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RESUMO 
 
LAZZARIN, Ariel Luís. A Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado e suas alternativas à 
arquitetura brasileira. 2015. 152p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos. 
 
Este trabalho trata do processo de revisão crítica na produção da arquitetura moderna brasileira, 

pós-Brasília, partindo da construção da Igreja Espírito Santo do Cerrado (Uberlândia, 1976-1982) 

como caso de relevância para a constituição de um panorama nacional por reformulações acerca da 

disciplina. No desenvolvimento da pesquisa, o limite temporal pré-estabelecido foi constantemente 

alimentado por precedentes históricos pertinentes à compreensão do subdesenvolvimento 

brasileiro. As pesquisas da autora do projeto em estudo, Lina Bo Bardi, por uma produção condizente 

à identidade nacional, concretizadas até então em São Paulo e no Nordeste, também são 

consideradas como processo fundamental à sua atuação no Triângulo Mineiro. Os valores intrínsecos 

ao objeto, de ordem social, cultural, técnica, estética e popular, associados à notoriedade da 

produção da arquiteta, possibilitam uma análise crítica da obra.  Ainda, permitem avanços 

historiográficos e nos debates sobre as inflexões ocorridas entre o movimento moderno e a 

arquitetura contemporânea. A análise proposta construiu-se por meio de uma leitura sobre o 

processo de projeto, construção e recepção desse conjunto arquitetônico e encerrou-se na discussão 

à respeito da condição de patrimônio histórico da obra e suas consequentes intervenções.   

 
Palavras-chave: Lina Bo Bardi, arquitetura moderna brasileira, Triângulo Mineiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
LAZZARIN, Ariel Luís. The Divino Espírito Santo do Cerrado Church and its alternatives to 
brazilian architecture. 2015. 152p. Dissertation (Master's degree) – Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos. 
 
This paper deals with the process of critical review in the production of modern brazilian 

architecture, post-Brasilia, starting the construction of the Igreja Espírito Santo do Cerrado 

(Uberlândia, 1976-1982) as a case of relevance to the establishment of a national scene by 

reformulations about discipline. In the development of the research, the predetermined time limit 

was constantly sustained by historical precedents relevant to the understanding of brazilian 

underdevelopment. The author´s research about this project, Lina Bo Bardi, of a consistent 

production to national identity, achieved so far in São Paulo and in the Northeast, are also regarded 

as fundamental process for its operations in the Triângulo Mineiro. The intrinsic values to the object, 

social, cultural, technical, esthetics and popular, associated with the production architect of renown, 

enable a critical analysis of the work. Still, let historiographical developments and debates on the 

inflections occurred between the modern movement and contemporary architecture. The proposed 

analysis was constructed by a reading of the design process, construction and reception of this 

architectural complex and ended up in the discussion about the heritage status of the work and its 

consequent interventions. 

 

Keywords: Lina Bo Bardi, modern brazilian architecture, Triângulo Mineiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 Capa: Contra capa do Caderno de Registros da Casa Paroquial Nossa Senhora de Fátima. Fonte: Dossiê de 

Tombamento – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

Figura 2 Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco, 1976 ...............................................................................................17 

Figura 3: Cristo na Cruz, 1973. Tecelagem. Autor: Edmar de Almeida. .....................................................................................19 

Figura 4: objetos coletados por Lina Bo Bardi, 1950-60 ............................................................................................................22 

Figura 5: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 ...................................................................24 

Figura 6: Repassos: Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975. .................................................................................25 

Figura 7: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 ...................................................................25 

Figura 8: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 ...................................................................25 

Figura 9: Dona Lina, Edmar e Dona Aurora no Sítio Santo Antônio. 1976 ................................................................................26 

Figura 10: Registro do Sítio Santo Antônio, década de 1970 ....................................................................................................27 

Figura 11: Frei Egídio Parisi, Lina Bo Bardi e Frei Fúlvio Sabia no Sítio Santo Antônio ..............................................................29 

Figura 12: Casas econômicas, 1951 ...........................................................................................................................................32 

Figura 13: Casas econômicas, 1951 ...........................................................................................................................................32 

Figura 14: Architecture without Architects ...............................................................................................................................33 

Figura 15: Architecture without Architects ...............................................................................................................................34 

Figura 16: Casas, 1962 ...............................................................................................................................................................35 

Figura 17: Maria Heloisa e Jovino, 9 filhos ................................................................................................................................37 

Figura 18: Corte Projeto Cumurupim ........................................................................................................................................37 

Figura 19: Igreja de Tábuas, construída pelo povo ao lado do terreno adquirido pela ordem. ................................................39 

Figura 20: Estudo Capela, 1962 .................................................................................................................................................40 

Figura 21: Croquis - estudo, 1976 .............................................................................................................................................41 

Figura 22: Croquis - estudo, 1976 .............................................................................................................................................41 

Figura 23: Estudo, 1976.............................................................................................................................................................42 

Figura 24 Estudo, 1976 ..............................................................................................................................................................43 

Figura 25 Estudo, 1976 ..............................................................................................................................................................44 

Figura 26 Estudo, 1976 .............................................................................................................................................................45 

Figura 27 Estudo, 1976 ..............................................................................................................................................................45 

Figura 28 Estudo, 1976 .............................................................................................................................................................46 

Figura 29 Perspectiva do conjunto, 1976 ..................................................................................................................................47 

Figura 30 Casa, 1962 .................................................................................................................................................................49 

Figura 31 Casa, 1962 .................................................................................................................................................................50 

Figura 32 Cruz no terreno, 1977 ...............................................................................................................................................53 

