemente a materialidade utilizada para a composição – é o grande protagonista dessas 

capelas, que se apresentam expostas e cujo esqueleto visível dá a forma à edificação. Quer seja em madeira, aço ou concreto, a estrutura não 

se esconde, ao contrário, ela é explícita e dá a geometria e a forma da edificação. Na capela São Pedro, a geometria é prismática, executada em 

concreto com vigas apoiadas num único pilar. Nas capelas Tatuí, Veneza e Santa Helena, a planta revela uma geometria convencional, 

retangular, sendo destacada cada uma pela sua elevação que apresenta ângulos, recortes e formas. O ângulo da cobertura na capela Tatuí faz 

toda a simplicidade de a capela ser repensada, os conectores metálicos que distanciam os pilares do piso e da cobertura resolvem questões 

técnicas quanto à dilatação do material e também evidenciam a leveza da estrutura. Na capela Veneza, a composição estrutural também 

conversa e passeia entre resoluções técnicas e sensações arquitetônicas, por exemplo, a continuidade das linhas da cobertura nos apoios do 

côncavo de concreto que faz a vez da cobertura. São quatro apoios em forma triangular que sustentam a cobertura, no entanto, situados atrás 

de um pequeno arrimo de pedra, fazem com que a sensação seja de que a cobertura paira sobre a capela, uma vez que não encosta no arrimo.  

Na capela Joá e na capela São Pedro, um pilar é o elemento regulador da forma, onde a geometria e estrutura se compõem a partir 

deste. Indiscutivelmente são diferentes composições, um é grandioso e marcante, outro é esbelto e confunde-se com um elemento 

ornamental – como se fosse apenas um crucifixo. Mas nota-se que, em ambas, apesar de divergentes, a estrutura é parte da geometria, do 

sistema e da arquitetura da capela.  

 A geometria sagrada está intrinsecamente ligada à composição das formas que compõem a arquitetura. Há inúmeros estudos e teses 

sobre o tema “geometria sagrada” que revelam semelhanças entre edificações construídas em diferentes sítios e períodos por todo o mundo, 
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caracterizando a presença e conexão do divino transfiguradas em formas reproduzidas geometricamente, em proporção e harmonia adequada 

a fim de ligar/conectar o fanum ao profanum.  

Analisadas individualmente, as formas possuem características e significados no mundo místico em consonância com a arquitetura 

sagrada. Cabe aqui evidenciar algumas dessas formas e seus significados: 

Talvez o círculo tenha sido o símbolo mais antigo desenhado pela raça humana. Simples de ser executado, é uma forma cotidiana 
encontradiça na natureza, vista nos céus como os discos do sol e da lua, e ocorre nas formas das plantas e dos animais e nas 
estruturas geológicas naturais. [...] O círculo representa o complemento e a totalidade, e as estruturas redondas ecoam 
peculiarmente esse princípio.  
[...] Os templos antigos eram frequentemente construídos em forma quadrilátera. Representando o microcosmo e, em 
consequência, considerada como um emblema da estabilidade do mundo, essa característica era especialmente verdadeira para as 
representações artificiais de montanhas que reproduziam o mundo, para os zigurates, as pirâmides e as estupas. Essas estruturas 
simbolizavam o ponto de transição entre o céu e a terra e centralizavam idealmente o omphalos, o ponto axial do centro do 
mundo. (PENNICK, 1980, p. 16, grifos nossos). 
 
Três é uma quantidade, mas como princípio, representa a trindade, um conceito vital que veremos mais adiante. Seu sentido 
formal é o do triângulo, que é formado por três pontos. Com o três, dá-se uma transição qualitativa dos elementos abstratos do 
ponto e da linha ao estado tangível e mensurável denominado superfície. Na Índia, o triângulo era chamado a Mãe, pois é a 
membrana ou canal de nascimento através do qual todos os poderes transcendentes da unidade e sua divisão inicial numa 
polaridade devem passar para entrar no reino manifesto da superfície. O triângulo atua como mãe da forma. (LAWOR, 1996, p. 12, 
grifo nosso). 

 

O significado das formas não é, no entanto, uma diretriz arquitetônica para o traço e desenho das capelas, mas deve ser observado na 

composição arquitetônica final. Das cinco capelas analisadas, três possuem planta em formato retangular, uma triangular e outra prismática. A 

capela Veneza difere das demais, pois é a única que possui uma circunferência em sua composição, sendo um arco de concreto que dá forma à 

capela. A capela Joá tem a planta triangular que gera um volume trapezoidal, bem como sua estrutura em aço. As capelas Tatuí e Santa Helena 
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apresentam formas mais retas e lineares, tanto em planta quanto na elevação. Destoando da simplicidade e pureza da forma, a capela São 

Pedro, cujos planos de cobertura, planta superior e inferior são completamente divergentes entre si, contempla ainda um pilar cilíndrico em 

seu interior.  

Neste estudo evidenciamos o volume de cada capela por intermédio da composição entre positivo e negativo. Assim, foi possível 

observar em quatro dos cinco exemplares analisados uma similaridade que trata da superioridade do vazio. Exceto pela capela Joá, cuja 

visibilidade e transparência para a paisagem são rigidamente direcionadas pelos pórticos, as demais capelas apresentam um amplo espaço 

vazio, cuja transparência e contemplação da paisagem natural são claramente objetivos da arquitetura. O volume é então a resultante das 

linhas externas que compõem a forma, em sua maioria negativo no interior, como que preenchido pelo vazio da transparência e da 

materialidade.  

 

4.4. Outras características 

A orientação leste-oeste, do altar para o átrio, utilizada em muitas igrejas cristãs, é notória somente em duas capelas: a São Pedro e a 

Veneza. Nas demais, a orientação do altar varia, localizado a oeste na capela Tatuí e Joá, e a sul na capela Santa Helena.    

Nota-se também a recorrência do pé-direito mais baixo no átrio e amplo sobre o altar em três capelas: São Pedro, Veneza e Joá. Tal 

característica é antagônica na capela Tatuí, onde o pé-direito é amplo no átrio. Na capela Santa Helena, não há variações de pé-direito, mas a 

perspectiva em função das paredes, como percebida na análise gráfica, corrobora a sensação de maior amplitude no átrio.  
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As capelas São Pedro, Tatuí e Joá possuem portas de acesso, ou seja, têm entrada controlada. Já as capelas Santa Helena e Veneza não 

possuem qualquer restrição, vedação ou fechamento que identifique se a capela está “aberta” ou “fechada”, estando sempre abertas e 

irrestritas à visitação.  

