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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo sintetizar a evolução do movimento modernista na
arquitetura desde a Revolução de 1930 até a década de 1970, bem como fazer uma reflexão sob
a forma de estudo de caso da igreja de Santa Luzia, localizada no povoado Colônia Treze,
cidade de Lagarto/SE. Assim, procuraremos entender como a igreja católica absorveu o estilo
modernista e em que perspectiva se relaciona com a arte e os artistas. Antes de adentrar no tema
propriamente dito, faremos um breve comentário sobre origem e evolução do modernismo no
mundo, em especial no Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, o mundo experimentou
transformações cada vez mais rápidas, sobretudo, nos aspectos econômicos e sociais. Nas artes
não foi diferente, a modernidade desconstruiu velhos conceitos e apresentou novas alternativas
de visão de mundo, que possibilitaram interpretar e representar as transformações que vinham
acontecendo. A arquitetura encena bem esse momento, passou da predominância de ornamentos
e alfaias, características básicas do barroco e do classicismo, a uma arte que privilegia a
funcionalidade. Europa e EUA, berços das revoluções industriais, viram nascer esse novo jeito
de construir já no final do século XVIII. No Brasil, o neoclássico durou até o final dos anos
1930. O modernismo veio desabrochar apenas depois da revolução de 1930, quando Getúlio
Vargas toma de assalto o governo.
Neste artigo, procurarei fazer uma breve síntese do modernismo, no tocante a
arquitetura, sobretudo do Brasil República, limitando-se ao período que vai de 1930, momento
que marca a gênese do movimento, até 1975, instante do último fôlego do movimento, bem
como entender como a igreja católica absorveu esse estilo. Antes de adentrar no tema
propriamente dito, penso ser oportuno alinhar as novas tendências arquitetônicas que vinham
se desenhando no Brasil com aquelas observadas desde o final do século XVIII na Europa,
URSS e EUA. Por fim, apresentarei um estudo de caso para bem ilustrar todos assuntos
tratados. Nosso estudo é sobre uma igreja de estilo modernista, inaugurada no ano de 1975 no
município de Lagarto/SE. Essa demanda me obrigará entender como esse estilo foi acolhido no
seio da igreja católica e nas suas comunidades, bem como mostrar de que maneira o clero
normatiza construções de novos templos.
Para se obter esse efeito é indispensável considerarmos alguns conceitos históricos,
bem como suas categorias. Nesse sentido, observa-se que o conceito de moderno e modernismo
é a pedra fundamental desta pesquisa, o qual desencadeará outros, tais como, conservadorismo,
mentalidade e tradição. A categoria tradição traz a reboque representação simbólica, espaço
sagrado e religião. Finalmente, ainda será necessário tratarmos de Arte e História da Arte dentre
outros que venham a surgir por necessidade metodológica e de compreensão.
A palavra moderno é um terreno de contradições, muitas vezes confundida apenas
como oposição ao passado, mas esse conceito vai muito além. Jacques Le Goff, acredita que a
ideia de modernidade surge quando há um sentimento de ruptura com o passado. Esse
entendimento mais geral cria, no mínimo, duas ramificações, uma ligada a origem etimológica
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da palavra e outra de compreensão das modificações das estruturas sociais do Ocidente. É
Andrew Edgard que nos recorda o sentido etnológico da palavra, ele apresenta a modernidade
como um termo derivado do latim modernus (significando Recentemente), que desde o século
V passou a ter diversos significados, o que veio a causar desencontros quanto a sua definição
mais restrita. Se pensarmos modernidade como conjunto de modificações nas estruturas sociais
do Ocidente, segundo Karina Silva e Maciel Silva, devemos pensar a partir de um longo
processo de racionalização da vida nas dimensões econômica, política e cultural. Quem
primeiro fez essa vinculação foi Jaques Le Goff em sua obra História e Memória. A
racionalização econômica materializou-se na cristalização do Capitalismo, a racionalização
política se opôs à descentralização que ocorria na Idade Média, em vista da centralização
administrativa burocrática, como também do sistema tributário e das forças armadas no período
que se convencionou chamar Idade Moderna.
Finalmente no plano cultural, segundo Karina Silva e Maciel Silva, “aos pouco ocorreu
o desencantamento do mundo: o mundo moderno só poderia ser entendido pela razão... ou seja,
a ciência ganhou um poder de compreensão do mundo que deveria permitir ao homem escapar
de visões mágicas.” (KARINA SILVA; MACIEL SILVA. PAG. 298). É nessa perspectiva que
nasce o modernismo na arquitetura, no qual acreditava-se que a forma dependeria da função,
ou seja, a beleza resultaria espontaneamente ao respeitar-se essa lógica. Além desse princípio
básico, o modernismo espelhou todo avanço tecnológico proporcionado pelas duas Revoluções
Industriais ocorridas até então. Para obter-se esse efeito, diversos países passaram a construir
obras de grandes dimensões em vista de expressar todo seu desenvolvimento. Exemplos são a
Torre Eiffel em Paris, na França e o Cristo Redentor, no Brasil.
Karina Silva e Maciel Silva, ainda alerta-nos para outra característica fundamental do
mundo moderno, a separação e a autonomia entre a ciência, a moral e a arte. Acrescentaria a
essa lista, especialmente quando leva-se em consideração o Brasil, a separação da Igreja
Católico e o Estado. O processo de modernização fez com que a igreja perdesse a centralidade
obrigatória na vida das pessoas e em consequência a influência social incontestável. Emerson
Giumbelli, no artigo A modernidade do Cristo Redentor, a esse respeito faz o seguinte
comentário: “antes da modernidade, que o religioso se impunha como referência geral e
pervasiva, marcando presença nas diversas dimensões da vida humana, inclusive naquelas que
extrapolavam fragorosamente a espiritualidade.”. E completa ao citar Dumont “com a
modernidade consolida-se uma visão segmentada da sociedade” (DUMONT, 1985).
Especialmente no Brasil, ao ver-se sozinha, a igreja corre por fora para garantir influência,
agora, ameaçada na sociedade. A partir desse momento, era permitido ao indivíduo que optasse
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espontaneamente por ter ou não uma religião. Porém, ao passo que a igreja perdeu o padroado
ganhou em autonomia, uma vez que não mais devia satisfação ao Estado, e mais, sem perder
alguns privilégios de centralidade. Giumbelli, afirma que “vínculos, compromissos e
cumplicidades entre autoridades e aparatos estatais, e representantes, e instituições religiosas,
quase sempre católica, e em detrimento de outras confissões (permaneceram).” (GIUMBELLI,
PEG. 80).

E completa “O próprio monumento ao Cristo Redentor, a coroar a capital

republicana, concebida, construída e inaugurado no período “separatista”, serve como exemplo,
ainda que paroxístico, das relações estabelecidas.
No entanto, é inegável que a igreja ver-se ameaçada pelos valores da modernidade o
que levou a uma parte do Clero a acreditar que seria necessário passar por um processo de
atualização. Uma tentativa de alinhar a igreja à modernidade sem perder o conservadorismo e
a tradição, conceitos fundamentais à fé cristã. Tradição “é originalmente um significado
religioso: doutrina ou prática transmitida de século para século, pelo exemplo ou pela palavra.”
(KARINA SILVA; MACIEL SILVA. PAG. 405). Essa tentativa de atualização cristalizou-se
no Concílio Vaticano II convocado pelo papa João XXIII em 25 de dezembro de 1961 e
encerrado pelo papa Paulo VI em 08 de dezembro de 1965. Entretanto, o efeito do concílio foi
relativamente fraco frente ao forte conservadorismo vigente no clero e, especialmente, entre os
féis. Conservador é todo aquele que é avesso à mudanças, e essa característica é facilmente
percebida entre os fies católicos, em um rápido levantamento, ao apresentarmos um templo de
arquitetura moderna e um tradicional, a grande maioria deles optaria pelo tradicional. Essa
análise será trabalhada no estudo de caso logo à frente. Porém, podemos, já aqui, lançar luz
usando-se do que chamo de representação simbólica, o casamento dos conceitos do Roger
Chartier (1945-) e Robert Darnton (1939). Para Chartier, representação é a percepção, ou seja,
visão de mundo, que determinado indivíduo ou grupos constroem da realidade. Tratando os
católicos como um grupo, percebo que eles veem na igreja católica uma instituição que
representa sua visão de mundo. Sendo assim, o espaço de culto é muito representativo para os
fiéis católicos, de certa forma, intocável. Porém, não é uma representação pura e simples, é uma
representação simbólica. Para Robert Darnton, a noção de símbolo é a ciência natural dos signos
(significados), e por isso mesmo pensa as sociedades mais como universo de símbolos que
coisas, para ele, uma comunidade toda é uma agregação simbólica. Por exemplo, na medida
que um rapaz dá uma aliança à sua noiva, o que está em destaque não é a aliança em si, mas a
simbologia que ela representa. O mesmo acontece com o templo católico, a igreja de pedra e
cal não exerce nenhum mérito em si, sua relevância está na dimensão simbólica. Ivo Porto, no
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livro Arquitetura Sagrada, esclarece que segundo a tradição católica inspirada na Bíblia, a
Igreja não é aquela de pedra, mas sim seus fiéis.
O verdadeiro sentido de uma palavra é encontrado, o mais das vezes, em sua
origem. Eis por que vamos buscar nos primeiros membros da Igreja de Cristo
o sentido desta palavra, não empregado no Antigo Testamento. Paulo dirige
suas cartas à seus amigos nestes termos: “a todas as Igrejas dos gentios”
(Romanos 16,1), “à Igreja de Deus, que está em Corínto” (1 Coríntios 1,2),
“as Igrejas da Galácia” (1,2). Por certo não se referia a nenhum templo
material, a nenhuma igreja-edifício, que ainda não existiam, senão à Igreja
viva, à “assembleia” dos cristãos, à Igreja-comunidade, composta de homens
que se reúnem nos mais diversos lugares. (MENEZES, PAG. 18)