Figura 33 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 - Planta ...........................................................................................55 

Figura 34 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – Corte ............................................................................................56 

Figura 35 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – elevação .......................................................................................56 

Figura 36 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – alternativa octogonal ...................................................................57 

Figura 37 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – alternativa hexagonal...................................................................57 

Figura 38 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – detalhe floreira/calha ..................................................................58 

Figura 39 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – Elevação  ......................................................................................39 

Figura 40 Recorte Jornal, 1979 ..................................................................................................................................................60 

Figura 41 Apresentação do projeto, 1979 .................................................................................................................................62 

Figura 42 Visita ao terreno, 1979 ..............................................................................................................................................62 

Figura 43 Comunidade do Bairro Jaraguá com Lina Bo Bardi, 1979 ..........................................................................................62 

Figura 44 Panfleto, 1979 ...................................................................................................... ....................................................64 

Figura 45 Página do caderno de registros. Primeiro mutirão de construção............................................................................66 

Figura 46 Página do caderno de registros. Mutirão de construção...........................................................................................68 

Figura 47 Página do caderno de registros. Mutirão de construção. .........................................................................................70 

Figura 48: Projeto com apontamentos .....................................................................................................................................71 

Figura 49 Página do caderno de registros. Visita de Lina e equipe............................................................................................72 

Figura 50 Página do caderno de registros. Obra em 29 de março de 1980. .............................................................................74 

Figura 51: Detalhe para viga superior 2. ...................................................................................................................................76 

file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424295923
file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424295928
file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424295941
file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424295944


 
 

Figura 52 Vista Calha-floreira ................................................................................................................................................... 77 

Figura 53 Corte Capela - estudo, 1980 ..................................................................................................................................... 78 

Figura 54 Cobertura – estudo, 1980 ......................................................................................................................................... 78 

Figura 55: Construção – Igreja e Capela de Tábua, 1979 .......................................................................................................... 79 

Figura 56 Cobertura – estudo da solução hexagonal, 1980 ...................................................................................................... 79 

Figura 57 Cobertura – estudo da solução adotada, 1980 ......................................................................................................... 80 

Figura 58 Lina Bo Bardi e André Vainer, agosto/1980 .............................................................................................................. 80 

Figura 59 Maquete da cobertura da capela .............................................................................................................................. 82 

Figura 60 Projeto cobertura capela, 1980 ................................................................................................................................ 82 

Figura 61 Detalhamento cobertura capela, 1980 ..................................................................................................................... 83 

Figura 62 Projeto Altar, 1981 .................................................................................................................................................... 84 

Figura 63 Detalhamentos, 1980 ............................................................................................................................................... 85 

Figura 64 Mutirão - transporte peças da estrutura da cobertura, 1980 ................................................................................... 85 

Figura 65 Detalhamentos, 1980 ............................................................................................................................................... 87 

Figura 66 Detalhamentos, 1980 ............................................................................................................................................... 87 

Figura 67 Cobertura Capela, 1980 ............................................................................................................................................ 87 

Figura 68 Detalhamento interior cela, 1981 ............................................................................................................................. 88 

Figura 69 Detalhamento Revestimentos de piso, 1981 ............................................................................................................ 88 

Figura 70 Detalhamento esquadrias, 1981 ............................................................................................................................... 89 

Figura 71 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 ..................................................................................................................... 90 

Figura 72 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 ..................................................................................................................... 90 

Figura 73 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1983 ..................................................................................................................... 90 

Figura 74 Vista conjunto, década de 1980 ................................................................................................................................ 91 

Figura 75 Vista claustro, deácada de 1980 ............................................................................................................................... 91 

Figura 76 Interior da capela, década de 1980 .......................................................................................................................... 91 

Figura 77 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 ..................................................................................................................... 92 

Figura 78 Interior barracão, década de 1980 ........................................................................................................................... 92 

Figura 79: Conjunto Habitacional de Cajueiro Seco em Jaboatão, 1963. ................................................................................. 93 

Figura 80: Residência Boris Fausto, 1961. ................................................................................................................................ 94 

Figura 81: Residência Bernardo Issler, 1961. ............................................................................................................................ 94 

Figura 82: Centro de Uberlândia, 1970 ..................................................................................................................................... 96 

Figura 83: BNDE. Rio de Janeiro, 1972. ..................................................................................................................................... 97 

Figura 84: Fábrica Souza Cruz, 1970. ........................................................................................................................................ 98 

Figura 85: Estação Companhia Mogiana, 1970 ......................................................................................................................... 99 

Figura 86: Ampliação das instalações Campus Santa Mônica, UFU, 1973 ................................................................................ 99 

Figura 87: Fórum Abelardo Penna, década de 1970 ............................................................................................................... 100 

Figura 88: Estádio João Havelange, 1979-1982 ...................................................................................................................... 101 

Figura 89: Residência Itamar Lopes Martins, 1972/73 ........................................................................................................... 101 

Figura 90: Pousada na Ilha de Silves. ...................................................................................................................................... 103 

Figura 91: Capela de Santana do Pé do Morro. ...................................................................................................................... 103 

Figura 92: Sesc Pompéia ......................................................................................................................................................... 103 

Figura 93: Residência dos Padres Claretianos em Batatais. .................................................................................................... 104 

Figura 94: Centro Administrativo de Uberlândia, 1990 .......................................................................................................... 105 

Figura 95: Terminal Santa Luzia, 1992 .................................................................................................................................... 105 

Figura 96: Projeto para Teatro Municipal de Uberlândia, 1978 (Saul Vilela) .......................................................................... 107 