Três capelas não possuem permeabilidade visual nas laterais, direcionando a vista apenas para o altar, são elas: Veneza, Joá e Santa 

Helena.  

Exceto a capela São Pedro, todas possuem iluminação indireta, de baixo para cima, criando um clima de mistério e sobrenatural, como 

se a iluminação não viesse de uma fonte de luz, mas simplesmente existisse naquele espaço.   

A transparência e permeabilidade visual existem em todas as capelas analisadas, seja por meio da materialidade aplicada, seja pela 

ausência de vedação. A permeabilidade visual, a relação entre o espaço interno e externo da capela e a comunicação entre o fanum e o 

profanum são identificadas em todos os exemplares ora analisados. Tratam-se de capelas cujas contemplação e integração com o ambiente em 

que se insere eram premissas ao partido arquitetônico. Sendo que a relação com o divino se estabelece dentro do espaço sacro, da capela, por 

meio da observação e contemplação do espaço natural, externo, criado pelo próprio Deus.  

 

4.5. Analogias e metáforas 

O lugar pode ser entendido como espaço qualificado; e o espaço é qualificado em função do receptor. O lugar não se realiza na 
crueza perceptiva e sim na interseção do sujeito-objeto.  
[...] a espacialidade simbólica é construída entre a percepção e a cognição, e depende não somente da identidade simbólica do 
signo, mas também da disposição do receptor em encarar o signo em sua dimensão simbólica dentro de um contexto e a partir de 
um repertório que o permita agir desta maneira. (MELLO, 2007, p. 14 e 30). 
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O estudo da arquitetura sacra avança às questões técnicas e formais da análise arquitetônica, estendendo-se ao conteúdo simbólico e 

cognitivo da arte. As análises formais são essenciais ao entendimento e à caracterização da edificação, demonstram as relações internas, a 

organização espacial, o partido arquitetônico e funcionalidade do objeto estudado. No entanto, a percepção do espaço como um ambiente 

sagrado, onde a conexão com o ser divino pode ser estabelecida por intermédio da arquitetura produzida para este fim, tal como um 

receptáculo, não é tão óbvia. A percepção, como afirmado por Mello (2007) e aqui transcrito, está relacionada à interseção entre o sujeito e o 

objeto, não se faz individualmente como espaço qualificado para tal.  

A Gestalt explora a teoria de que as experiências e carga emocional de cada indivíduo compõem o fenômeno da percepção, que é 

resultado de uma sensação global, cujas partes são indissociáveis. E por percepção adotaremos o conceito introduzido por Padovano (1987, p. 

10), que a define como “aquisição de conhecimento de um determinado fenômeno, por meio dos sentidos (visão, olfato, tato, audição e 

paladar)”. No entanto, o conceito não se encerra no repertório dos sentidos, há certa complexidade no processo perceptivo, sendo necessário 

considerar ainda outros fatores como o contexto, a cultura, a história e a experiência de cada sujeito.  

Assim, estabelecer relações entre o espaço sagrado, que se configura como o ambiente que faz a conexão entre o homem e Deus e a 

arquitetura projetada para abrigá-lo exige mais do que a análise formal e técnica. É mister considerar as relações metafóricas e analógicas 

entre os meios fanum e profanum. Posto o conceito de percepção, fica claro que as relações não são necessariamente resultantes do 

pensamento dos arquitetos autores das obras analisadas, todavia, negar a existência dessas relações seria negligenciar o entendimento da 

arquitetura sagrada como um todo.  

Ao analisar as cinco capelas, a presença de algumas analogias e metáforas foram recorrentes. Sendo que algumas delas já foram 

largamente estudadas e vislumbradas por diversos autores quando da análise de outros exemplares sacros. Há elementos e composições 

arquitetônicas que resultam metáforas desde o início das construções e templos antigos e, porque não falar, desde as primeiras organizações 
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arquitetônicas cósmicas, como o Stonehenge. A luz, a orientação leste-oeste, a localização dos elementos litúrgicos como parte de um ritual, 

são alguns exemplos.  

Este estudo não tem, no entanto, a pretensão de esgotar as relações metafóricas entre os elementos e composições arquitetônicas 

sacras, tampouco entrar na análise semiótica dos signos. Posto isso, analisaremos as recorrências e aplicações das analogias e metáforas 

percebidas nas capelas analisadas.  

A começar pela orientação leste-oeste, que revela o caminho do fiel passando das trevas à luz, encontrou-se esta característica apenas 

nas capelas São Pedro e Veneza. Nas demais capelas, notou-se a supremacia da orientação em relação à paisagem natural e, em verdade, não 

se pode afirmar que a orientação para este eixo nessas duas capelas tenha sido proposital, quando se percebe que a paisagem almejada para 

vislumbre se encontra na mesma orientação. Coincidência ou não, a relação metafórica está estabelecida.  

Em relação à implantação, há unanimidade quando se analisa as forças do lugar, e a localização da capela no sítio parece não ser 

possível de outra forma que não àquela em que está implantada. A paisagem, a vegetação e o meio natural em que o edifício sacro está 

inserido são partes da composição arquitetônica e estão para a construção tal como o divino para o homem. A natureza é a própria obra de 

Deus enquanto a capela é o meio construído pelo homem para interligar e evidenciar a relação entre estes “mundos”. Retomando Eliade 

(1970, p. 34), o templo é como a “reprodução terrestre de um modelo transcendente” e foi por muitas vezes considerado a casa na terra do 

próprio ser divino. Este, entretanto, não é o objetivo das capelas aqui analisadas, mas de alguma forma expressam a presença do divino na 

capela e evidenciam sua criação por meio da contemplação da paisagem natural. 

A presença do divino é constantemente vinculada à luz, há inúmeras passagens bíblicas onde a luz é sinônimo da presença e 

comunicação com Deus, citamos aqui duas delas que evidenciam este aspecto: 
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3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, 
4. e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 
5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. (BÍBLIA SAGRADA, 2008, At 9.3-5, p. 
1.440). 
 
6. Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do 
conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. (BÍBLIA SAGRADA, 2008, 2 Cor 4.6, p. 1.524). 

Segundo Santos (2015, p. 30), “a luz foi, tanto nas crenças pagãs como nas cristãs, associada à geração e à manutenção da vida. [...] A 

analogia entre sol e Deus garante à luz um dualismo que considera, simultaneamente, física e metafísica”.  E ainda observa: “devido à natureza 

espiritual da luz, instala-se o paradoxo de que a luz, ao mesmo tempo em que permite a visão dos objetos, não pode ser vista em si mesma. 

Ora, impasse semelhante ocorre em relação a Deus” (SANTOS, 2015, p. 34).  