Desse modo, percebemos que a dimensão simbólica do templo é muito forte, pois ela
representa os fiéis reunidos para celebração, diante disso, as tradições são muito respeitadas e
cultuadas, sendo necessário muito esforço para obter-se avanços numa eventual tentativa de
corrigir uma tradição ou mesmo elevar ao entendido adequado delas. Nesse momento julgo
necessário problematizar o conceito de tradição, uma das pedras fundamentais desta pesquisa.
Karina Silva e Maciel Silva, ao tratar desse conceito afirmam que ao se falar no sentido
expandido, tradição refere-se a elementos culturais presentes nos costumes, nas Artes, e nos
fazeres que são herança do passado. E continua “é um produto do passado que continua a ser
aceito e atuante no presente. É um conjunto de práticas e valores enraizados nos costumes de
uma sociedade.” (KARINA SILVA; MACIEL SILVA. PAG. 405). Ao citar Max Weber, os
autores apresentam o sentido sociológico. Na perspectiva sociológica, para Weber, “a tradição
tem a função de preservar para a sociedade costumes e práticas que já demonstraram ser eficazes
no passado, são formas puras de ação social, ou seja, atitudes que os indivíduos tomam em uma
sociedade e são orientadas pelo hábito, pela noção de que sempre foi assim.”.
Assim sendo, entende-se que a tradição está presente em todas sociedades muito em
virtude de que esse conceito está contíguo a outro conceito universal, o conceito de cultura.
Todas sociedades, seja as indígenas mesoamericanas, as anglo-saxônicas, as do oriente médio,
as africanas, as do oriente, as aborígenes ou as europeias produziram ou produzem cultura. O
significado mais simples desse conceito afirma que cultura abrange todas as realizações
materiais e os aspectos espirituais de um povo (transmitidos geração após geração). É
importante esclarecer que as culturas mudam, são dinâmicas, e não só isso, as culturas estão
sempre em interação. Pois nenhuma cultura é isolada. Porém a cultura mais tradicional tende a
ser preservada. No mundo secular, os institutos de preservação do patrimônio são os
responsáveis por essa tarefa quando as sociedades não o fazem por si só, ou tenta-se preservar
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antes que determinado monumento ou tradição desapareça. François Hartog, no artigo
Temporality and Patrimony (Tempo e Patrimônio) faz questionamento do que ele chamou de
movimento de expansão e de universalização do patrimônio. Ele observou, principalmente
depois da queda do murro de Berlin (1989), o aumento expressivo do gosto pelo passado, um
tipo de nostalgia por um antigo regime de historicidade em face da modernidade, que tinha
posto, há dois séculos, todo seu “fervor de esperança” no futuro. Nessa conjuntura pergunto:
qual o limite entre o preservar e o inovar? Qual o lugar devido do patrimônio nas sociedades
atuais? Existe um abuso em curso do gosto pelo passado? Em que perspectiva a igreja encaixase nessa discussão? Copiar arquiteturas do passado seria uma alternativa para que se preencha
a tendência nostálgica das sociedades ocidentais pelo passado? Percebo que essas perguntas
tornam-se mais problemáticas quando fala-se do grupo dos católicos e sua relação com
arquitetura religiosa. Entre estes, o gosto pelo que é passado é mais latente, uma vez que o
conservadorismo acentua-se entre eles, aproximando-os cada vez mais do que François Hartog
denunciou em seu artigo, “tudo é patrimônio”, não no sentido do preservar templos antigos,
mas sim reconstruir o passado.
Duas hipóteses aqui poderiam dar-nos alternativas para explicar esse gosto pelo
passado. A primeira diz respeito à relação do homem com o tempo. Apoiado na ideia de
“presentismo” cada vez mais onipresente e da decepção com o que no século passado era a
idealização do futuro, as pessoas, e em especial a comunidade católica, passou a olhar o passado
de maneira a prestigia-lo. É a ideia de que “antigamente o mundo era melhor e as igrejas mais
bonitas”. A respeito dessa problemática François Hartog reforça que o presente fabrica o
passado cotidianamente, multiplicando os patrimônios dia a após dia pois que, na medida que
o século XX invocou o futuro, mais que qualquer outro, o presente se intensificou, tornando-se
“massivo”, “fabricando cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um
presente já passado antes de ter completamente chegado.” (HARTOG, PAG 270). Diversos
grupos reivindicam suas memórias, a saber: os afrodescendentes, os índios, as comunidades
locais e etc. Entre esses estão também os católicos. François Hartog cita que só na França,
existem 2241 associações, cujo objetivo é o “pequeno patrimônio”. Penso que essa observação
é uma hipótese de resposta ao apego ao qual o grupo de católicos têm à templos de arquitetura
tradicional.
Mas a noção de passado fabricado cotidianamente não explica por si só. No seio da
igreja existe o que eles chamam de “sagrada tradição”, a qual engloba diversas categorias, mas
a que interessa-nos aqui, é, mais precisamente, as tradições teológicas, as disciplinares, as
litúrgicas ou as devocionais. O Catecismo da Igreja Católica assim define esse conjunto:
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“[...] surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais.
Constituem elas formas particulares sob as quais a grande
Tradição recebe expressão adaptadas aos diversos lugares e às diversas
épocas. É a luz da grande Tradição que estas podem ser mantidas,
modificadas, ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da igreja.”
(CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, PAG. 35)

Observa-se, assim, que tradições são muito importantes para os católicos. Desde os
primórdios (tradição dos apóstolos) geração após geração a igreja vai se modelando, ou como
eles preferem dizer, elevar as escrituras ao perfeito entendimento. Essa afirmação tem por base
a escritura da bíblia que diz “– Não pensem que eu vim para acabar com a Lei de Moisés ou
com os ensinamento dos profetas. Não vim acabar com elas, mas para dar o seu sentido
completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra durarem, nada será
tirado da Lei -- nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as
coisas”. (Mateus 5, 18). Sendo assim, entendo que tradição e conservadorismo, no sentido
literal, é algo muito caro a igreja católica, um valor que esteve presente desde sua origem e
mantem-se efetiva até o tempo presente. Essa tradição reflete a preferência dos cristão católicos
aos templos de arquitetura tradicional. Estes dois conceitos estão impregnados na mentalidade
da comunidade católica. Jaques Le Goff, afirma que mentalidade não é um mero reflexo da
dimensão socioeconômica, as mentalidades tem aspecto estrutural e sistémico. É um conceito
de longa duração.
Antes, traçaremos um breve panorama da origem e expansão do modernismo no
mundo, e, em especial, no Brasil até chegar a recepção que a igreja católica fez dele.

2. - DESENVOLVIMENTO

2.1 - História e Arte
A arquitetura modernista é uma “dádiva” da Revolução Industrial. Não se entende o
nascimento desse novo estilo de arte, sem perceber as transformações pelas quais passou o
mundo a partir do final do século XVIII. Embora a construção em ferro e aglomerados plásticos
não seja uma invenção moderna, já utilizados por construtores da Roma antiga, foi sua produção
em larga escala, permitida pela Revolução Industrial, que possibilitou a disseminação de uma
nova maneira de construir. Pode-se acrescentar a esse fato o surgimento das primeiras fábricas
de cimento e a produção do vidro em grandes quantidades. Mas a produção em série desses
materiais não explica por si só. Outros fatores efetivaram a utilização destes nas construções
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modernas. O historiador da arte Giulio Carlo Argan (1909-1992) no livro Arte moderna – Do
iluminismo aos movimentos contemporâneos indica algumas possibilidades que catalisaram a
produção modernista na arquitetura:
As condições efetivas que levam à utilização do ferro e do cimento como
materiais de construção são: 1) a produção desses materiais [cimento, ferro e
vidro] em grandes quantidades e a baixo custo; 2) a possibilidade de
transportá-los facilmente, também sob a forma de elementos pré-fabricados,
das fábricas aos canteiros de obras; 3) suas qualidades intrínsecas de materiais
de sustentação e a possibilidade de cobrir amplos espaços com uma área
mínima de suportes; 4) a economia no tempo e custo da construção; 5) o
progresso da ciência das construções e do cálculo matemático das cargas e
empuxos; 6) a formação de escolas especializadas para engenharia. (ARGAN,
1992, p.84)