Figura 97: Edifício Flash Gordon, 1982 (Éolo Maia, Sylvio de Podestá e Saul Vilela). ............................................................. 108 

Figura 98 Escolas Nacionais de Arte de Cuba ......................................................................................................................... 112 

Figura 99 Igreja de Cristo Operário ......................................................................................................................................... 112 

Figura 100 Habitação tradional africana ................................................................................................................................. 113 

Figura 101 Construções .......................................................................................................................................................... 114 

Figura 102 Alojamento ........................................................................................................................................................... 114 

Figura 103 Alojamento ........................................................................................................................................................... 114 

Figura 104 Vista do conjunto .................................................................................................................................................. 115 

Figura 105 Interior da capela .................................................................................................................................................. 117 

Figura 106 Interior da Igreja, início da década de 1980 .......................................................................................................... 119 



 
 

Figura 107 Interior Igreja, 1997............ ..................................................................................................................................120 

Figura 108 Projeto bancos para Igreja Espírito Santo do Cerrado ..........................................................................................122 

Figura 109: Capela Santa Maria dos Anjos - interior ...............................................................................................................122 

Figura 110 Projeto cobertura, 1980 ........................................................................................................................................123 

Figura 111 Interior Igreja Espírito Santo do Cerrado ...............................................................................................................123 

Figura 112 Porta principal da Igreja Espírito Santo do Cerrado, 2013.....................................................................................124 

Figura 113 Interior Capela Santa Maria dos Anjos ..................................................................................................................124 

Figura 114 Crianças no campinho, 1997 .................................................................................................................................125 

Figura 115 Anexo demolido - fachada Rua das Cerejeiras ......................................................................................................126 

Figura 116 Vista campo de futebol, década 1990 ...................................................................................................................127 

Figura 117. Vista lateral direita, início anos 2000 ...................................................................................................................129 

Figura 118. Vista frontal da Igreja Espírito Santo do Cerrado, entre meados 1990 e início 2000 ...........................................135 

Figura 119. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer......................................135 

Figura 120. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer......................................136 

Figura 121. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer......................................136 

Figura 122. Vista frontal da Igreja Espírito Santo do Cerrado, 2009 .......................................................................................138 

Figura 123 Projeto para a caixa d'água, 1981 .........................................................................................................................140 

Figura 124 Interior Igreja, 2008 ..............................................................................................................................................141 

Figura 125 Interior Igreja, 2014 ...............................................................................................................................................141 

Figura 126 Interior Igreja, 2008...............................................................................................................................................141 

Figura 127 Vista Campo de Futebol. 1990/2000 .....................................................................................................................142 

Figura 128 Conjunto, 2008 ......................................................................................................................................................142 

Figura 129 Conjunto com anexo, 2013 ...................................................................................................................................142 

Figura 130 Conjunto com anexo, 2013 ...................................................................................................................................144 

Figura 131 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro .....................................................................................................145 

Figura 132 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro......................................................................................................146 

Figura 133 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro .....................................................................................................146 

Figura 134 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro......................................................................................................146 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424296007
file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424296019
file:///D:/DADOSD~1/ALLAZZ~1/DOCUME~1/ariel/1MESTR~1/DEFESA/CAPTUL~1/FINAIS~1/FINAIS~1/DISSER~1/VERSOC~1/10.07.2015_A%20Igreja%20Espírito%20Santo%20do%20Cerrado%20e%20suas%20alternativas%20à%20arquitetura%20brasileira.docx%23_Toc424296027


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................................13 

1 O CERRADO DE FREI EGÍDIO, EDMAR E DONA LINA .................................................................... 15 

1.1 A Cruz ............................................................................................................................................ 15 

1.2 O Pincel .......................................................................................................................................... 17 

1.3 A Régua.......................................................................................................................................... 19 

1.4 A amizade ...................................................................................................................................... 22 

1.5 O Convite ....................................................................................................................................... 27 

2 A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ....................................................................................................... 31 

2.1 Entre a arquiteta e o Triângulo Mineiro ........................................................................................ 31 

2.2 1976 – 1978: projeto para a Capela Santo Espírito “do Cerrado” ................................................ 38 

2.3 1979 – 1982: obra ......................................................................................................................... 63 

3 A ARQUITETURA DURANTE O PERÍODO MILITAR EM UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, BRASIL: 

BREVE CONTEXTO ................................................................................................................................. 93 

4 A IGREJINHA DA LINA: UMA ARQUITETURA VIÁVEL ................................................................. 109 

5 O EDIFÍCIO NO TEMPO................................................................................................................ 121 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES .............................................................................................................. 1467 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................................149 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Juntamente à realização de Brasília, como ápice de um movimento por transformações na 

produção da arquitetura e urbanismo modernos, algumas pesquisas também sugerem o início de 

uma reação crítica por parte de alguns arquitetos em busca de outros caminhos na construção de 

uma identidade nacional. Sob as circunstâncias de um intenso processo de industrialização e 

consequências da ditadura militar, o país vivenciou um processo de busca por meios de produção 

combinados à sua condição de subdesenvolvimento, inalterada mesmo com o avanço do movimento 

moderno. Tal situação indicava que a obtenção de um produto nacional coerente dependia da 

conservação de suas heranças racionalistas. 