A presença da iluminação natural ou artificial não pode, portanto, ser subjugada. É este um dos principais artifícios metafóricos e 

analógicos da arquitetura sagrada. Aplicado de forma indireta em quatro capelas (Tatuí, Veneza, Joá e Santa Helena), apresenta-se como a 

presença de uma energia divina dentro do recinto sacro. De forma direta e direcionada, como se fosse o próprio Espírito Santo, vê-se apenas 

na capela Tatuí em um feixe de luz direto sobre o altar, e na capela Veneza, cujo crucifixo é iluminado sobre o lago.   

A iluminação natural é bem recebida em todas as capelas analisadas. Sendo majoritariamente explorada nas capelas São Pedro, Veneza 

e Santa Helena. Interessa observar que nestas capelas, além da presença da iluminação natural, há também a presença da água como 

elemento arquitetônico, que, por sua vez, tira proveito da iluminação natural para criar um jogo de reflexos. Já nas capelas Joá e Tatuí, a 

iluminação natural tem baixa incidência no interior da capela, revelando e ressaltando paisagem externa.  
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O reflexo, supracitado, representa mais do que uma consequência da materialidade e dos elementos utilizados na construção. O reflexo 

é parte da arquitetura e da metáfora religiosa, tal como um espelho que o homem deve pôr à frente de si para se examinar, citado na primeira 

epístola de Paulo aos Coríntios: 

28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice; [...] 
31. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. (BÍBLIA SAGRADA, 2008, p. 1.512). 

Assim, o reflexo presente nas capelas, seja em função da água, seja do vidro utilizado na fachada, deve ser notado como um convite à 

reflexão, tal como orientado nas sagradas escrituras. O clima proporcionado pela arquitetura é intimista, convida o sujeito à permanência no 

recinto religioso, direciona o olhar à obra de Deus e também sugere uma reflexão mais profunda, não simplesmente uma reza.  

A água, como já abordado, é tratada neste estudo como componente arquitetônico da edificação e merece ser destacada em sua 

metáfora. De acordo com Mello (2007, p. 213), “a água possui um significado de vida, purificação e renascimentos em muitas culturas”, sendo 

que na prática cristã a água é sinônimo de renascimento e purificação, evidenciada pelo rito do batismo. Assim, a presença da água nas capelas 

faz analogia à purificação do ambiente e também do indivíduo que ali busca uma conexão com o divino.  

Os materiais utilizados revelam muito do caráter do espaço, estão imbricados de significados metafóricos e analogias. No entanto, vale 

ressaltar que nem todos os significados e intenções metafóricas foram expressados pelos arquitetos autores dos projetos, mas podem ser 

percebidos, quer seja pela recorrência da materialidade aplicada, que ser seja pela localização de sua aplicação. A madeira como símbolo da 

simplicidade, da cruz de cristo e da natureza; a pedra representando a perpetuação da palavra além do tempo e também o santo sepulcro; o 

concreto como pedra; o vidro ora como espelho, ora como ausência ou transparência, destacando a imaterialidade do lugar; mas também 

presente para ressaltar a leveza das estruturas.  
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Em contrapartida, a imaterialidade da arquitetura está representada nos vazios arquitetônicos, ou silêncios arquitetônicos como 

abordado no início deste estudo. Introduzido, preliminarmente, o conceito abordado por Lima Junior (2016, p. 58) ao abordar a arquitetura 

moderna, retomamos aqui o caráter do espaço vazio, que “reclama a presença do infinito” e constitui o símbolo do silêncio. Aspecto este 

recorrente nas capelas analisadas, cuja presença do vazio pode ser evidenciada por intermédio das análises gráficas e diagramas “positivo-

negativo”. Tal característica faz analogia à presença do divino e também sugere a introspecção do sujeito ao adentrar o recinto sagrado. 

Outros elementos arquitetônicos, em forma e composição específicas para cada capela, também fazem analogias às sagradas escrituras 

e geram percepções em função da sua amplitude ou estreitamento, as quais foram identificadas ao longo da análise de cada edificação. A 

cobertura pesada e de baixo pé-direito na capela São Pedro, o estreitamento das paredes na capela Joá ao aproximar-se do altar, a redução do 

pé-direito sobre o altar na capela Tatuí são alguns exemplos dessas composições que não podem ser classificadas ou identificadas de forma 

generalizada. Pois a maior amplitude de um pé-direito não representa necessariamente a frieza de um ambiente, assim como a redução deste 

não caracteriza o inverso. Tais características arquitetônicas têm que ser analisadas, estudadas dentro de um contexto projetual, tal como 

realizado em cada estudo. É necessário identificar e analisar as partes de um todo, mas não podem ser separadas do todo, sob pena de uma 

análise equivocada, visto que a percepção se dá em função do todo, apesar de evidenciada pelas partes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanta saudade sinto da nossa casinha 

Bem pertinho da pracinha da matriz lá do lugar 

Ainda criança eu vibrava de alegria 

Ouvindo a melodia dos sinos a tocar 

Quanta saudade das fogueiras de São João 

Dos arvoredos enfeitados de balão 

Daquela gente com pés no chão 

Feliz rezando 

A bandinha ia tocando no final da procissão 

E aos domingos levantava bem cedinho 

Vestia meu terninho e corria pra capela 

Rezava apenas uma Ave Maria 

Porque o que eu queria era ficar pertinho dela 

Quanta saudade das gangorras de cipó 

Quando escondia os chinelos da vovó 

Da escolinha, nove oito, dezesseis 

Ai meu Deus que bom seria 

Ser criança outra vez 

(Canção de Paulo Sérgio, “A capela”, 1972) 

 

A canção de Paulo Sérgio, gravada em 1972, retrata a vida cotidiana e rural de muitos brasileiros daquela época, mas também de 

séculos anteriores. Os rituais, os festejos sazonais e até a missa dominical eram parte da vida dos colonos e da burguesia portuguesa, ainda 

decorrentes da colonização cuja sociedade era majoritariamente católica. A religiosidade era vivida em níveis doméstico e familiar, uma fé 
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intimista, impregnada de profunda devoção, que trazia consigo padroeiros e imagens para ser vinculada ao espaço social e também residencial, 

nas capelas.  