Nessa conjuntura, houve o que podemos chamar de “corrida ao moderno”, que seria a
ânsia para pôr em obra as novas possibilidades que surgiam num ritmo nunca visto antes. O
palácio de cristal de Joseph Paxton (1803-65), projetado para Exposição Universal de Londres
de 1851, é um símbolo dessa nova maneira de construir. “Ele não inventa uma nova técnica,
mas instaura um novo método de projeto e execução. A novidade é o emprego de elementos
pré-fabricados, produzimos em série.” (ARGAN. 84). Desse modo, percebe-se que foi o
substancial aumento da produção industrial, que permitiu o surgimento do mundo moderno.
Outros referenciais empíricos desse momento é a Torre Eiffel (1887-9), em Paris, de GustaveAlexandre Eiffel, o Salão de leitura da bibliothèque Nationale (1858-68), em Paris, de Henri
Labrouste. No Brasil, a primeira obra que visava esse efeito foi o Monumento ao Cristo
Redentor (1926-31) de Heitor da Silva Costa. “O Cristo Redentor participa e testemunha a
própria consolidação de um estilo que pretendia encarnar os índices da suprema modernidade”
(GIUMBELLI. P. 88).
À medida que o mundo transforma-se, o sentido de arte também muda. Todas as
culturas possuem Arte, mas sua diversidade torna difícil a definição, a fazer deste conceito
conflitante. A tomar esse desafio, responder o que é a Arte, a Filosofia Clássica estuda-a a partir
da Estética, “que pode ser entendida como a essência invisível de tudo que é belo. Já o belo
designa tudo o que, cotidianamente, é captado pela nossa subjetividade e nos provoca emoção,
levando-nos a um estado diferente da normalidade” (Karina Silva; Maciel Silva. P 27). Nesse
sentido, segundo a fenomenologia de Kant, entende-se que dois polos se encontram, de um lado
o objetivo, do outro o sujeito, e dessa relação nasce a tomada de consciência do belo que nos
inquieta, perturba, no sentido de provocar fuga da realidade material.
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Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2010), no livro A História da arte, propõe
alternativas para o entendimento dessa inquietude. Para ele, a arte é, sempre, uma resposta a
certos problemas bem definidos, à proporção que esses questionamentos aparecem, os artistas
auto conscientizam-se do problema e procuram experimentar outros conceitos a fim de
desencadear novos movimentos. De modo que cada estilo define uma época específica. A
primeira tentativa de resposta ao mundo moderno foi à combinação das novas técnicas de
construção com os ornamentos antigos. Contudo, essa alternativa ainda estava atrelada ao
passado, de forma que não condizia com as transformações que se sucediam. Em mais uma
resposta “[...] os arquitetos jovens rejeitaram radicalmente a decoração e propuseram-se a
repensar sua tarefa à luz de uma finalidade prática.” (GOMBRICH. PAG 443). “A
responsabilidade desse estado de coisas cabe à revolução industrial inglesa e – menos conhecida
mas igualmente importante – à teoria estética criada desde 1800 (PEVSNER. PAG 3)”. É
justamente em torno da finalidade prática que se desenvolveu as discursões sobre arquitetura,
no Brasil em particular, está centralizada na discussão sobre a preponderância da forma ou
função sobre “esteticismo” na arquitetura e arquitetura funcional. (AMARAL. PAG 275)
Frank Lloyd Wright (1869-1959), ainda um jovem engenheiro aspirante a arquiteto,
recém chegado na cidade de Chicago EUA, ao andar pelas ruas, percebera a preponderância do
estilo romântico, que fora emprestado do europeu. “O aspecto pesado e o emprego de arcadas,
cúpulas e a ornamentação complicada, tudo isso lhe parecia errado para uma industrializada
cidade do meio-oeste. (FORSEE. PAG 27). Na sua concepção, a arquitetura de cada época
deveria ter um estilo próprio, particular e original. Tudo que viesse a abriga-se em aspectos do
passado não passaria “de imitações tomadas por empréstimo de diferentes estilos do passado
(consequentemente) confusamente misturados. (FORSEE). Wright fortaleceu suas convicções
ao trabalhar no escritório Sullivan e Adler. Tinha especial admiração pelas ideias de Sullivan,
este, que também era “inflexível na procura de seus princípios, alimentou em Frank a fome de
integridade, ensinando-lhe que não passava de mentiras arquitetônicas as edificações que
continham torreões, pináculos, frontões e arcadas” (FORSEE. PAG 44). Cada vez mais Frank
acreditava que a forma dependeria da função, ou seja, a forma existe para uma função
preestabelecida. “Frank gostava de projetar casas” (FORSEE. PAG 47). Até certo momento,
ainda carregava a influência de Sullivan, mas uma casa aerodinâmica construída para Ward
Willets em Highland Park, veio a provar que ele já tinha seu estilo próprio. (FORSEE. PAG
55).
Na Europa não foi diferente, o alemão Walter Gropuis (1883-1969) reuniu as bases do
estilo moderno, disseminada por William Morris e John Ruskin, dos quais se considerava
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seguidor, e em “1914 começou a preparar planos para a reorganização da Escola de Arte de
Weimar” (PEVSNER. PAG 25). “A abertura da nova escola, combinando uma academia
artística com uma escola de artes e ofícios, realizou-se 1919. Foi-lhe dado nome de Staatliches
Bauhaus”. (PEVSNER. PAG 25). Walter Gropuis, e consequentemente a Bauhaus,
disseminaram por toda Europa o estimo moderno herdado de Morris e Ruskin, “abandonando
com rapidez surpreendente a rotina oitocentista e seguram um novo rumo” (PEVSNER. PAG
23). A fim de entendermos as principais mudanças ocorridas, tomemos como referencial
empírico uma casa, típica do modernismo, proposta por Nikolaus Pevsner no livro Os Pioneiros
do Desenho Moderno – de William Morris a Wlter Gropius. Segue:
A casa deve ser embelezada, não na pequena escala das cornijas e capitéis,
mas sim agrupamento das massas e no arranjo do plano. Deve ser “semelhante
a uma máquina gigantesca”, feita “de concreto, de vidro, de ferro, sem pintura
nem escultura”; os elevadores devem ficar visíveis do exterior, deve aliar-se
o cálculo frio á mais arrojada audácia, e o resultado não será “uma árida
combinação do que é prático e do que é útil, mas continuará a ser arte, isto é,
expressão”. (PEVSNER. PAG 23)

Essa nova tendência além de colocar a arte em compasso com a modernidade, era
muito mais barata e acessível, assim foi fundamental para reconstrução da Europa pós primeira
guerra. Na França, Le Corbusier também seguia a buscar a “tal comodidade prática” (ARGAN.
PAG 387). Le Corbusier era o principal nome do CIAM (Congresso Internacional da
Arquitetura Moderna em francês Congrès Internationaux d'Architecture Moderne). O primeiro
congresso aconteceu na cidade de La Sarraz, Suíça, em 1928, (o primeiro de dez congressos) e
marcou a fundação do organismo criado para defender, propagar e estabelecer normas para
atuação profissional. Cabia a esses conclaves discutir temas relevantes, com vistas a um caráter
normativo.1 Le Corbusier em seus projetos buscou integrar a matéria construída com a natureza,
de modo que a “premissa (permanente) (era) a busca de uma relação entre espaço construído e
o ambiente natural”, assim, a casa, ou Villa, é “um local onde se mora e de onde se vê a
paisagem” (ARGAN. PAG 387). Para ter esse efeito, preferia concreto armado mais leves;
construções mais limpas; sem adornos, onde destaca-se o uso abundante do branco. Em
conformidade com a ideologia modernista do seu tempo, para ele a forma serve a função,
costumava dizer que a casa era a máquina de morar. Esse arquiteto foi o que mais influenciou
o modernismo brasileiro.

1

Informações encontradas no livro Moderno e Brasileiro- A história de uma linguagem na arquitetura
de Lauro Cavalcante. Editora Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2006. Pag. 114.
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2.2 - Arquitetura modernista brasileira a partir de Vargas

No Brasil, assim como em outras partes do mundo, a arquitetura modernista refletia
fantasias nascidas com o novo século, no qual transformações e novidades aconteciam cada vez
mais rápidas. O ápice dessa utopia modernista deu-se com a construção de Brasília, inaugurada
em 1960.
O modernismo brasileiro, no entanto, começa bem antes. O marco inicial é a
residência do arquiteto russo Gregori Warchavchik, na qual, observa-se que o artífice usou
planta livre, dispensou qualquer tipo de adorno, buscou muito mais a funcionalidade do que a
beleza. Ele veio morar no Brasil ainda durante à república liberal oligárquica, apesar de não ter
à disposição tecnologia adequada, construiu sua residência no estilo modernista entre os anos
de 1926 e 1927.
A revolução de 1930, apesar de contraditória, uma vez que foi muito mais um rearranjo
político do que revolução de fato, fez emergir nossas possibilidades. Segundo Segawa (2002,
apud em nota por Correia, 2005, p. 225):
A arquitetura moderna brasileira deu-se quando Getúlio Vargas estava no
poder. Nesse momento existia uma expectativa de transformações, não apenas
do ponto de vista político, mas também no sentido de preparar o país para um
crescimento futuro. No âmbito cultura, uma figura fundamental foi a de
Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, que contratou uma equipe
de arquitetos chefiada por Lúcio Costa para projetar um edifício destinado ao
então Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Lúcio Costa
convidou Le Corbusier, famoso arquiteto francês, para dar um parecer sobre
o projeto dos arquitetos brasileiros. Além disso, a presença de Le Corbusier
no país foi aproveitada para a realização de uma série de conferências sobre
arquitetura moderna. Esse fato marcou o surgimento de uma nova tendência
na arquitetura brasileira. (SEGAWA, 2002)

De fato, as transformações ocorridas no Brasil pós-1930 tiveram efeitos significativas
em diversas dimensões, especialmente na cultura, inclusive na História da Arte, já que, como
apontou Segawa, essa conjuntura permitiu o florescimento da arquitetura modernista, apesar de
que não foi um prelúdio proposital, mas uma consequência. O historiador Antônio Cândido, no
texto A Revolução de 1930 e a Cultura, ajuda-nos a entender esse momento de emergência da
cultura brasileira.
O movimento de outubro não foi um começo absoluto nem uma causa
primeira e mecânica, porque na história não há dessas coisas. Mas foi um eixo
e um catalisador: um eixo em torno do qual girou de certo modo a cultura
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brasileira, catalisando elementos dispersos para dispô-los numa configuração
nova. (CÂNDIDO, 1984 PAG. 181)