Esse período de inflexões mostra que o limite dos grandes centros urbanos foi superado por 

práticas que apontaram para leituras de outras regiões do país. São reconhecidos como produto 

desse momento os trabalhos de artistas e arquitetos como Hélio Oiticica, Glauber Rocha, Gilberto Gil, 

Caetano Veloso, Sérgio Ferro, Luis Saia, Joaquim Guedes, Severiano Mário Porto e Lina Bo Bardi. Esta 

última é inserida neste grupo pela obra contundente que realiza como continuidade às suas 

precedências, italiana e brasileira, em busca do que é verdadeiro do lugar como seu universo de 

trabalho. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, a arquiteta desenvolveu uma série de trabalhos de cenografia 

e exposições que partiam da arte popular. Por meio do contato com o artista Edmar de Almeida, Lina 

despediu-se de uma visita à Uberlândia com o convite de realizar o projeto de uma igreja para uma 

comunidade da periferia dessa cidade, o qual viria a ser desenvolvido paralelamente ao projeto para 

o SESC Fábrica da Pompéia. 

Neste período, a cidade de Uberlândia ultrapassava os 240 mil habitantes e seu crescimento 

estava associado a um grande fluxo de migração das cidades vizinhas atraído pelo próspero 

desempenho econômico da cidade. A Igreja a ser projetada atenderia ao pedido da Ordem 

Franciscana e à comunidade do Bairro Jaraguá, uma das periferias pobres originadas com a chegada 

desses migrantes regionais. 

Entende-se seu aceite a partir da produção crítica da arquiteta que, vivendo há 30 anos no Brasil, 

viu na oferta de tal projeto uma possibilidade de continuidade do seu exercício após os momentos 

mais difíceis da ditadura militar e também produzir arquitetura brasileira. 

Inaugurada em 1982, a obra teve processos de projeto e construção baseados em ações 

coletivas, onde comunidade e equipe técnica atuaram simultaneamente no processo de viabilização 

do conjunto arquitetônico. Enquanto processo social, tal edificação permite a criação de leituras 

sobre as medidas adotadas por meio das fontes primárias e documentos disponíveis. Esta pesquisa é 
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fundamental para a inserção do conjunto dentro de um panorama, tanto da produção da arquitetura 

brasileira contemporânea, quanto da obra da arquiteta, como caso de relevância à compreensão do 

posicionamento de Lina Bo Bardi sobre o país. 

A “Igrejinha da Lina” passou por importantes processos de intervenção e reconhecimento pela 

comunidade que, mesmo transformada pelo tempo, identifica-se com o espaço que ajudou a 

construir. A ampliação dos debates sobre sua importância levou-a a condição de patrimônio cultural 

comprovada por seu tombamento em nível estadual na década de 1990 e que determinou as ações 

futuras sobre o objeto arquitetônico.  
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1 O CERRADO DE FREI EGÍDIO, EDMAR E DONA LINA       

 

1.1 A Cruz 

 

A necessidade de uma maior presença Franciscana1 na América Latina foi anunciada pelo 

Ministro Geral da Ordem Franciscana, Padre Agostinho Sepinski, em 1949. A Região do Triângulo 

Mineiro apareceu como possibilidade por seu intenso crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico, consequentes da situação geográfica e das rotas comerciais das quais fazia parte. 

Uberaba passou a sediar a Ordem Franciscana em 1953, a partir da primeira comitiva formada pelos 

Freis Egídio Parisi, Adalberto Tarallo, Gennaro Scarpetta, Sebastião Paolini e Giuliano Cinqui, que saiu 

de Nápoles com destino a Minas Gerais.  

Desde então, a ordem ampliou seu campo de ação pela região, com a constituição da 

Fundação Franciscana de Nossa Senhora de Fátima do Brasil em Uberaba em 1954 e a criação das 

paróquias de Nossa Senhora de Fátima em Araguari e Uberlândia.  

Pautada na contínua contribuição para o desenvolvimento social, a paróquia de Uberlândia 

caracterizou-se no atendimento a uma comunidade semi-periférica2, atuando diretamente na 

educação através da construção de escolas como forma de promoção humana. Segundo Frei Antônio 

Forte, então Ministro Provincial da Ordem dos Frades Menores, a ordem buscava lutar contra a 

“chaga do analfabetismo e sair do subdesenvolvimento (...)” (FORTE, 1978)3. Ainda, buscavam inserir 

a comunidade em setores de responsabilidade social vinculados à igreja, como na administração do 

dízimo, campanhas para arrecadação de donativos, preparação de atividades de evangelização, 

manutenção de capelas e animação de comunidades periféricas4.  

Ao fim dos 25 primeiros anos de atuação Franciscana no Triângulo Mineiro, foi possível 

construir um panorama referente às ações da ordem que, por meio de seus frades, esteve presente 

na configuração progressista que caracterizava a região e, principalmente, Uberlândia. Neste cenário, 

é reconhecido através de publicações, noticiários e depoimentos, o papel central da figura de Frei 

Egídio Parisi (1909 – 1981). Ele nasceu em Montesano, Salerno, Itália; ordenou-se sacerdote em 1932 

                                                           
1
 Oito missionários acompanham Pedro Álvares Cabral em sua chegada à Vera Cruz, marcando a chegada da Ordem 

Franciscana ao país, estabelecida definitivamente em 1584 por meio da autorização do Frei Francisco Gonzaga, Padre Geral 
da Ordem. A década de 1980 apresentou o número de mais de 2500 religiosos no Brasil, realizando obras sociais sob os 
olhos de São Francisco de Assis (Assis, 1182-1226). Texto: A Ordem Franciscana no Triângulo Mineiro, 1963. Autor: Frei 
Egídio Parisi. 
2
 Termo utilizado por Frei Egídio Parisi na publicação comemorativa dos 25 anos da Ordem Franciscana em Uberlândia por 

considerar que a Paróquia da qual fazia parte englobava “uma parte de cidade e uma vasta área de periferia” (PARISI, 
1979). 
3
 Um gesto significativo da nossa Fundação Brasileira. 25 anos de Vida Franciscana no Triângulo Mineiro, 1978. Frei 

Antônio Forte. Arquivo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Uberlândia, MG. 
4 

Dados extraídos da publicação comemorativa dos 25 anos de Vida Franciscana no Triângulo Mineiro, 1978. Autor: Frei 
Egídio Parisi. 
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e chegou ao Brasil como Delegado Provincial da Fundação Franciscana. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, segundo Agenor Simão5, o frei enfrentou soldados amigos e inimigos, foi transformado em 

Capelão e ajudou do combate ao socorro.  