O estudo da arquitetura religiosa brasileira passa pelas capelas rurais, como mencionado por Freyre (2002) e Andrade (1955) na 

introdução deste trabalho. Assim, a pesquisa iniciou-se com intuito de analisar a arquitetura religiosa brasileira, no entanto, ao aprofundar-se 

na origem desta arquitetura no Brasil, as capelas tomaram frente e interesse para a pesquisa. Era assunto relevante e contributivo ao estudo 

da arquitetura religiosa brasileira, cujas pesquisas existentes não tratavam especificamente do assunto, mas margeavam o tema. O intuito não 

era apenas estudar as capelas como parte da história na formação da arquitetura religiosa brasileira, mas analisar a existência desses 

exemplares na época atual. Entender as relações destes objetos com a sociedade e arquitetura moderna e contemporânea. E assim foram 

sendo construídas diversas indagações sobre o objeto que norteou a pesquisa.  

A introdução e primeiro capítulo remetem à arquitetura religiosa na época colonial brasileira, definindo alguns conceitos e origens, cujo 

objetivo era apresentar o contexto inicial dessas edificações para permitir uma melhor compreensão do espaço sacro. À luz desse contexto, 

também se identificou a necessidade de expandir a pesquisa para o campo do simbolismo presente na arquitetura religiosa. Uma vez que o 

trabalho tem entre suas indagações o esclarecimento do caráter do espaço sacro e também das suas características em relação a um espaço 

espiritual, não seria possível estabelecer uma conexão entre a arquitetura e religião sem identificar os signos e sinais preexistentes.   

A explanação do espaço sacro e dos elementos formais existentes neste espaço se fez necessária para esclarecer e fundamentar o 

caráter religioso das capelas anexas à luz da arquitetura moderna e contemporânea. Abordada no segundo capítulo, a análise das 

permanências simbólicas e dos elementos que compõem a arquitetura religiosa estruturou a pesquisa quanto aos parâmetros que regem o 

espaço sacro. O estudo neste capítulo foi imprescindível e norteador à construção da pesquisa, de forma que os estudos de caso, abordados no 

capítulo seguinte, pautaram-se sobre os elementos e relevâncias destacadas neste título.  
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O cenário montado com base nos elementos formais que compõem um templo religioso, conforme definido pós-Movimento Litúrgico 

(ML) e descritos no Código de Direito Canônico, deram luz às análises e entendimento dos estudos de caso. Capelas não são pequenas igrejas 

ou igrejas rurais, entretanto, apresentam minimamente um programa e ordenamento litúrgico. É fato que a liberdade projetual e artística do 

arquiteto foi ampliada pós-ML e maximizada quando tratamos de espaços religiosos particulares, no entanto, há que se manter alguns 

parâmetros que identificam e caracterizam o espaço como sacro. Mais do que propriamente os elementos litúrgicos e formais do espaço sacro, 

as capelas apresentam um clima intimista, de contemplação e mistério, analisadas uma a uma no capítulo três.  

Os estudos de caso são a alma deste trabalho, pois por intermédio deles é que se pôde compreender profundamente o espaço religioso 

e a arquitetura descomplicada, porém densa em simbolismos e mistérios das capelas. A seleção de objetos de estudo variou bastante no 

decorrer do trabalho, inicialmente elegeram-se cinco capelas para serem analisadas, porém, à medida que a pesquisa se aprofundava, novos 

exemplares eram identificados e selecionados para estudo, culminando num total de treze capelas como estudos de caso. Estas treze capelas 

foram catalogadas e ligeiramente analisadas, no entanto, a pesquisa se tornaria excessivamente exaustiva e não haveria tempo hábil suficiente 

para aprofundar-se nas análises gráficas e simbólicas de cada exemplar. Assim, mantiveram-se as fichas catalográficas como apêndice deste 

trabalho para consulta e como sugestão para futuras pesquisas.  

Cinco foram as capelas escolhidas para os estudos de caso. Eleitas em função dos elementos mínimos a analisar, da relevância 

arquitetônica, das revelações evidenciadas e das proposições mais significativas encontradas nesta pesquisa, dentro dos desejos a serem 

revelados pela autora. A análise desses projetos e obras, no entanto, não consiste apenas no olhar, mas exige uma visão que inclui 

reflexionamento, pautada sobre parâmetros bem definidos e previamente estabelecidos para que os resultados possam ser comparativos, 

tabulados e medidos. Baker, Ching, Unwin, Clark e Pause compuseram o referencial teórico e nortearam os parâmetros analíticos projetuais 
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estabelecidos: implantação e perímetro; acessos e circulação; espaço e organização; geometria e estrutura; e, forma e volume. Sendo, por 

último e não menos importante, analisadas quanto às analogias e metáforas em função do caráter místico da religião.  

Foram analisadas as capelas São Pedro (1987, Paulo Mendes da Rocha), Tatuí (2006, Beatriz Meyer), Veneza (2002, Décio Tozzi), Joá 

(2014, Thiago Bernardes) e Santa Helena (2012, Eduardo Beggiato e Edwiges Leal). Quatro delas datadas a partir do século XIX, compreendidas 

no leque da arquitetura contemporânea, e a de Paulo Mendes da Rocha projetada em 1987, construída em 1989, como resquício da 

arquitetura moderna (brutalista) brasileira. O processo analítico foi pautado em redesenhos, edições e diagramações das peças gráficas 

disponíveis. A tabulação dos dados analisados, tais como características específicas, elementos litúrgicos e materialidade de cada edificação, foi 

fundamental à comparação e medição da arquitetura estudada. Com auxílio desta simples tabulação, as características, recorrências e 

ausências ficaram evidentes. De maneira simplificada e direta, as análises gráficas e a tabulação permitiram avaliar o caráter de cada exemplar 

arquitetônico, a funcionalidade pretendida, a identidade, simbologias e signos do espaço sacro, sendo cada um destes itens apresentados de 

forma comparativa e analítica na discussão o estudo. Reiteramos que o assunto apenas se inicia aqui, distante de ser esgotado: a pesquisa 

deixa margem a estudos sobre os demais exemplares catalogados, mas não analisados; ao aprofundamento da percepção arquitetônica em 

relação às capelas; e às outras tantas análises gráficas que poderiam ser realizadas em cada exemplar. 

No entanto, pode-se afirmar que os objetivos apresentados na introdução desta pesquisa foram plenamente atingidos e até 

extrapolados, considerando que as analogias e metáforas de cada exemplar foram sendo descobertas à medida que a análise gráfica os 

evidenciava. A presença de signos e da simbologia sacra era fatídica, mas não a correspondência direta, ainda que perceptiva, entre a 

arquitetura e as sagradas escrituras.  