Um dos principais personagens do movimento cultural modernista brasileiro e
fomentador da semana de Arte Moderna de 1922 foi Oswald de Andrade, o qual denunciou no
Manifesto Antropofágico - publicado em 1928 - a dependência cultural brasileira. Diz Andrade:
“Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. / Única lei do
mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas
as religiões. De todos os tratados de paz”. E se pergunta, usando do idioma inglês, “Tupi, or not
tupi that is the question”. Analisando o texto de Andrade, atrevo-me a relaciona-lo ao fato de
que, arquitetura modernista brasileira bebeu, muito, dos congressos que aconteciam na Europa,
Estados Unidos e Rússia.
Uma dessas fontes foi o Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM) do
qual Le Corbusier era o principal teórico. Em diversas arquiteturas no Brasil, percebemos os
traços de Le Corbusier. Um referencial é o edifício do ministério da educação, do qual o esboço
inicial foi de Le Corbusier, porém uma equipe de arquitetos brasileiros [Afonso Eduardo Reidy,
Oscar Niemayer, Carlos Leão supervisionados por Lúcio Costa] enriqueceu, o edifício de traços
nacionais. Vários são os elementos, a saber: uso de painéis de azulejos, que remontam às igrejas
barrocas do período colonial, mosaicos de pedras portuguesas nas calçadas, que inclusive foram
copiados em diversos calçadões do país.
Avançando no tempo, chegamos a Brasília (1960). Construída para integrar o planalto
central ao restante do Brasil, Brasília foi o maior símbolo do desenvolvimentismo de Juscelino
Kubitschek, cujo desejo era acender o Brasil a industrialização. Para isso abriu as portas ao
capital financeiro internacional, em especial o setor automotivo, todavia era necessário adequar
a infraestrutura brasileira aos veículos. A malha rodoviária brasileira era demasiada pobre. Para
se ter uma ideia, não havia ligação entre o centro oeste e o norte nordeste, muito menos com a
Amazônia. A nova capital foi pensada justamente para ser o eixo de integração de todas regiões.
Como também representar um novo modelo de cidade. Nesse momento havia uma crença muito
grande de que o Brasil daria certo, éramos o país do futuro, por isso JK escolheu o slogan “50
anos em 5”. A ideia era dar um salto do terceiro mundo, como se dizia na época, para o primeiro.
Esse futurismo foi materializado em Brasília.
A nova capital do Brasil, sonhada por Juscelino Kubitschek, desenhada por Lúcio
Costa e arquitetada por Oscar Niemayer é a síntese mais contundente das teorias modernistas.
O autor James Holston demonstra no livro A cidade modernista – Uma crítica de Brasília e sua
Utopia como a nova capital do Brasil é o modelo mais representativo das doutrinas
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arquitetônicas e urbanistas apresentadas pelos manifestos dos CIAM, no qual o Brasil era
representado por Lúcio Costa e Oscar Niemayer entre outros arquitetos.
Esses assimilam muito bem A Carta de Atenas, resultante do IV CONGRESSO
INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MODERNA (CIAM), realizado na cidade de
Atenas, Grécia, no ano de 1933.2 A carta é a mais significativa publicação do organismo, na
qual se discutiu a cidade fundamental definida em quatro funções chaves para o planejamento
urbano que são encontrados na nova capital: moradia, trabalho, lazer (nas horas livres),
circulação e posteriormente foi incluído centro público. Ao observar o plano piloto de Lúcio
Costa notar-se-á como o zoneamento dessas funções se aplica de forma perfeita.
Correndo de norte a sul, e de leste a oeste, formando os dois grandes eixos das
cidades, haverá grandes artérias para o tráfego de alta velocidade em uma
única direção. Superquadras residenciais são colocadas longo de um dos
eixos; áreas de trabalho ao longo do outro. O centro público se localiza num
lado do cruzamento entre os dois eixos. A área de recreação toma a forma de
um lago e um cinturão verde rodeia a cidade. (HOLSTON, 1993 PAG. 38)

Já no tocante à arquitetura ver-se claramente as características de Le Corbusier, tais
como, concreto armado, planta livre, ausência de adornos, arquitetura leve, uso abundante do
branca, uso de brises, predominância de jardins. Somados a essas características estão à
identidade própria e à criatividade de Niemayer. Assim como o edifício do ministério da
educação e saúde no Rio de Janeiro, Brasília recebeu traços que remontam ao passado colonial.
A saber: as colunas e as varandas do congresso nacional fazem lembrar as casas grandes dos
engenhos coloniais.
O Brasil absolveu bem os desenhos modernistas. Diferente da Europa e dos EUA onde
transformações são bem mais rápidas, no Brasil encontramos obras modernistas em todas
regiões. Os exemplos mais claros são Brasília no planalto central, o edifício do ministério da
educação e saúde no Rio de Janeiro, ambos já trabalhados neste artigo, e fecha-se a tríade com
o complexo da Pampulha, em Belo Horizonte; Minas Gerais, o qual deixaremos na reserva para
trabalhos vindouros. Mas se bem atentarmos perceberemos uma infinidade delas nos quatro
cantos deste país.
Muitas dessas obras encontram-se esquecidas, abandonadas à ação do tempo. Ao passo
que edifícios neoclássicos e barrocos vêm sendo tombados, a fim de que sejam preservados, os
de estilo modernista sofrem com o abandono, e em muitos casos são substituídos por novos de
2

Informação encontrada no livro O Direito de Propriedade e o Direito à moradia- um diálogo entre o
direito de propriedade móvel e o direito à moradia da autora Elaine Adelina Pagani. Editora Edipuc,
Porto Alegre, 2009. Pag. 119.
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arquitetura contemporânea. Uma leva considerável de monografias dos cursos de arquitetura e
História vêm nos últimos anos tentando dar o devido valor histórico a elas. Compactuo com a
ideia de que obras modernistas são tão merecedoras de preservação, quanto às de estilo
neoclássico ou barroca. Assim sendo, procurarei dar minha contribuição apontando e dando
significância histórica a igreja de Santa Luzia no povoado Colônia Treze, município de
Lagarto/SE.

2.3 - Um estudo de caso

A igreja de Santa Luzia do povoado Colônia Treze, Lagarto/Se, foi inaugurada no dia
18 de janeiro do ano de 1975 para preencher uma lacuna, já que não havia templos para
celebrações eucarísticas naquele povoado. A história desta igreja é típica e segue o mesmo
roteiro observado na maioria das comunidades de fiéis católicos. Surge uma comunidade de
moradores, por diversos motivos, seja econômicos, seja pela marcha urbana. À vista disso, a
paróquia responsável pela região observa e começa a fazer visitas esporádicas aos habitantes, a
fim de obter líderes comunitários. Depois dessa fase, articulam-se as missas, para isso, buscase um local que seja adequado, como por exemplo, uma garagem ou um alpendre, dentre outros.
Então, acontece a primeira missa de outras subsequentes e periódicas, geralmente mensais,
certa feita, observa-se o crescimento da comunidade de fieis. Se houver uma satisfatória
expansão, parte-se para a construção de um novo templo na categoria de capela. Contanto que
o progresso das articulações pastorais continuem, eleva-se a capela à categoria de paróquia.
O povoado Colônia Treze começou como uma colônia agrícola idealizada pelo
visionário Antônio Martins de Menezes (Lagarto, 28 de agosto de 1913-). Pedro Menezes Neto
no livro Antônio Martins de Menezes- o desbravador, faz uma trajetória da vida do idealista.
Ao falar das origens do povoado, Menezes Neto conta-nos que em meados dos anos 1950,
Antônio Martins era o proprietário de uma porção de terras (o que hoje é a Colônia Treze)
recoberta pela mata atlântica. A fim de transformar essa terras improdutivas em produtivas e de
expandir os negócios, ele distribuiu fatias dessas a colonos que estivessem disposto trabalhar a
terra e desenvolver a agricultura. “Entusiasmado diante da perspectiva de ampliar o comércio
de fumo com a expansão da área de plantio por meio do projeto particular de reforma agrária”
(NETO. PAG 68.). Esse processo intensificou-se quando ele assumiu a prefeitura de Lagarto
no ano de 1959. A partir daí, o número de colonos aumentou significativamente, principalmente
com os empréstimos feitos junto ao Banco do Brasil, do qual Antônio Martins era o avalista.
Ainda segundo Menezes Neto, diante de incontáveis prejuízos causados por intensas chuvas em
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maio de 1962, estima-se que ao menos 85 casas das 109 foram destruídas pelas chuvas, o
gerente do Banco sugeriu que fosse criada uma cooperativa para reconstrução da colônia
agrícola. Agora como cooperativa, que comprou o restante das terras de Antônio Martins para
dar prosseguimento aos assentamentos. Foi assim que nasceu a 23 setembro 1962 a Cooperativa
Mista dos Agricultores do Treze Ltda. O apoio técnico do Branco do Brasil foi fundamental.
Mais tarde, o Banco criou uma coordenação exclusiva para a cooperativa, tratava-se da
coordenação de orientação dos créditos para a cooperativa Mista dos Agricultores do Treze.
Para se ter uma ideia, segundo afirmou Orígenes Ferreira de Araújo Ramos (1942-) ao Jornal
da Cidade, quando ele era presidente dessa coordenação nos anos 1970 “a agência de Lagarto
(do Banco do Brasil) obtinha o segundo maior lucro do Estado, perdendo apenas para Aracaju”.3
A partir daí, o Treze experimentou um forte progresso e pujança econômica. O
povoado cresceu e a igreja católica de Lagarto não assistiu passivamente. Dois fatores têm que
ser considerados nesse estágio: o primeiro é a própria vontade dos moradores de serem
acompanhados por um sacerdote. Em uma comunidade rural tradicional a fé passa de geração
a geração. Aqui podemos aplicar o conceito de mentalidade da Antropologia Estrutural de
Jacques Le Goff (1924-2014). Segundo esse conceito o que está impregnado na mentalidade de
um povo muda lentamente (processo de longa duração), sendo a mentalidade um aspecto
estrutural ou sistémico que não é um mero reflexo da dimensão socioeconômico4. Desse modo,
entendemos que o desejo de ter um acompanhamento clerical partiu também da comunidade.
O segundo aspecto a destacar é o próprio desejo da igreja de conduzir seus fiéis. Depois do fim
do padroado com a constituição de 1889 a igreja viu-se sozinha com a tarefa de recrutar seu
rebanho. A religião já não era mais imposta, “com a modernidade consolida-se uma visão
segmentada da sociedade.” (DUMOND, 1985). Por isso a igreja lança-se no meio da sociedade
em busca de seu fieis para formar comunidade orante, por isso que já no início dos anos 1970
aconteceram as primeiras missas mensais no Treze. Erasmo Carlos de Almeida (1928-), um dos
principais líderes da Coopertreze na época, em entrevista concedida para esta pesquisa contanos um pouco sobre as origens:

Antes da igreja, as missas aconteciam no salão da casa de Tonho da Horta. Era
um salão que serviu como nossa capela por muito tempo onde o povo ia
celebrar. As pessoas se reunião e participavam da missa ali. (ALMEIDA. PAG
01)
3