Frei Egídio manifestava continuamente suas ideias referentes à necessidade de 

desenvolvimento social, intelectual e cultural sobre a materialidade da vida moderna. Percorreu o 

centro-oeste brasileiro em missão e concretizou ações, principalmente, nas cidades de Uberlândia, 

Araguari e Canápolis, onde atuou junto à direção da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no atual 

Bairro Martins. Possuía capacidade de transitar entre elites e pobres e canalizava investimentos 

oriundos do sucesso econômico local para obras que respondessem à carência social desse mesmo 

processo desenvolvimentista. 

Esteve presente na construção de escolas6, capelas, um cinema7, muitas vezes com recursos 

obtidos fora do país, segundo Marçal Costa; organizava eventos, participava de debates políticos 

questionando os governos e, com seu olhar estrangeiro, fez proposições em prol da valorização 

cultural local (COSTA, 1978)8. Frei Egídio manifestou sua paixão pelo Brasil, pela cultura brasileira, 

folclore, fauna, flora e artesanato indígena durante suas missões pelo interior do país. A partir disso, 

acumulou um conjunto de objetos, fotografias, selos - foi um grande filatelista - livros, moedas, 

pedras, sementes e animais empalhados que, na década de 1960, configuraram um museu brasileiro 

em sua terra natal, Salerno. O museu localizava-se na Piazza Ferrocia e foi mantido à distância por 

mais de onze anos, visitado por centenas de pessoas diariamente (COSTA, 1978)9. 

Segundo Dantas Ruas10 em matéria publicada no Jornal Correio de Uberlândia, Frei Egídio se 

recusou a receber o título de Cidadão Uberlandense por não considerar justo tão alta distinção 

(RUAS, 1969). 

No discurso feito pelo frei durante a inauguração do novo Terminal Rodoviário de 

Uberlândia, em 1976, fica clara sua percepção sobre essa próspera cidade do cerrado: “(...) 

Uberlândia, pérola do Triângulo Mineiro, tão simpática, gentil e sorridente, sob um céu de perene 

azul, inundado de luz e a flux, Uberlândia, pacata e ridente que explode em progresso sobre o disco 

da planície (...)”11 (PARISI, 1976). 

 

                                                           
5
 Matéria de Jornal “Homens que fazem o progresso de Uberlândia”, de Agenor Simão. Sem data. 

6 
Destaque para o Colégio Nossa Senhora de Fátima, edifício doado ao estado e, posteriormente, à Universidade Federal de 

Uberlândia. Teve projeto doado pelo Engenheiro Arquiteto Oreste Lenci, com modificações do Engenheiro Augusto Crosara. 
7 

Cine Fátima, então localizado na Vila Martins. 
8 

Texto de Marçal Costa publicado em jornal local. Acervo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Uberlândia, MG. 
9 

Textos de Marçal Costa publicados em jornal local: Salerno tem Museu de Coisas Brasileiras (Jornal Correio de Uberlândia, 
19/10/1963) e Italianos conhecem o Brasil no Museu do Egídio Parisi em Salerno (Publicação 25 anos de Vida Franciscana 
no Triângulo Mineiro).  
10 

Texto de Dantas Ruas. D. Almir e Frei Egídio Parisi (Jornal Correio de Uberlânida, 20/11/1969).  
11 Trecho do discurso proferido por Frei Egídio Parisi durante a inauguração do Terminal Castelo Branco em 1976. 



17 
 

 
Figura 1 Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco, 1976 

Projeto: Fernando Graça/Flávio Almada/Ivan Cupertino 
Fonte: Arquivo NUTHAU – UFU 

 

Na esfera do desenvolvimento intelectual e cultural local, a atuação Franciscana, ampliada na 

década de 1970 com presença ativa dos Freis Fúlvio Sabia e Frei Guido12, teve uma significativa 

participação na prestação de serviços sociais à comunidade. Em 1978, o então Prefeito Municipal, 

Virgílio Galassi, publicou seu reconhecimento à obra da ordem:  

 
(...) queremos manifestar nosso maior agradecimento a todos os FREIS que por 
aqui deixaram assinaladas a sua passagem com relevantes serviços, como os atuais 
obreiros da Paróquia de Fátima, os queridos: FREI EGÍDIO, FREI GUIDO E FREI 
FÚLVIO, aos quais prestamos as mais sinceras homenagens na certeza de que a 
sublime tarefa de difundir o bem segundo os ensinamentos de Cristo há de 
continuar perenemente (GALASSI, 1978)

13
. 