A realização desta pesquisa permitiu evidenciar o leque de exemplares arquitetônicos quando o tema diz respeito à arquitetura sacra, 

destacar a relevância arquitetônica dos pequenos exemplares, mas não menos importantes, denominados capelas. Há inúmeras capelas que 
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remontam a história do Brasil e, ainda, a história da colonização como herança de sociedade portuguesa católica. E, paralelamente, há 

exemplares desta tipologia religiosa produzidos nos dias atuais que refletem a produção arquitetônica vigente, a religiosidade praticada no 

século XXI – dessacralizada, como vimos nas análises, mas repleta de mensagens, mistérios e signos que corroboram a um olhar contemplativo 

e introspectivo da relação entre o homem e Deus.  
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GLOSSÁRIO 

Altar: espécie de mesa destinada aos sacrifícios, pode ser fixa ou móvel.  

Ambão: plataforma elevada utilizada para leituras e homilias, deve estar disposto de forma que os leitores possam ser facilmente vistos e 

ouvidos pela assembleia.   

Átrio: zona de entrada da edificação religiosa, também conhecido como nártex ou adro. 

Batistério: área destinada ao batismo ou onde se situa a pia batismal. 

Campanário: torre onde se situam os sinos. 

Contemplatio: termo em latim da palavra contemplação, cuja raiz da palavra é a mesma de "templum". Faz referência à fé e prática da 

adoração intimista e reflexiva. 

Coro: local destinado àqueles que ministram os cânticos durante os ofícios religiosos, geralmente situado em piso sobrelevado, próximo à 

assembleia - na nave.  

Fanum: quer dizer templo, lugar sagrado; coisa sagrada. Aqueles que são iniciados numa religião dentro de um templo. De suas derivações 

surge o termo fanático do Latim fanaticus, entusiasta, “inspirado por algum deus”, originalmente “relativo a um templo”. 

Liturgia: rito religioso sacramentado que determina a forma como os oficiais religiosos e a assembleia devem se portar durante a cerimonia 

religiosa. Conjunto de elementos e práticas religiosas.  
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Nave: espaço interno, geralmente entre o átrio e o presbitério, destinado ao assento e permanência dos fiéis durante a realização da cerimonia 

religiosa.  

Oratório: antigamente era o compartimento designado à guarda de imagens sacras e onde se rezava, como se fosse uma capela dentro de uma 

construção. Atualmente, representa uma caixa ou armário destinado ao abrigo domiciliar de pequenas imagens religiosas.  

Pia batismal: objeto litúrgico com forma de pia, geralmente repleta de água "benzida" para a realização da cerimônia do batismo.  

Presbitério: espaço a frente da nave e assembleia, cujo acesso é restrito aos oficiais religiosos, destinado à implantação do altar e demais 

elementos litúrgicos necessários à realização dos ritos religiosos. Nas capelas, o presbitério geralmente abriga somente o altar e crucifixo, 

podendo ainda agregar imagens e a pia batismal.  

Profanum: aquilo que está à frente do fanum; que está em frente ao templo, que não entra nele; aquilo que está dividido e diferenciado de 

algo reconhecido como sagrado; que não pertence ao âmbito do sagrado. Quem não atendia a certas exigências religiosas estava “à frente” 

(pro, em Latim) do templo, ou seja, fora dele. 

Promenade architecturale: passeio arquitetural; percurso realizado a pé que permite a apreciação detalhada da arquitetura. 

Púlpito: tribuna elevada de onde o sacerdote prega.  

Retábulos: pinturas ou adornos atrás do altar. 

Sacrário: pequeno compartimento, como um armário, onde se guardam os objetos ou coisas sagradas - também conhecido como tabernáculo. 

Sacristia: área destinada á guarda de paramentos litúrgicos, utensílios religiosos e à preparação dos sacerdotes.   
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APÊNDICE 

I. INVENTÁRIO DAS CAPELAS ANALISADAS 
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1

1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 1987 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 95.000m² 3.3 500m²

3.4 Lotação (pessoas sentadas):

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8 Elementos Litúrgicos:

6.

Ficha de Inventário nº      

Conclusão Obra: 1989

Área Construída:

A visitação é pública, porém controlada. Durante a 

celebração de ritos religiosos o acesso é restrito à ordem 

do governador.  

Católica

Moderna

REFERÊNCIAS:

Imagens  - 5.1: Taís Ossani  |5.2: Leo Giantomasi

Em comemoração aos 25 anos de inauguração do palácio e com finalidade de abrigar o 

conjunto de obras de arte religiosa dos séc. XVII, XVIII e XIX do Palacio do Governo, a capela 

foi construída sob mandato do Governador Orestes Quércia. Encravada em um suave aclive, 

na face sul, encontra-se com os arrimos de pedra à direita do Palácio - semi-oculta pelas 

árvores da entrada principal do complexo. A arquitetura é marcada pelo grande vão livre 

proporcionado pelo robusto pilar e laje em concreto em conjunto com a cobertura - laje 

nervurada e invertida. A vedação é independente, composta por caixilhos  e pele de vidro. A 

capela é formada por dois pavimentos, sendo o pavimento superior o andar de acesso 

principal, que chega à nave, coro e presbitério. No andar inferior estão situados o acesso 

restrito,  visto que há um corredor que interliga o palácio à capela, a sacristia e o batistério. 

Em sua maior parte, o pavimento inferior é ocupado por um grande espelho d'água. 

Campanário, átrio, nave, coro, altar (mesa), sacrário, 

crucifixo, imagens, batistério (pia batismal), sacristia.

60 (aproximandamente)

Implantanda num suave aclive, na face sul, lado oeste do 

terreno, escondida pelas árvores da entrada principal do 

Palácio. 

Concreto armado

Concreto bruto, vidro, ferro especial não oxidável e água.

Paulo Archias Mendes da Rocha

Sorocaba Ltda. 

Capela de São Pedro Apóstolo do Palácio Boa 

Vista

Avenida Adhemar de Barros, 3001. 

Campos do Jordão SP

Palácio Boa Vista (residência de inverno do Governador)
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2006 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 10.000m² 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

24

Terreno plano, situado entre duas linhas de pinheiros que 

integram e emolduram a capela com a natureza. 

Madeira cumaru e parede de pedra atrás do altar. 

Madeira, pedra e vidro. 

Átrio, nave, altar (mesa) e crucifixo (recorte na pedra - 

vazado).

Tatui

Residência em área rural

SP

Beatriz Meyer

Ita Construtora

Ficha de Inventário nº      

Implantada em meio a natureza, entre fileiras de pinheiros - situada em residência 

privada na zona rural de Tatuí/ SP, a capela é estruturada principalmente em madeira, 

tendo apenas uma parede de pedra e vedação em vidro com caixilhos também em 

madeira. A cobertura é de madeira cumaru, inclinada com maior amplitude na entrada 

e menor pé direto sobre o altar. O presbitério é composto apenas por altar (mesa) e um 

crucifixo vazado na parede de pedra, fechado por vidro externamente.