Informações encontradas em:
http://usuarioweb.infonet.com.br/~osmario/igc_conteudo.asp?codigo=2589&catalogo=5&inicio=24
Data do último acesso: 19/04/2016 às 21h09min
4
LE GOFF, Jacques. História nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
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Nesse momento, início dos anos 1970, o povoada já havia crescido expressivamente e
por isso mesmo o espaço improvisado não comportava o número de fiéis, foi assim que viu-se
a necessidade de se construir uma igreja. O hoje Bispo da Diocese de Propriá, Dom Mário Rino
Sivieri (1942-), na época pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, responsável por
acompanhar a região do Treze, via mais do que a necessidade da construção de uma igreja,
projetava que fosse criada uma nova paróquia visto a expressividade do crescimento da região.
Seria a segunda paróquia da cidade de Lagarto depois de trezentos anos de criação da primeira.
Em entrevista concedida para esta pesquisa Dom Mário recorda esse momento:

A ideia da construção da igreja do Treze, nasceu da necessidade de um templo
em um período de projeção da Cooperativa do Treze e de pujança econômica.
Já havia o plano de elevar o Treze a categoria de paróquia, por isso fazia-se
necessário uma estrutura mínima como igreja, casa paroquial e salas para
catequese. (SIVIERI. PAG 03)

Normalmente a construção de uma nova igreja faz-se com recursos levantados na
própria comunidade por meio de rifas, quermesses, campanhas, doações e ou com recursos da
paróquia mãe. O caso do Treze é particular, como a cooperativa vivia seu auge financeiro, seus
líderes resolveram doar uma igreja para a paróquia Nossa Senhora da Piedade, utilizando-se de
mais um financiamento junto ao Banco do Brasil por intermédio da coordenação de orientação
dos créditos para a Cooperativa Mista dos Agricultores do Treze. Tudo foi pago pela
cooperativa. Erasmo Almeida, presidente da cooperativa na época, como era praxe teve a
orientação técnica da coordenação do Banco do Brasil que na época estava sob a direção de
Orígenes Ferreira de Araújo Ramos (1942-). Segundo Dom Mário tudo foi muito rápido “A
própria cooperativa se encarregou do projeto, do financiamento e da construção e o fez com
bastante urgência”. Mais precisamente essa tarefa coube a Orígenes que precisava apresentar o
projeto a diocese, já que uma das exigências para construção de um novo templo, segundo o
Código de Direito Canônico, é a autorização expressa do Bispo Diocesano. “Cân. 1215 — § l.
Não se edifique nenhuma igreja sem o consentimento expresso do Bispo diocesano, dado por
escrito”.5 Por indicação, Orígenes chegou ao arquiteto Osíris Souza Rocha, funcionário da
prefeitura municipal de Aracaju. Em entrevista para esta pesquisa, Orígenes Ramos conta-nos
como se deu o fato:

5

CÓDIGO DE DIREITO CANÓNICO PROMULGADO POR S.S. O PAPA JOÃO PAULO II
VERSÃO PORTUGUESA 4ª edição revista.
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-- Eu vim a cidade de Aracaju porque me indicaram – olha, tem um arquiteto
muito bom, um “cara” moderno, ele trabalha na prefeitura de Aracaju. Era um
belo arquiteto mesmo, eu vim, falei com ele, ele se dispôs, paguei, não lembro
quanto, e ele fez o projeto. Ele era um arquiteto moderno, gostava das coisas
modernas. (RAMOS. PAG 01)

Osíris Souza Rocha (1944-1996), nasceu em 29 de fevereiro de 1944, na cidade de
Nova Venécia/ES, formou-se na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 08 de dezembro
de 1967, e faleceu em Aracaju/SE a oito de dezembro de 1996, vítima de um AVC e problemas
renais.6 Foi considerado na época um dos maiores arquitetos do estado de Sergipe, reconhecido
por ser um visionário apaixonado por projetos modernistas, mas amante da preservação. Nos
anos 1990 fez parte da equipe de arquitetos, dentre eles Ana Luiza Libório, Sheila Trope, e
Gândara Júnior, responsáveis pelo projeto de restauração dos mercado Thales Ferraz, Antônio
Franco e Albano Franco em Aracaju/SE. Pós morte continua a ser reconhecido num processo
de redescoberta de suas obras. Em 2010, a indicação do seu nome foi aprovado para ser
galardoado com a inscrição no Livro do Mérito do Sistema do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (Confea/Crea).7 Uma das mais importantes horarias para um arquiteto.
Quando Osíris recebeu a encomenda de projetar a igreja do Treze, hoje, depois de
quase vinte anos de sua morte, podemos fazer uma afirmativa convicta: ele estava convencido
de que faria uma igreja totalmente moderna. Essa opção partiu dele, nem Orígenes Ramos nem
Erasmo Almeida fizeram alguma sugestão, e como já afirmamos, o então padre Mário Sivieri
não participou dessa etapa, “a própria cooperativa se encarregou do projeto, do financiamento
e da construção e o fez com bastante urgência.” (SIVIERI. PAG 03). Para concretizar sua ideia,
Osíris usou no seu projeto todas prerrogativas do modernismo desenvolvidas desde o final do
século XIX até o contexto dos anos 1970.
Ele aboliu qualquer tipo de cúpula, arcadas, torre, frontão, cornijas, capitéis ou
ornamentações complicada, elementos presentes em igrejas de estilo mais tradicional. Ele
preferiu embelezar seu projeto através do agrupamento das massas e no arranjo do plano,
“semelhante a uma máquina gigantesca, feita de concreto, de vidro, de ferro, sem pintura ou
6

Informações encontradas no texto de Ana Libório. Café Pequeno-Mestre Camará. Disponível em
http://www.infonet.com.br/analiborio/ler.asp?id=70032&titulo=analiborio Último acesso: 06/05/2016
às 22h47min.
7
EMENTA: Aprova a indicação do nome do Arquiteto Osiris Souza Rocha para ser galardoado com a
inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea - 2010. Disponível
em:http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=45012&idTiposEmentas=&Num
ero=&AnoIni=&AnoFim=&PalavraChave=&buscarem= Data do último acesso: 07/05/2016 às
00h16min.
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escultura” (PEVSNER PAG 23). Essa concepção já encontrada Nos Pioneiros do desenho
moderno – de William Morris a Walter Gropius é uma faculdade típica dos modernos. Frank
Lloyd Wright, é enfático ao afirmar que os elementos do desenho tradicional que listamos
pertenceram a uma época específica, assim sendo, tudo que viesse a abrigar-se em aspectos do
passado não passaria de imitações emprestadas de diferentes estilos de outrora. Osíris estava
conectado a esse conjunto, embora, nesse desenho em particular, acredito que esteja mais
alinhado à características trabalhadas nos congressos dos CIAM, onde a comodidade prática é

Figura 1. Planta 1. Projeto original da Igreja do Treze

o intento. Le Corbusier, principal nome do CIAM, em seus projetos buscou integrar a matéria
construída com a natureza, de modo que a premissa era buscar a relação entre espaço construído
e o meio ambiente.

Foi exatamente o que Osíris Rocha fez, ao observarmos a planta 1, percebemos como
ele envolveu toda igreja num muro de gramíneas de forma a proporcionar uma espécie de
simbiose entre matéria construída, natureza e indivíduos. Contornar arquiteturas a jardins era
uma prática comum nos desenhos de Le Corbusier. Essa interação permite, também, a livre
circulação das pessoas, uma vez que já no projeto é reclamado um espaço para esse fim. Outra
característica exterior importante é o muro circular. Uma inovação para igrejas, sem dúvida, o
que coloca-a mais uma vez num plano singular, alinhando-a as tendências modernistas. É bem
verdade que Sergipe não participou efetivamente de um movimento estruturado, essa distinção
só era possível aos grandes centros, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. O desenho de Osíris é uma exceção no interior de Sergipe, o que nos dá margem
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para entendermos as resistências que seu desenho enfrentou por parte do clero, da comunidade
e dos visitantes.

Figura 2. Planta 2. Interior da Igreja do Treze.

A planta 2, atesta outra característica crucial ao modernismo, trata-se da planta livre:
o interior da igreja é independente, liberto de colunas, altares secundários ou qualquer outra
alternativa que impedisse a livre circulação e a plena visão do altar. Assim, permite aos fiéis:
“participar do sacrifício, ouvir a palavra, participar da Eucaristia, horando e adorando a Deus”.
(MENEZES. PAG. 148). Buscar neutralizar possíveis dispersões nos interiores das igrejas é
uma intenção da reforma litúrgica que culminou no Concílio Vaticano II. A centralidade no
Cristo e a participação ativa dos fiéis são as prerrogativas mais importantes do concílio. De
modo que a assembleia deve ser toda voltada para o altar, sugerindo concentração em torno de
alguma coisa. Uma alternativa é organizar o espaço celebrativo (lugar dos fiéis) em anfiteatro.
Inúmeras outras possibilidades podem ser adotadas, contando que sempre seja observada a
centralidade no Cristo e a participação ativa do povo na celebração. “Desde essas distribuições
da assembleia, estaríamos permitindo que o arquiteto pudesse conceber espaços os mais
variados, deixando que sua imaginação concebesse as mais variadas maneiras de, mantendo a
primazia do presbitério, integra-lo de tal modo à assembleia celebrante que todos sejam um no
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Senhor Jesus.” (MENEZES. PAG 150). Essas prerrogativas deram ao modernismo e
consequentemente a Osíris Rocha uma certa liberdade criativa para criar um projeto singular e
original. E assim ele o fez.
Embora toda essa liberdade pareça estranha a uma igreja, está de acordo com o que foi
pretendido pelo concílio.
O concílio foi pretendido para que a igreja voltasse às suas origens, onde a centralidade
estava na busca dos fiéis ao Cristo. Se observarmos a pintura de qualquer imagem da última
ceia verificar-se-á que os apóstolos na celebração estão ao lado, próximos ao Cristo e celebram
com ele. O modelo permanece vigente no período paleocristão. No entanto, quanto mais os
templos cresciam e ganhavam em ornamentação e ritualização, mais os fiéis eram afastados da
celebração e mais o Cristo ficava em segundo plano. A suntuosidade e beleza, bem como o
excesso de imagens chamavam mais atenção que o próprio Cristo, motivo primeiro das
celebrações. Por isso, a igreja acompanha o movimento modernista e cada vez mais as novas
arquiteturas perdem em ornamentação e ganham em funcionalidade, de modo a proporcionar
uma participação ativa dos fiéis nas missas. O que não significa que os novos templos devam
ser “feios”, pelo contrário, o documento Sacrosanctum Concilium, capítulo VII sobre Artes
Sacras e Alfaias Litúrgicas adverte que os novos templos devem ser de uma beleza nobre e de
muito bom gosto a fim de que conduzam o mais eficazmente o espírito do homem até Deus,
todavia sem ser mera sumptuosidade.
Os artistas sempre estiveram unidos de forma íntima com a igreja, tanto o é que o Papa
Paulo VI ratifica esse enlace numa mensagem aos artistas na conclusão do Concílio Vaticano
II: Diz o papa: “Hoje como ontem, a Igreja tem necessidade de vós e volta-se para vós. E dizvos pela nossa voz: não permitais que se rompa uma aliança entre todas fecunda. Não vos
recuseis a colocar o vosso talento ao serviço da verdade divina. Não fecheis o vosso espírito ao
sopro do Espírito Santo.” (Aos Artistas - 08 de dezembro de 1965).
No entanto, a igreja dar-se o direito de atuar como que arbitra, escolhendo entre as
artes aquelas que estejam de acordo com a fé, a piedade e as orientações veneráveis da tradição
e que melhor sirvam de culto. Para tanto o documento Sacrosanctum Concilium recomenda a
criação de comissões diocesanas de arte sacra, a fim que possam emitir um juízo de valor sobre
as obras de arte.
O mesmo documento esclarece que a igreja não tem um estilo próprio, nem mesmo
uniforme, e assim sendo está aberta a novas tendências em arquiteturas.
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A Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos
de todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos
vários ritos, criando deste modo no decorrer dos séculos um tesouro artístico
que deve ser conservado cuidadosamente. Seja também cultivada livremente
'na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que
sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e
ritos sagrados. Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico de glória
que grandes homens elevaram à fé católica em séculos passados.
(SACROSANCTUM CONCILIUM, CAPÍTULO VII SOBRE ARTES
SACRAS E ALFAIAS LITÚRGICAS)