 
 

1.2 O Pincel 

 

Edmar José de Almeida (Araxá, 1944) tornou-se amigo dos Franciscanos a partir da atuação 

de sua mãe, Dona Aurora, como ministra da ordem terceira e amiga de Frei Egídio Parisi. Segundo o 

Frei, “EDMAR TITO DE ALMEIDA FILHO14, dos olhos amplos e vivos, do sorriso simples e espontâneo, 

grande menino, exuberante de simplicidade e de entusiasmo, qualidades que fazem dele um grande 

artista, já projetando-se com dignidade e competência no mundo artístico moderno” (PARISI, 

                                                           
12 Os Freis Fúlvio e Guido chegam da Itália à região no fim da década de 1960.  
13

 Recorte de Jornal existente no acervo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, sem fonte e data. 
14 

Maneira como José Edmar de Almeida era chamado por Frei Egídio Parisi. 
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1976)15. Ainda, segundo Frei Fúlvio Sabia, Frei Egídio se referia à Edmar como “a alegria dos seus 

olhos”16. 

O artista iniciou sua formação ainda criança na cidade de Uberaba, onde teve aulas com 

Elizabeth Van der Winckel17, quem lhe apresentou obras de Henri Matisse e Georges Rouault. Em 

1960, transferiu-se para São Paulo onde estudou com Wega Nery Gomes Pinto18 e, dois anos depois, 

ingressou no curso de Artes e Letras Brasileiras na Universidade de Brasília, onde foi aluno dos 

artistas Maciej Babinski e Athos Bulcão. Retornou a São Paulo em 1968, quando estudou desenho e 

pintura com  Yolanda Mohalyi19 e técnicas de tecelagem com Agnes Schumaker.  

A família de Edmar residia em Uberlândia e no Sítio Santo Antônio, localizado na zona rural 

desta mesma cidade, onde o artista e o amigo Flávio Império20 refugiaram-se e o tiveram como 

cenário de inspiração para seus interesses artísticos. O cerrado e o povo local tornaram-se um 

universo inspirador do diálogo fecundo entre os dois. Segundo Marcelina Gorni, “o interesse de 

Império pela pesquisa desse tipo de produção artesanal, que faz parte do universo da ‘cultura 

popular brasileira’, sem dúvida evidencia seu interesse e curiosidade quanto às manufaturas de 

subsistência que resistiam aos avanços do progresso industrial” (GORNI, 2004, p.49)21. 

Como resultado dessa pesquisa dos amigos, foram produzidos três trabalhos de vídeo em 

Super-8 por Flávio Império: “Colhe, corda, fia, tece”, “As tecedeiras de Uberlândia – MG” e “Tecidos 

artesanais de Edmar de Almeida”, os quais foram expostos no Museu de Arte de São Paulo (MASP), 

em 1975. No vídeo aparecem paisagens, técnicas populares de fiação e manifestações religiosas na 

forma de arte popular captadas durante os percursos pela região, onde, segundo Marcelina Gorni: 

 
(...) é possível ler o interesse de Flávio Império como o ‘fazer manual’, a prática, o 
exercício do trabalho ‘com as mãos’ como uma forma de conhecimento. Para ele o 
ato de ‘fazer’, de colocar ‘a mão na massa’ sempre vai representar uma forma de 
conhecimento peculiar, que confere um repertório único àquele que o ‘faz’ e o 
pratica (GORNI, 2004, p.50). 

 

A formação de Edmar de Almeida, associada ao interesse pelos meios de produção populares 

de sua terra, construiu sua relação com as tecedeiras da região, a qual foi estreitada no período que 

                                                           
15 

Recorte de Jornal existente no acervo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, sem fonte e data. 
16

 Entrevista realizada em 01 de março de 2013, em Uberlândia. Frei Fúlvio Sabia atualmente vive em Montecorvino 
Corvella, Salerno, Itália. 
17 

Natural de Rotterdam, Holanda. Estudou na Academia de Belas Artes e Ciências Técnicas, também em Rotterdam.  
BACCELLI, M. Q. S. Artistas Uberabenses na Escola. Uniube, 2003. 
18 

Natural de Corumbá, MS, Brasil. Artista, escritora e professora teve seu trabalho exposto em dezenas de exposições no 
Brasil e exterior. 
19 

Natural de Cluj Napoca, Romênia. Estudou desenho e pintura na Academia de Belas Artes de Budapeste. No Brasil, 
integrou o Grupo 7. 
20

 Arquiteto, cenógrafo, artista plástico e professor. Fez parte do grupo Arquitetura Nova com Sérgio Ferro e Rodrigo 
Lefèvre. 
21

 GORNI, M. Flávio Império: arquiteto e professor. Dissertação de Mestrado, EESC-USP, 2004. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Elizabeth_Van_der_Winckel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matisse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Athos_Bulc%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yolanda_Mohalyi
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agnes_Schumaker&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Lef%C3%A8vre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Lef%C3%A8vre
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passou em Uberlândia durante o clima de perseguição da ditadura militar. Aproveitou esse tempo 

para desenvolver oficinas com as tecedeiras e produziu a peça Crucifixo, em homenagem à Dom 

Pedro Casaldáliga22. A peça foi levada à São Paulo pelos amigos Flávio Império e Alan Meyer, para 

que Lina Bo Bardi Conhecesse o trabalho do artista mineiro. 

 

 
Figura 2: Cristo na Cruz, 1973. Tecelagem. Autor: Edmar de Almeida.  

Foto: Maria Inês Machado, 2013. 

 
 

1.3 A Régua 

 

Achillina di Enrico Bo (1914 - 1992), nasceu em Roma, Itália. Na mesma cidade, graduou-se 

em arquitetura em 1939 no ambiente conservador fascista da escola de arquitetura da Universidade 

de Roma, dirigida por Marcello Piacentini e Gustavo Giovanonni.23 Formada, seguiu para a moderna 

Milão onde iniciou sua carreira trabalhando com os arquitetos Gio Ponti, Carlo Pagani e Bruno Zevi. 