Conclusão Obra:

Capela Tatui

Fazenda Privada

2006

Área Construída:

Privado (restrito)

Católica

Contemporânea

70m²

http://www.itaconstrutora.com.br/portfolio/capela-em-tatui/

Consultado em 25/03/2017 - às 17h46

https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/beatriz-meyer-capela-tatui-18-12-2007

Consultado em 25/03/2017 - às 17h35

REFERÊNCIAS:
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2002 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 50.000m² 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela Fazenda Veneza

Ignácio Armesto

Décio Tozzi

Residência em área rural

Valinhos

Estrada Parque Valinhos

Ficha de Inventário nº      

Capela situada em declive, defronte a um grande lago em meio à natureza da fazenda. 

Composta por uma pequena nave acomodada sobre degraus revestidos em pedra, sem 

vedação lateral. A cobertura é um único côncavo em concreto, sustentado por quatro 

apoios de concreto em forma de triângulos retangulos. Muretas laterais revestidas em pedra 

delimitam a área da nave. O altar está situado num platô, na menor cota de nível da capela. 

Fora da edificação, no lago, situa-se o crucifixo vermelho. 

SP

Conclusão Obra:

50 (aproximadamente)

Contemporânea

225m²

Privado (restrito)

Católica

2002

Área Construída:

REFERÊNCIAS:

http://www.archdaily.com.br/br/01-8658/capela-fazenda-veneza-decio-tozzi

Consultado em 25/03/2017 - às 18h04

Concreto e pedra. 

Em declive, defronte um grande lago 

Concreto

Átrio, batistério (pia batismal), nave, altar (mesa), crucifixo (no lago).
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4

1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2014 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação):

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

20 (aproximadamente)

Terreno de acentuado declive em meio à vegetação densa 

da propriedade.

Metálica e madeira.

Átrio, campanário, pia batismal, nave, altar (mesa), 

imagem as santa padroeira, crucifixo.

http://www.itaconstrutora.com.br/portfolio/capela-joa/

Consultado em 25/03/2017 - às 18h42

Thiago Bernardes

Ignácio Armesto

Privado (restrito)

Católica

Contemporânea

Ficha de Inventário nº      

Estruturada sobre um deque triangular formado por duas vigas de aço, que se apóiam num 

único pilar (10m), a capela, situa-se no meio da floresta no Rio de Janeiro, praticamente 

suspensa no acentuado declive. A vedação é toda em vidro, com paredes, chão e teto 

compostos por 27 pórticos de madeira com espaçamento de 30cm entre eles. O vidro 

permite a reflexão da paisagem externa durante o dia e a proteção contra intempéries. Em 

razão da forma 'o olhar interno é guiado para o horizonte', como cita o próprio arquiteto. 

RJ

Conclusão Obra:

Capela Joá

Bairro do Joá

Rio de Janeiro

Residência em área urbana

2014

Área Construída: 43m²

REFERÊNCIAS:

http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/joa

Consultado em 25/03/2017 - às 18h36

Aço, madeira e vidro. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2010 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela Fazenda Santa Helena

Fazenda Privada

Bom Despacho MG

Residência em área rural

Eduardo Beggiato e Edwiges Leal

Odilon Pereira Campos e equipe.

Conclusão Obra: 2012

Privado (restrito)

Ficha de Inventário nº      

Arquitetura de formas puras e simples que compõem um ambiente aberto, porém marcado. 

A capela é resultado de duas paredes de concreto, revestidas em pedra, paralelas entre si, 

coberta pela laje que possui aberturas zenitais permitindo a passagem da luz natural. A 

iluminação artificial se dá através do piso. O piso é o grande ator desta arquitetura, pois é ele 

quem define a ocupação do ambiente, através da sua implantação no solo permeável da 

fazenda e também na nave, que é rodeada por um espelho d'água. O vidro situado atrás do 

altar faz a vez de guarda corpo. Segundo os arquitetos, a escolha dos materiais deu-se em 

razão da arquitetura colonial brasileira, evidente naquela região.

Contemporânea

Área Construída: 150m²

25 (aproximadamente)

Católica

Concreto, pedra, vidro, madeira de demolição e água.

REFERÊNCIAS:

https://designbh.wordpress.com/2014/03/03/capela-fazenda-santa-helena-por-bl-arquitetura-santa-helena-farm-chapel-by-bl-architecture/

Consultado em 25/03/2017 - às 19h03

https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/bl-arquitetura-capela-bom-despacho-mg

Consultado em 25/03/2017 - às 19h03

Plano,  extenso, amplo.

Concreto.

Átrio, campanário, pia batismal, nave, altar (mesa), 

crucifixo.
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2002 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 360.000m² 3.3

3.4 Lotação :

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Templo da paz

Anexo à Universidade Positivo

Curitiba PR

Campus da Universidade Positivo (Unicenp)

Dória Construções Civis Ltda. 

Conclusão Obra: 2002

Público

Ecumênico

Ficha de Inventário nº      

Templo ecumênico, sem denominação religiosa, erguido em 2002, extamente um ano após 

os ataques terroristas ao WTC nos EUA. Está situado sobre uma plataforma de concreto, 

sustentada por fundações em balsa, no lago dentro do campus da Universidade Positivo. A 

arquitetura  é estruturada em aço, com vedação em vidro e brises de alumínio. O piso é de 

madeira, tal como os bancos na nave. O templo é um poliedro, protegido por brises de 

aluminio. O acesso se dá através de uma passarela com quase 30m de extensão que vem da 

praça frontal onde há uma rosa dos ventos desenhada no piso e sobe ele uma escultura em 

pedra bruta e bronze. 

Contemporânea

Área Construída: 200m²

20 (aproximadamente)

Manoel Coelho

REFERÊNCIAS:

REVISTA ESCALA. Bogotá: ESCALA, 2009, nº 217, ano 46 - pg. 32. ISSN 0120-6702

https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/manoel-coelho-arquitetura-amp-design-templo-ecumenico-17-03-2004

Consultado em 15/04/2017 - às 10h11

https:http://www.mcacoelho.com.br/?portfolio=universidade-positivo-%E2%80%A2-templo-da-paz

Consultado em 15/04/2017 - às 10h06

Concreto, Aço, alumínio, vidro e madeira.

Plataforma sobre o lago.

Aço com fundação em balsa.