Assim sendo, Osíris Rocha estava respaldado por um contexto do qual vivia a igreja
católica, embora esse respaldo, como afirma o Sacrosanctum Concilium, deva ser vigiado de perto
por uma comissão de Arte Sacra. Isso não aconteceu, porém, no caso da igreja do Treze, porque não
existia, como ainda hoje não existe comissão de Arte Sacra na Diocese de Estância. Pela falta de uma
equipe especializada, o bispo geralmente nomeia um padre que esteja mais apto a dar uma resposta de
acordo com a fé, a piedade e as orientações veneráveis da tradição a fim de que possam emitir

um juízo de valor para escolher entre os projetos os que sirvam melhor para o culto. No caso
que está sendo estudado, Dom José Bezerra Coutinho, então bispo da Diocese de Estância na
época, passou o projeto entregue a ele por Osíris para o então Padre Mário Rino Sivieri dar um
parecer sobre o projeto. Depois de analisado, o Pe. Mário reprovou o projeto. Em entrevista
concedida para esta pesquisa ele conta-nos esse episódio:

A ideia da construção da igreja do Treze, nasceu da necessidade de um templo,
num período de projeção social da Cooperativa do Treze e de pujança
econômica. Partiram para o projeto que foi realizado pelo irmão de Orígenes,
filho do juiz Osório, um dos dirigentes da Cooperativa, junto com o projeto
do posto de gasolina e do restaurante.
Já havia plano de elevar o Treze à categoria de paróquia, por isso fazia-se
necessária uma estrutura mínima como, Igreja, casa paroquial, salas para
catequese.
A própria cooperativa se encarregou do projeto, do financiamento e da
construção, e o fez com bastante urgência.
Entregaram o projeto ao Sr. Bispo Dom José Bezerra Coutinho. O Bispo
mostrou-me o projeto e eu escrevi duas laudas reprovando o projeto:
-- pequeno demais para uma paróquia nascente,
– contendo erros liturgicamente graves
– esteticamente horrível
-- e o muro exterior com grama, propicio para escorregadeira de criança e
pastagem. (SIVIERI. PAG 03)

Antes de comentarmos o depoimento de Dom Mário, uma correção, o projeto foi
elaborado por Osíris Souza Rocha, como já afirmamos, ele não é irmão de Orígenes como
afirmou Dom Mário. É bem verdade que Orígenes tem um irmão chamado Osíris, mas de
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sobrenome Ramos, filho de Osório Ramos e Abgail Ramos, pais de Orígenes Ramos e Osório
Ramos, mas sem nenhuma filiação com Osíris Rocha.
Voltando ao depoimento, percebemos a clara decepção de Dom Mário com o projeto
de Osíris, de fato ele não gostou do que foi-lhe apresentado. O descontentamento dele tem três
frentes: a primeira de gosto pessoal, a segunda por ver erros litúrgicos e a terceira por acreditar
que a comunidade não se sentiria familiar com o estilo modernista. Dom Mário é
declaradamente afeiçoado a templos de arquitetura tradicional. Em entrevista concedida para
esta pesquisa, ao ser perguntado qual sua opção entre arquiteturas representativas do passado e
as de estilo modernista, ele responder “D.M.S -- Tradicional por ser mais econômica, mais
consoante à nossa mentalidade e mais aceitável ao povo. Visitei na Europa vária igrejas
modernas e algumas me agradaram bastante, outras de jeito nenhum.” (SIVIERI. PAG 04).
Dom Mário é italiano, natural de Castelmassa. A Itália é o berço da civilização cristã, morada
do “sucessor de Padro”, autoridade máxima da igreja. É na Itália que se encontram os mais
belos templos românticos, barrocos e neoclássicos, um dos maiores patrimônios históricos da
Igreja Católica Apostólica. Próprio de um país tão tradicional é entendível a opção do bispo,
além do que ele vive no Brasil a quase quarenta anos e por isso não vem acompanhando de
perto as transformações que possam estar em curso na Europa.
A segunda parte da sua resposta é reveladora. Ele diz que igrejas tradicionais são mais
“consoantes a nossa mentalidade”, ele fala “nossa” no sentido de comunidade católica (fieis e
o claro). Já venho defendendo neste artigo o conceito de “mentalidade” de Jaques Le Goff, para
ele, o mental não é mero reflexo da dimensão socioeconômica, as mentalidades tem aspectos
estrutural ou sistêmico, e mais, o mental muda lentamente (conceito de longa duração).
Percebemos, assim, que de fato, Dom Mário tem razão ao afirmar que os templos tradicionais
estão mais de acordo com a mentalidade da igreja católica, e por isso, templos modernistas [à

Figura 3. Igreja de Santa Luzia do Treze. Foto: Leandro
Santana

Figura 4 Fachada interna da Igreja de Santa Luzia. Foto:
Leandro Santana
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exemplo da igreja de Santa Luzia do Treze] não agradaram ao gosto popular. Inclusive, no
Treze, a Igreja de Santa Luzia recebeu o epíteto de “formigueiro” devido a sua forma cônica.
Essa rejeição acentua-se quando lembrando que Sergipe não participou efetivamente
de uma dinâmica sistêmica de obras modernistas, a exemplo do que aconteceu em Brasília [a
cidade inteira é modernista], Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentro nesse contexto
de rejeição que o desenho de Osíris enfrentou e enfrenta até hoje resta um alento, um valor de
sentido “Pitoresco”. Há uma certa ostentação, por parte dos moradores, ter em seu território
uma obra de valor modernista. Esse prestígio é válido, ainda mais num contexto de movimento
de expansão e de universalização do patrimônio, já trabalhado nesse artigo. A comunidade da
Colônia Treze é relativamente nova e já aspirante à emancipação política. Condecorar a igreja
de Santa Luzia a patrimônio criando uma espécie de valoração de sua arquitetura é uma forma
de minimizar as críticas injustas e fora de contexto que ela vem sofrendo. Aqui, também, é
importante lembrar o que dissemos na introdução: o conceito de presentismo massivo,
“fabricando cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem necessidade” (HORTOG PAG.
270), pode funcionar como uma faca de dois gumes: serve de manutenção da mentalidade
estritamente tradicional, como também pode auxiliar na valoração de novos patrimônios, mais
modernos.
Enquanto isso não se concretiza, Dom Mário chama atenção para um fato: perguntado
como a igreja e a comunidade absorveu o estilo modernista, ele é enfático: “a resposta é a
construção de uma igreja nova, não por ser contra ao estilo modernista, mas porque esta (a
igreja desenhada por Osíris) não tem noção nenhuma do que é uma igreja.” (SIVIERI. PAG.
04). De fato, a comunidade juntamente com o novo pároco idealizam uma igreja de estilo que
vinhesse a substituir aquela moderna. A igreja desenhada por Osíris Rocha:

[...] foi inaugurada em 18 janeiro de 1975 como capela da paróquia de Nossa
Senhora da Piedade ficando nesse grau até 13 de dezembro de 1982 quando
foi elevada à categoria de paróquia, porém, por razão de falta de padre na
diocese ficou sem administrador até 31 de maio de 1984, quando assumiu
como pároco padre Joaquim Antunes de Almeida. (INTERVENÇÃO DO
PROFESSOR EDIVÂNIO A FALA DE ERASMO ALMEIDA. PAG. 03)
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Figura 5. Missa e benção da Igreja de Santa Luzia do Treze. Da
direita para esquerda: não reconhecido, Orígenes Ramos,
Padre Mário, não reconhecido, Antônio Bispo, não
reconhecido.

Figura 6. Missa e benção da Igreja de Santa Luzia do Treze. Da
direita para esquerda: não reconhecido, João Rocha, Dom
Coutinho, Erasmo Almeida.