Além de sua participação como editora, ilustradora e escritora em revistas italianas, a arquiteta 

esteve atenta ao contexto contemporâneo industrial como possibilidade de pensar a modernidade. 

Segundo Lina Bo, em Disposição dos ambientes internos, “(...) está surgindo nas indústrias uma 

                                                           
22 

Dom Pedro Casaldáliga nasceu em Balsareny, Barcelona. Vivendo no Brasil desde 1968, encontrava-se nesse período, de 
ditadura militar, em prisão domiciliar em São Felix do Araguaia, Mato Grosso. 
23 

RUBINO, S. B. Rotas da Modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968. Tese de 
Doutorado. UNICAMP, Campinas, 2002. 256p. 
    ANELLI, R. L. S.. Ponderações sobre os relatos da trajetória de Lina Bo Bardi na Itália. PÓS Revista do Programa de Pós 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP/ Universidade de São Paulo. Vol.17 N.27 Pp. 86-101. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Balsareny
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Barcelona
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expressão artística da qual o arquiteto pode tirar proveito” (BARDI, 1944 in GRINOVER; RUBINO, 

2009, pp.56-63).   

A situação emergencial do seu país em virtude da guerra também serviu para Lina Bo como 

campo de pesquisa por um novo modo de vida condizente com as novas necessidades. Ao mesmo 

tempo, os arquitetos Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel discutiam em Milão os valores estéticos 

da funcionalidade da vida rural italiana. Estudo que Lina Bo também desenvolveu, em 1943, no texto 

Arquitetura e natureza: a casa na paisagem, onde a partir do estudo de uma série de casas 

mediterrâneas, verificou que a modernidade trouxe a possibilidade da “relação SOLO, CLIMA, 

AMBIENTE, VIDA (...) da mais espontânea das formas da arquitetura: a arquitetura rural” (BARDI, 

1943 in GRINOVER; RUBINO, 2009, pp.47-55).   

O contato com esses profissionais contribuiu com suas ações como arquiteta capaz de atuar 

na vida do novo homem, como ela mesma afirmou em 1958 - citando Le Corbusier na Índia e Frank 

Lloyd Wright em Tóquio - durante sua primeira aula no curso de arquitetura da Faculdade de Belas 

Artes da Bahia: “(...) o verdadeiro arquiteto moderno pode resolver, quando chamado, as realidades 

de qualquer país, [...] chegar àquela compreensão e formulação dessas realidades que às vezes os 

próprios arquitetos que ali nasceram não alcançaram” (BARDI, 1990 in GRINOVER; RUBINO, 2009, 

pp.162-176).   

Lina Bo casou-se com Pietro Maria Bardi, historiador, crítico de arte, jornalista e marchand. 

Juntos vieram para o Brasil em 1946 e assumiram, em 1947, a criação do MASP, então localizado na 

Rua 7 de abril. Três anos depois, o museu lançou a Revista Habitat e criou o Instituto de Arte 

Contemporânea (IAC). Foram recebidos por um país que vivia os embates de um processo de 

modernização condicionado a uma industrialização ainda incipiente e ao desejo de libertação do 

domínio da cultura europeia24.  

Lina Bo Bardi não foi a única a ver no Brasil a oportunidade de fazer arquitetura moderna. 

Com o arquiteto Giancarlo Palanti e Pietro Maria Bardi criou o Estúdio Palma em 1948, onde é 

desenhada, segundo eles, a primeira cadeira moderna do Brasil. O grupo fez uma tentativa 

manufatureira para produção de móveis, utilizando materiais brasileiros, como a madeira, tecidos, 

couros e tintas a partir de um desenho contemporâneo. 

Na década de 1950, a arquiteta projetou e construiu sua casa no Bairro Morumbi, em São 

Paulo, iniciou o projeto para a nova sede do MASP, desenhou joias e roupas, projetou o Museu de 

Arte de São Vicente, ministrou aulas na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 

projetou as casas Valéria Cirell, do Chame-Chame e Mario Cravo Júnior; e mudou-se para a Bahia, em 

1958. Neste ano, no texto Cultura e não cultura apontou para a necessária solução para a condição 

                                                           
24 

Segundo Brito (1985), “As vanguardas construtivas na América-Latina respondem a esse ambíguo desejo: o de ascender 
ao mundo desenvolvido para dele tentar se emancipar” (BRITO, 1985, p. 45). 
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de “incompreensão diante da máquina” (BARDI, 1958 in GRINOVER; RUBINO, 2009, pp.87-90) vivida 

pelos brasileiros, na busca pela salvação do que é do país em sintonia com o desenvolvimento 

internacional. Com isso, Lina demonstrou grande confiança na capacidade popular nacional como 

alternativa à condição de subdesenvolvimento e esta mesma condição como combustível à sua 

redescoberta cultural. Nesse debate, após algumas conferências, iniciou sua atuação como 

professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da então Universidade da Bahia, em Salvador. 

Após sua experiência em São Paulo, a arquiteta foi convidada a criar o Museu de Arte 

Moderna da Bahia (MAMB) em 1960, o qual foi fechado em 1964 pelos militares. Lina “(...) vê-se 

mais livre longe de São Paulo aproveitando a oportunidade para experimentar uma combinação nova 

dentro do ‘progresso histórico’ no qual ela também acreditava, desde que com bases sociais mais 

democráticas e humanistas” (GRINOVER, 2010, p.38). Um museu novo, segundo Lina, aberto, 

associado aos estudantes, à Universidade, ao teatro e ao Cinema Novo; esse movimento levou à 

transferência do MAMB para o Solar do Unhão, restaurado pela arquiteta, onde haveria espaço para 

“(...) estudos técnicos visando a passagem dum pré-artesanato primitivo à indústria, no quadro do 

desenvolvimento do país” (BARDI, 1967 in GRINOVER; RUBINO, 2009, pp.130-135).   