Átrio, nave, altar (mesa), imagem.
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2010 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação ):

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela de Todos os Santos

Fazenda Gurita (privada)

Martinho Campos MG

Residência em área rural

-

Conclusão Obra: 2010

Privado (restrito)

Católica

Ficha de Inventário nº      

A capela é estruturada em concreto aparente, na forma de crucifixo. É revestida 

internamente em madeira que acompanha o formato da cruz desenhada pela estrutura de 

concreto. Há também parte mármore, no piso que é resultante do átrio e batistério na área 

externa à capela. O interior e externior da capela é sutilmente delimitado por uma pele de 

vidro, cujos caixilhos não são aparentes. Do batistério parte um espelho d'água que chega 

ao pé da cruz, ou da capela. O arquiteto, deixa bem claro em seus textos sobre esta obra, 

que a arquiteura apresentada é carregada de simbolismos e fundamentada na história dos 

elementos nela empregado

Contemporânea

Área Construída: 160m²

não há assentos.

Gustavo Penna e associados

REFERÊNCIAS:

http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/219/capela-de-todos-os-santos-gustavo-penna-martinho-santos-260279-1.aspx

Consultado em 07/05/17 - às 18h19

http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/capela_de_todos_os_santos/91

Consultado em 07/05/17 - às 18h32

Concreto,  vidro, madeira e água.

terreno de suave aclive em meio à vegetaçõ natural da 

fazenda. 

Concreto.

Átrio, pia batismal, nave, crucifixo, imagem.
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 1956 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação :

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela Nossa Senhora da Alvorada

Palácio da Alvorada 

Brasília DF

Palácio da Alvorada (Residência do Presidente da 

República)

Construtora Rabello

Conclusão Obra: 1958

Privado (restrito)

Católica

Ficha de Inventário nº      

Desenho de formas curvas em formato de caracol, a Capela do Palácio da Alvorada, 

projetada por Niemeyer foi idealizada por ele em 1955 logo em seguida à Capela Ronchamp 

de Le Corbusier. Em sua capela, Niemeyer idealiza uma casca única de concreto, revestida 

por pedras de mármore branco. O interior é revestido por painéis de madeira folheada a 

ouro. A iluminação é indireta através dos vitrais.  O piso é revestido em granito e no teto 

havia originalmente a pintura do artista Athos bulcão. A Capela está localizada no mesmo 

nível da edificação principal, ao lado dela, como na tradicional tipologia da casa da fazenda 

brasileira(1). 

Área Construída: -

10 (aproximadamente).

Moderna

Oscar Niemeyer

REFERÊNCIAS:

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais/palacio-da-alvorada/galeria-de-imagens/palacio-da-alvorada-10.jpg/view

Consultado em 09/05/17 - às 18h47

http://www.brasil.gov.br/old/imagens/brasilia-50-anos/capela-palacio-da-alvorada/view

Consultado em 09/05/17 - às 18h25

1- SCOTTÁ, Luciane. Arquiteura religiosa de Oscar Niemeyer em Brasília. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquiteura e Urbanismo, Universidade 

de Brasília / DF, Brasília, 2010. p. 68

Átrio, altar (mesa), cadeiras, pia batismal, nave, crucifixo, 

imagem.

Plataforma elevada sobre jardim, interligada por uma 

passarela ao Palácio da Alvorada e por rampa ao jardim. 

Concreto.

Concreto, pedra, vidro e madeira.
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2004 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 1.300m² 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela Nossa Senhora da Conceição

Propriedade da cerâmica Brennand

Recife PE

Oficina, ateliê e museu da familia Brennand

AB Corte Real

Conclusão Obra: 2006

Público (controlado)

Católica

Ficha de Inventário nº      

Erguida a partir das ruínas de um casarão do século XIX, a Capela dedicada à Nsa. Senhora 

da Conceição, além de espaço religioso abriga o assuário da familia e dos descendentes. A 

estrutura original é de alvenaria e pedra - que foi preservada, envolta por arcos que formam 

os alpendres. A cobertura, nova, é uma laje em concreto protendido apoiado sobre duas 

colunas. Internamente a alvenaria resultante da edificação original e restaurada é protegida 

por cristal transparente, estruturado independentemente da alvernaria ou da cobertura. Da 

nave dá-se acesso ao subsolo que leva à sacristia. A pia batismal fica externa. Destaca-se, no 

conjunto a torre do campanário.

Paulo Archias Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli

Contemporânea

Área Construída: 300m²

80 (aproximadamente).

REFERÊNCIAS:

https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/paulo-mendes-da-rocha-e-eduardo-colonelli-capela-recife-31-07-2007

Consultado em 09/05/17 - às 20h21

http://www.epaulistano.com.br/capela-brennand---memorial.html

Consultado em 09/05/17 - às 20h29

Pedra, alvenaria, concreto, vidro e cerâmica. 

Terreno de suave aclive em meio à fazenda.

Concreto.

Campanário, átrio, altar (mesa), crucifixo, nave, púlpito,  

pia batismal, cadeiras, sacrário, ambão, imagens, coro e 

sacristia. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 1979 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela de Santana do Pé do Morro

Fazenda Pé-do-Morro (MG-129)

Ouro Branco MG

Casa sede da fazenda

-

Conclusão Obra: 1980

Restrito (privado)

Católica

Ficha de Inventário nº      

A capela situada no Conjunto Arquitetônico e Paisagistico da Fazenda Pé-do-Morro, nome 

dado pela localização aos pés da Serra de Ouro Branco/ MG. A fazendo foi construida no séc. 

VXIII restaurada no final do sec. XIX. A intervenção de restuaro na capela, foi concebida de 

forma a manter a originalidade das ruinas antigas. Acresentando-se uma etrutura de aço 

corten e cobertura estruturada em madeira para proteger as ruinas. Os elementos 

construtivos e as transparencias, revelam o misterio e a memória do espaço sacro. 

Pós-Moderna

Área Construída: 300m²

40 (aproximadamente).

Éolo Maia e Jô Vasconcellos

Barro e pedra (originais); Aço corten e vidro (intervenção); 

REFERÊNCIAS:

http://www.archdaily.com.br/br/601391/classicos-da-arquitetura-capela-de-santana-do-pe-do-morro-eolo-maia-e-jo-vasconcellos                                                                                                                                                            

Consultado em 09/05/17 - às 21h52

http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/247/historia-em-detalhe-capela-de-santana-do-pe-do-morro-de-eolo-327507-1.asp                                                                                                                                                                

Consultado em 09/05/17 - às 21h53

http://www.iepha.mg.gov.br/banco-de-noticias/772-iephamg-apresenta-conjunto-arquitetonico-e-paisagistico-da-capela-de-santana-e-da-casa-sede-da-fazenda-pe-do-morro   - 

Consultado em 09/05/17 - às 21h54

Alto de uma pequena colina, à margem do lago. 