Logo depois que assumiu, o padre Almeida juntamente com a comunidade traçaram
os planos para os próximos anos da paróquia nascente. O primeiro deles era construir uma igreja
nova, um centro pastoral e uma secretaria paroquial. A igreja deveria ser de dimensões maiores,
e arquitetura a mais tradicional que fosse possível. Essa era a visão estratégica para os próximos
anos, certamente ousada para uma paróquia que acabara de ser erigida, mas o desejo de dispor
de uma igreja mais de acordo com sua mentalidade era maior. Como já vimos, a construção da
igreja nova foi uma resposta de recusa ao estilo modernista, como afirmou Dom Mário, não por
ser contra, já que igrejas modernistas foram até incentivadas pela reforma litúrgica e o Concílio
Vaticano II, mas, nas palavras de Dom Mário, serem estranho à mentalidade do povo. Dessa
vez sem o financiamento da Coopertreze, as bases da igreja nova, do centro de pastoral e da
secretaria paroquial foram feitas em mutirão. Erasmo Almeida recorda desses momentos:

-- Acho que já falei tudo, aquela casa de Emanuel (centro de pastoral) foi feita
toda em batalhão (mutirão) e batalhão. As bases daquela igreja nova foi toda
feita em batalhão. Tudo a estrutura de tudo. Pe. Almeida era que organizava
aquilo. Ai Dom Mário Chegou aqui e disse que tudo que faz aqui é pequeno.
Intervenção do professor Edivânio.
E. -- Realmente um dos motivos de Dom Mário não se agradar da igreja era
que era muito pequena, como realmente é.
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Os mutirões se sucederam, porém o dinheiro acabou, por isso ficou decidido que dariase prioridade a construção do centro de pastoral e da casa paroquia. A continuação da
construção da igreja nova ficaria para outra oportunidade, porque já tinha uma igreja pronta,
mesmo pequena. Assim foi feito, as bases da igreja nova ficaram intocadas até a chegada do
terceiro pároco, o padre Jodeclan Rabelo, em janeiro de 2008. Ele deu prosseguimento a
construção, a qual está em fase de acabamento.

Figura 7. Duas Igrejas, duas opções. O contraste entre o
moderno e o tradicional. Foto: Leandro Santana

Figura 8. Fachada da nova Igreja de Santa Luzia. Foto: Leandro
Santana

A nova igreja de Santa Luzia é a mais típica associação de estilos do passado. Ela tem
um frontão, característico dos templos romanos, linhas retas de natureza clássica, duas torres
que na idade moderna perderam o sentido de proteção e vigília, para ganhar significado
simbólico de monumentalidade, e janelas de estilo bizantino. Ou seja, é uma igreja aos moldes
da mais pura tradicionalidade, representando a suplantação do tradicional ao moderno. Isso
significa a comprovação do que Jaques Le Goff afirmou em sua teoria “mentalidade é um
conceito de longa duração.”

3. Conclusão

A Revolução Industrial fez desencadear mudanças são só no campo econômico, mas
também, no social e nas artes. A invenção do cimento e a produção do ferro e do vidro em
escala industrial possibilitaram o surgimento de um novo jeito de arquitetar. No Brasil, apesar
de existir polos industriais pontuais já no final do século XIX, a tecnologia que viria a favorecer
construções de estilos modernistas só fora possível no final dos anos de 1930. A construção do
edifício do ministério da educação e saúde no Rio de Janeiro, então capital federal, foi o marco
inicial do modernismo no Brasil. Esse movimento atingiu ápice com a construção de Brasília,
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a mais contundente concretização das teorias modernistas de Le Corbusier, sintetizadas por
Lúcio Costa e Oscar Niemayer. Mas, observa-se um último fôlego nos anos de 1970, contexto
ao qual se deu a construção da igreja de Santa Luzia na cidade de Lagarto. Essa igreja é um
oásis modernista no interior de Sergipe, idealizada pelo arquiteto capixaba e radicado em
Sergipe Osíris Souza Rocha no ano de 1975. O clero e a comunidade não aceitaram bem o estilo
modernista, em resposta foi erguida uma igreja tradicional mais de acordo com a mentalidade
do povo.
O estudo de caso apresentado relava que está impregnado na mentalidade das pessoas
o gosto pelo tradicional ao estilo modernista. Embora haja essa espécie de rejeição, a igreja de
Santa Luzia desponta como primeira candidata a patrimônio local, visto que possui elementos
suficientes para isso, tais como, reconhecido valor histórico, sentimento de pertença,
singularidade entre outras prerrogativas. Além do que é uma obra imortalizada do saudoso
arquiteto Osíris Souza Rocha.
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4. ABSTRACT
This study has the goal to resume the modernist movement evolution in the architecture since
the 1930’s Revolution to the 1970’s decade, as well as do a reflection by the study case of the
Santa Luzia’s church located in thorp Thirteen’s Colony, in Lagarto/SE city. So, look for to
understand how the catholic church absorbed the modernist style and at what perspective relate
with art and the artists. Before to enter in the theme as such, do a little commentary about the
origin and evolution of the modernism in the world, in special, Brazil.
Key- words: Modernism, art, art’s history, mentality.
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7. Anexos
7.1 Anexo 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
PRÁTICA DE PESQUISA

Entrevista, 2016

Transcrição:
Dados do Entrevistador e do projeto:
Nome do Entrevistado: Erasmo Carlos de Almeida, acompanhado pela sua esposa e o
professor Edivânio.
Local da entrevista: Avenida Antônio Martins de Menezes, 662. Bairro Colônia Treze,
Lagarto/SE.
Data da entrevista: 01/04/2016
Nome do Projeto: O traço moderno – A recepção da Igreja Católica ao modernismo
Entrevistador: Leandro de Santana Santos
Transcrição: Leandro de Santana Santos
Data da Transcrição: 06/04/2016

(Início da entrevista)

L.S. -- O que o Sr. tem a dizer sobre a construção daquela igreja?
E.C. -- A igreja foi construída, eu não tenho lembrança do ano, naquela época foi construída na
minha administração.
L.S -- Antes da igreja, onde o povo se reunia?
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E.C. -- Antes da igreja, as missas aconteciam no salão da casa de Tonho da Horta. Era um salão
que foi transformado em capela, que o povo ia celebrar. As pessoas se reunião e participavam
da missa ali.
L.S. – Quem desenhou a planta?
E.C. -- Quando funcionava o Branco do Brasil na cooperativa, o gerente, administrador,
chamado Orígenes, ai viu aquela igreja lá de Brasília e queria fazer aquela igreja. Foi até contra
a Dom Mário, ele não queria assim, mas como foi, era uma pessoa do Banco do Brasil, era o
fortão do Banco do Brasil, que funcionava na cooperativa, aí queria fazer assim, aí fizeram
aquela igreja. Foi esse Orígenes, que desenhou, que era supervisor do Banco do Brasil. O nome
dele era Orígenes, filho do Dr. Osório, que era o advogado da cooperativa, advogado forte.
L.S. -- Ele ainda é vivo?
E.C. -- Quem Osório?
L.S. – Não, Orígenes.
E.C. -- É, é vivo.
L.S. -- Mora em Lagarto?
E.C. -- Não, mora em Brasília. Ele é filho de Lagarto, mora em Brasília. Filho de Dr. Osório,
advogado forte, dizia é isso, é isso, era baixinho, mas era forte.
L.S. -- Dom Mário gostou da igreja?
E.C. Dom Mário não gostou. Não gostou do plano da igreja, porque a igreja era como esse
Orígenes viu lá em Brasília, e queria fazer a igreja como ele viu. Mas como ele era supervisor
do Branco do Brasil, que ficava na cooperativa, a cooperativa também tinha Banco do Brasil
para financiar qualquer tipo de coisa, esse Orígenes era supervisor, daí, e como achou aquela
igreja, era bom, fez assim. Mesmo contra à vontade do padre.
L.S. -- E o povo gostou?
E.C. -- Gostaram, o pessoal gostaram, foi, acharam bonita. Foi tudo bem, tudo normal. Porque
naquela época é que a cooperativa era cooperativa.
L.S. -- Como foi a inauguração da igreja?
E.C. -- Foi aquela beleza. A inauguração foi aquela beleza. Aí quando achou que estava tudo
feito, tudo bonito.
Intervenção do professor Edivânio
E. -- Nas fotos da inauguração, você pode ver Monsenhor Jasom, Pe. Mário, Paulo Lombinho
(que era vereador), Dom Coutinho. Ela foi inaugurada em 1975, em janeiro de 1975. Foi criada
como capela em 75 e em 13 de dezembro de 1982 foi elevada a paróquia, só que não teve pároco
de 85 até 31 de maio de 1984, nesse dia padre Joaquim Antunes de Almeida tomou posse.
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Quando ele chegou aqui era uma igreja com 9 anos de construída, relativamente nova. Em 1982
assumiu e só foi renunciar em 2000 para ser candidato a prefeito de Lagarto. Ainda durante à
passagem do Pe. Almeida sentiu-se a necessidade de construir uma igreja maior. Nesse sentido
da necessidade de uma igreja maior, foi feita uma planta. Mas como não tinha recursos
suficientes, e já tinha lugar de celebrar essa construção foi adiada. Ao redor de onde seria a
igreja foi construído o centro de pastoral, a casa de Emanuel. Quando Pe. Jodeclam assumiu, já
tinha muito tempo parada, então ele colocou o projeto pra frente e construiu a nova igreja.
L.S. -- Conte um pouco da sua rotina na igreja.
E.C. -- Toda vida fui católico apostólico Romano. Eu não sei se sei cumprir com todas
obrigações, mas sou católico e isso não sai da minha mente. A minha família toda é de outras
igrejas, mas não ligo, cada um que faça sua vez. A pia o altar, foi tudo adquirido em Campina
Grande. Foram buscar lá, veio sino veio tudo doado pela cooperativa. O sino era muito forte,
chegava até a Cova da Onça, até que um dia rachou, quebraram.
Intervenção da esposa – tocava 6h00min da manhã, quando a gente ia rezar o terço e às 6h00min
da noite. Quando eu cheguei aqui em junho de 1974, eu acompanhei um pouco da obra e da
inauguração. No início as missas era de mês em mês com Dom Mário, e nos outros domingos
tinha o culto que era celebrado por Sr. Vavá. Durante a semana, quando colocaram o santíssimo,
tinha adoração, nosso dia era dia de segunda-feira de noite.
L.S. -- Teve alguma reforma da igreja?
E. -- Tinha um detalhe da laje que foi tirado. Tinha uma parede ali no altar que tirou e o altar
se afastou um pouquinho. Nós chegamos aqui em 1988, éramos de Poço Verde. Agente morava
na Pista 3, e participávamos dos cultos, catequese que tinha numa capelinha lá nas margens da
rodovia que dava para Simão Dias, Capela de São Francisco. Mas todos os domingos a gente
vinha para missa ai, na igreja pequena. Fui catequista, motorista algumas vezes do Pe. Almeida,
acompanhei os mutirões para construção da casa de Emanuel.
L.S. -- Sr. Erasmos tem mais alguma história pra contar?
E.C. -- Acho que já falei tudo, aquela casa de Emanuel foi feita toda em batalhão (mutirão) e
batalhão. As bases daquela igreja nova foi toda feita em batalhão. Toda estrutura de tudo. Pe.
Almeida era que organizava aquilo. Aí Dom Mário chegou aqui e disse que tudo que faz aqui
é pequeno.
Intervenção do professor Edivânio
E. -- Realmente um dos motivos de Dom Mário não se agradar da igreja era que era muito
pequena, como realmente é.
L.S-- Por isso o pensamento de fazer uma igreja maior?
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E. – Sim, e ai foi seguindo até chegar como hoje você está vendo.
Edivânio
E. -- A igreja pequena, na verdade é muito simples. Você pode ver que não tem muito
ornamento. É aconchegante, para a gente que mora aqui, sentimos um ambiente gostoso para
rezar. O único detalhe que tinha era na laje. Tinha um local de madeira pra colocar a imagem
de Santa Luzia. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é nova. Ela é muito simples, mas
aconchegante. A depender do horário ela é quente ou fria, porque a laje é baixa.