Barro e Pedra (original); Aço corten (intervenção).

Campanário, átrio, altar (mesa), crucifixo e nave. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 2014 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: 1.000m² 3.3

3.4 Lotação:

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela Caucaia

Propriedade particular no interior

Caucaia do Alto SP

Fazenda particular

-

Conclusão Obra: 2015

restrito (privado)

Católica

Ficha de Inventário nº      

Capela de caráter particular e acesso restrito proximo à capital Paulista, apresenta 

arquitetura tradicional e contemporânea. Os elementos construtivos são o arrimo de pedra, 

que faz a vez de um altar lateral e, o aço apoiado sobre o arrimo que garante a estrurura de 

cobertura da capela. Piso e teto são revestidos em madeira. O altar principal é formado pela 

composição dentro-fora, onde a prórpia vegetação da do entorno se faz de fundo ao 

crucifixo, externo à capela implantado num espelho d'água e, cuja permeabilidade visual é 

garantida pelos panos de vidro. 

Contemporânea

Área Construída: 250m²

30 (aproximadamente)

Delton Leandro e Claudio Cesar

REFERÊNCIAS:

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/delton-leandro-arquitetura_/capela-caucaia/3828

Consultado em 15/05/17 - às 9h34

http://www.lustreco.com.br/projeto-de-iluminacao-da-capela-caucaia/

Consultado em 15/05/17 - às 12h02

Aço, madeira, pedra, alvenaria, vidro e água.  

Em declive, nivekado por um platô. 

Aço e pedra. 

Átrio, altar (mesa), crucifixo, nave e imagens. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 1978 2.4

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação (pessoas sentadas):

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Lino Bo Bardi, Marcelo Ferraz e André Vainer

Capela Santa Maria dos Anjos

Retiro dos padres Franciscanos

Vargem Grande Paulista SP

Retiro dos padres Franciscanos

Ficha de Inventário nº      

A capela, como diz Lina é inspirada na "poesia íntima brasileira". Os alpendres que 

circundam a capela, remetem à arquitetura brasileira paulista; o telhado em sapé anuncia a 

pobreza declarada pelos franciscanos. Internamente é composta por uma única nave, o altar 

localiza-se no eixo de acesso, separando a nave em dois blocos simétricos. O piso é de 

concreto magro liso; o forro de madeira, tal como os caixilhos das esquadrias e a porta. 

Moderna

Área Construída: -

50 (aproximadamente).

-

Conclusão Obra: 1978

Público (controlado)

Católica

REFERÊNCIAS:

CARRANZA, G. Edite. Pós. R. Progr. Pós-Grad. Arquit. Urb. FAUUSP, São Paulo, v. 24, n. 42, p. 46-62, 2017

http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/249/capela-santa-maria-dos-anjos-de-lina-bo-bardi-333991-1.aspx

Consultado em 15/05/17 - às 12h51

http://www.enredad.com/02/la-capilla-santa-maria-dos-anjos/

Consultado em 15/05/17 - às 12h54

Átrio, altar (mesa), crucifixo, nave e imagens. 

Blocos de concreto, argamassa, terra, sapé e madeira.

Platô elevado em meio a um bosque.

Alvenaria estrutural armada.
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1. IDENTIFICAÇÃO 4. DESCRIÇÃO

1.1 Identificação:

1.2 Localização:

1.3 Cidade: UF:

1.4 Edificio sede:

2. DADOS DA OBRA

2.1 Arquiteto:

2.2 Construtora:

2.3 Ano do Projeto: 1963 2.3

2.5 Acesso:

2.6 Denominação:

3. CARACTERÍSTICAS: 5. IMAGENS 

3.1 Arquitetura:

3.2 Área Terreno: - 3.3

3.4 Lotação (pessoas sentadas):

3.5 Sítio:

3.6 Estrutura:

3.7
Materiais 

Utilizados:

3.8
Elementos 

Litúrgicos:

6.

Capela da Colonia Francesa

Rua Diogo de Faria c/ Rua Mairinque - Vila Clementino. 

São Paulo SP

Fundação Liceu Pasteur

-

Conclusão Obra: 1963

Público (controlado)

Católica

Ficha de Inventário nº      

Capela anexa à Fundação Liceu Pasteur, encrava no terreno urbano, sem espaço para 

liberdades projetuais, os aqruitetos optaram por revelar o caráter "anexo" da capela e obter 

partido no espaço interno, sem desconsiderar a estrutura. A laje é nervurada de concreto, 

'com vigas de bordo que se apóiam sobre paredes de alvenaria espessas' (2). A planta da 

nave é retangular, iluminada  por variadas formas que permitem a entrada da luz. Entre 

estas aberturas, destaca-se a abertura zenital sobre o altar. 

Brutalista

Área Construída: 250m²

-

Jerônimo Bonilha Esteves e Israel Sancovski.

REFERÊNCIAS:

(2) http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201963-75/1963-75-fichatecnica.htm

Consultado em 16/05/2017 às 16h10

Concreto e vidro. 

Plano

Concreto 

Átrio, altar (mesa), crucifixo, nave, ambão, pia batismal, 

cadeiras, sacrário, imagens.
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II. TABULAÇÃO DAS CAPELAS ANALISADAS 

  



145 
 

 

 

 

1 2 3 4 5

São Pedro Tatui Veneza Joá Sta. Helena
Elementos Liturgicos

1 Campanário S N N S S

2 Atrio S S S S S

3 Altar (mesa) S S S S S

4 Crucifixo S S S S S

5 Nave S S S S S

6 Ambão (Pulpito) N N N N N

7 Batistério ou Pia Batismal S N S S S

8 Cadeiras N N N N N

9 Sacrário S N N N N

10 Imagens (santo padroeiro) S N S S S

11 Coro S N N N N

Materiais

1 Vidro S S N S S

2 Madeira S S S S S

3 Concreto armado S N S S S

4 Aço N N N S N

5 Pedra N S S N S

6 Água S N S N S

7 Alvenaria S S N N S

Anexos e Complementares

1 Sacristia S N N N N

2 Torre N N N N N

3 Cripta N N N N N

4 Anexos/ Apoio S N N N N

Outras características

1 Orientação Leste-Oeste S N S N N

2 Pé-direito baixo no átrio e maior sobre altar S N S S N

3 Permeabilidade visual lateral? S S N N N

4 Há restição de acesso? Portas? S S N S N

5 Iluminação indireta - de baixo para cima. N S S S S

Descrição

Quantidade

TABULAÇÃO DE DADOS