7.2 Anexo 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
PRÁTICA DE PESQUISA
Entrevista, 2016

Dados do Entrevistador e do projeto:
Nome do Entrevistado: Dom Mário Rino Siviere (1942-)
Local da entrevista: Formulário enviado via e-mail, respondido e enviado de volta ao
entrevistador.
Data da entrevista: 22/04/2016
Nome do Projeto: Igreja em Edificação – A recepção da igreja ao movimento modernista nas
artes (Nome provisório)
Entrevistador: Leandro de Santana Santos

(Início da entrevista)
RESUMO DO PROJETO
O presente trabalho tem por objetivo sintetizar o movimento modernista, na arquitetura, desde
a Revolução de 1930 até à década de 1970, bem como fazer uma reflexão, sob a forma de estudo
de caso, da igreja de Santa Luzia, localizada no povoado Colônia Treze, cidade de Lagarto/SE.
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Assim, procurar-se-á entender como a igreja católica absorveu o estilo modernista e em que
perspectiva se relaciona com a arte e os artistas. Antes de adentrar-se no tema propriamente
dito, far-se-á um breve comentário sobre origem e evolução do modernismo no mundo, em
especial, Brasil.

Figura 9. Igreja de Santa Luzia do Treze. Foto: Leandro Santana

Figura 10. Duas igrejas, duas opções. Foto: Leandro Santana

L.S. – O que tem a dizer sobre o contexto da época da construção da igreja de Santa Luzia do
povoado Colônia Treze, Lagarto/SE?
D.M.S – A ideia da construção da igreja do Treze, nasceu da necessidade de um templo, num
período de projeção social da Cooperativa do Treze e de pujança econômica. Partiram para o
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projeto que foi realizado pelo irmão de Orígenes, filho do juiz Osório, um dos dirigentes da
Cooperativa, junto com o projeto do posto de gasolina e do restaurante.
Já havia plano de elevar o Treze a categoria de paróquia, por isso fazia-se necessária uma
estrutura mínima como, igreja, casa paroquial, salas para catequese.
A própria cooperativa se encarregou do projeto, do financiamento e da construção, e o fez com
bastante urgência.
Entregaram o projeto ao Sr. Bispo Dom José Bezerra Coutinho. O Bispo mostrou-me o projeto
e eu escrevi duas laudas reprovando o projeto:
A. - pequeno demais para uma paróquia nascente,
B. – contendo erros liturgicamente graves
C. – esteticamente horrível
D. -- e o muro exterior com grama, propicio para escorregadeira de criança e pastagem.
L.S. – Existia na época alguma orientação sobre arquitetura de novos templos? Havia alguma
recomendação especial brotada do Concílio Vaticano II?

D.M.S. -- Não havia orientação e ainda não há COMISSÃO DE ARTE SACRA NA DIOCESE.
Mas no mundo, com a renovação litúrgica iniciada já antes do Concilio, havia uma busca de
novas formas, que fugiam do estilo basilical ou outros estilos sucessivos.
A falta de recursos fez com que se procurasse construir em regime de economia. Era atraente a
ideia de uma igreja nova, moderna.
L.S. – Como o Sr. recepcionou o templo no sentido arquitetônico? Gostou? Achou feio?
Bonito?

D.M.S -- Feio, incômodo, sem ventilação, pequeno, com erros litúrgicos, mas o resultado foi
decepcionante.
L.S. – O. Sr. conhece o responsável pelo desenho do projeto?

D.M.S. -- Conheci, mas não me lembro o nome, talvez Osíris.
L.S. – Ao receber o templo fez alguma exigência, tais como, reparos, mudanças etc?
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D.M.S. -- Já respondi.
L.S. – O Sr. teve alguma interferência no projeto ou já recebeu o templo pronto?

D.M.S. -- Não fui ouvido, se não em parte, mas não no meu desejo de um novo projeto.
L.S. – Como a igreja absorveu o estilo modernista?

D.M.S -- A resposta é a construção de uma nova igreja, não por ser contra ao estilo modernista,
mas porque está igreja não tem noção nenhuma do que é uma igreja.
L.S. – Na hipótese de que o Sr., hoje, fosse incumbido do projeto de construção de um novo
templo, qual seria sua opção: tradicional ou moderno?
D.M.S -- Tradicional por ser mais econômica, mais consoante à nossa mentalidade e mais
aceitável ao povo.
Visitei na Europa vária igrejas modernas e algumas me agradaram bastante, outra de jeito
nenhum.
L.S. – O Sr. teria em mente algum fato interessante sobre a igreja de Santa Luzia que poderia
contribuir com essa pesquisa?

D.M.S -- A única coisa que lembro é que quis ser uma imitação do hotel Tambaú.

Figura 11. Hotel Tambaú. Foto:
http://www.faeviagens.com.br/hoteis_detalhes/286/tropical-tambau-hotel.
Acessado em 27/04/2016 às 21h00min.
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Obs. Localização: Av. Almirante Tamandaré, 229, Tambaú, João Pessoa, CEP 58039-010,
Brasil.

7.3 Anexo 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
PRÁTICA DE PESQUISA
Entrevista, 2016

Transcrição:
Dados do Entrevistador e do projeto:
Nome do Entrevistado: Orígenes Ferreira de Araújo Ramos
Local da entrevista: Data da entrevista: 04/05/2016
Nome do Projeto: O Traço Moderno – A recepção da igreja ao modernismo
Entrevistador: Leandro de Santana Santos
Transcrição: Leandro de Santana Santos
Data da Transcrição:

(Início da entrevista)
L.S. – Quem desenhou a igreja de Santa Luzia do Treze?
O.R. – A concepção foi de Osíris Rocha (já falecido) que era arquiteto da prefeitura de Aracaju.
Ele era um arquiteto muito moderno, gostava das coisas modernas. Depois quando fui morar
em Brasília eu vi que era quase a cópia da catedral de Brasília, bem parecido, a concepção
moderna, modernista. Eu vim aqui na prefeitura de Aracaju, porque me indicaram (-- olha tem
um arquiteto muito bom, um cara moderno, um arquiteto da prefeitura). Era um belo arquiteto
mesmo, eu vim falei com ele, ele se dispôs, paguei, não lembro quanto foi o projeto, e ele ia lá,
arquiteto tem aquela folga de ir um dia e tal.
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7.4 Anexo 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
PRÁTICA DE PESQUISA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O senhor _______________________________foi convidado a participar da coleta de dados
de uma pesquisa que tem o seguinte resumo:
RESUMO DO PROJETO
“O presente trabalho tem por objetivo sintetizar o movimento modernista, na arquitetura, desde
a Revolução de 1930 até à década de 1970, bem como fazer uma reflexão, sob a forma de estudo
de caso, da igreja de Santa Luzia, localizada no povoado Colônia Treze, cidade de Lagarto/SE.
Assim, procurar-se-á entender como a igreja católica absorveu o estilo modernista e em que
perspectiva se relaciona com a arte e os artistas. Antes de adentrar-se no tema propriamente
dito, far-se-á um breve comentário sobre origem e evolução do modernismo no mundo, em
especial, Brasil” (LEANDRO SANTANA. PÁG 01)

O seu consentimento em participar da pesquisa estará fundamentada na garantia de que as
informações apresentadas serão respeitadas, assim como:
a) Você não será obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não se sinta disposto
e capaz;
b) Você não participará de qualquer atividade que possa vir a lhe trazer qualquer prejuízo;
c) Você poderá, a qualquer momento, solicitar ao pesquisador que seus dados sejam
excluídos da pesquisa.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Declaro ter conhecimento de que estou participando de um estudo conduzido pelo
acadêmico Leandro de Santana Santos do curso de História Licenciatura, Universidade
Federal de Sergipe (UFS), sob número de matricula 201120006118, e-mail para contato
leandrosantana512@gmail.com. O projeto é intitulado: O TRAÇO MODERMO – A
RECEPÇÃO DA IGREJA CATÓLICA AO MODERNISMO.

Meu consentimento fundamenta-se na garantia de que as informações apresentadas
serão respeitadas.

A pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. Marcos Silva, que pode ser contatado pelo
endereço eletrônico silva.marcos@uol.com.br

Assinatura