No nordeste, ela obteve conteúdo para novas formulações críticas sobre arte popular, sobre 

o pré-artesanato brasileiro e sobre uma arte industrial que estivesse no museu; e que neste mesmo 

museu existisse uma escola de arte industrial, “(...) (arte no sentido de ofício, além da arte) que 

permitisse o contato entre técnicos, desenhistas e executores” (BARDI, 1967 in GRINOVER; RUBINO, 

2009, p.109). Sua pesquisa resultou na exposição Nordeste (1963), onde foi apresentada uma:  

 
(...) poética das coisas humanas não gratuitas, não criadas pela mera fantasia. (...) 
Formas de desenho artesanal e industrial. (...) produção técnica ligada à realidade 
dos materiais e não à abstração formal folclórico-coreográfica. (...) caminho 
necessário para encontrar, dentro do humanismo técnico, uma poética 
(BARDI,1967 in GRINOVER; RUBINO, 2009, pp.117-118). 

 

Lina permaneceu na Bahia até 1964, quando, com o Golpe Militar, pediu demissão e 

retornou a São Paulo, onde, já em 1966, retomou o acompanhamento das obras do MASP. Nos anos 

de ditatura, com um mandado de prisão, “manteve-se em idas e vindas até 1974” (GRINOVER, 2010, 

p.47). Segundo a arquiteta: “sofri perseguições aqui no Brasil, mas nunca fui presa, porque sou como 

bicho. Quando quero me escondo embaixo da terra. Sei desaparecer muito bem, sou um craque 

nisso. Não apareço muito” (BARDI, 1991 in OLIVEIRA, 2002, p.239). 
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Figura 3: objetos coletados por Lina Bo Bardi, 1950-60 
Fonte: www.portaldoservidor.ba.gov.br 

 

 

1.4 A amizade 

 

Entre o final de 1960 e início de 1970, a arquiteta concentrou-se na execução de projetos de 

cenografia, como para os filmes A Compadecida e Prata Palomares e para as peças Na Selva das 

Cidades e Gracias Señor. Nesse período, seu amigo arquiteto, cenógrafo e professor, Flávio Império, 

lhe apresentou a obra de um artista mineiro e, posteriormente, o próprio. 

Edmar de Almeida e Dona Lina, como ele sempre se referiu a ela, conheceram-se em São 

Paulo em um encontro promovido por Flávio Império. Este foi o elo, mas foi a admiração pelo 

Crucifixo que despertou o interesse da arquiteta pelo trabalho do artista. Após o encontro, iniciou-se 

a construção de uma amizade e consequente sintonia produtiva entre os dois. 

Em entrevista realizada em 04 de outubro de 201325, Edmar de Almeida afirma que sua 

amizade estendeu-se ao Professor Bardi26, como ele se refere ao marido de Lina a quem já conhecia, 

do qual acompanhava os textos publicados em jornais e revistas e manteve durante anos, uma rotina 

de almoços semanais. O artista apresentou o cerrado à Lina através de cartas, onde inseria, entre 

outros assuntos, convites para que a arquiteta visitasse Uberlândia. 

 
(...) A partir de fins de setembro estarei morando no sítio. Gostaria de recebê-la no 
campo e não na cidade, portanto gostaria de fixar a data de sua vinda a partir do 
início de outubro. Em todo caso se a senhora quiser vir antes é só avisar. (...) Um 
grande abraço para a senhora. Espero-a e ao Luiz quando quiserem vir. Tem 
acomodações, tudo. Não se preocupem. Acho que a senhora vai gostar. Se a 

                                                           
25 

Dia de comemoração a São Francisco de Assis. 
26 

Pietro Maria Bardi. 
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senhora preferir para outubro será melhor, pois poderá ver algumas tapeçarias 
prontas, montadas (...)

27
 (ALMEIDA, 1974). 

 

Dona Lina então conheceu a produção do artista no Triângulo Mineiro; aproveitou-se das 

tensões de São Paulo naquele momento e refugiou-se no Sítio Santo Antônio. Este lugar também foi 

descrito por Frei Egídio em um texto publicado em 1976: “(...) sentimos a vontade de transferir o 

oásis de paz de Assis para o sítio Santo Antônio, ecastoado nas plagas ubérrimas e panorâmicas do 

rincão do Brasil Central, Uberlândia. (...) A sombra de uma gigantesca e bem tramada gameleira 

branca, cercada de aroeiras do sertão (...)”. Frei Egídio tratava nesse texto de uma estada no sítio 

com Edmar e seus pais onde: 

 
(...) ao por do sol, enquanto tudo estava se revestindo de cor de rosa e quanto a 
passarinhada antecipava com seu gorgelar o silêncio do anoitecer, ainda uma vez, 
olhando para o vasto horizonte, fomos embora, levando conosco outro oásis de 
espírito de paz, vivida em obras e em palavras, escritas e faladas com amor e 
amizade” (PARISI, 1976)

28
.  

 

Visitar Edmar e os chapadões foi a oportunidade que Dona Lina teve de conhecer e encantar-

se com as espécies vegetais que só conhecia pelos livros de botânica: murici, fruto de lobo, bolsa de 

pastor, araticum, entre outras muitas. Edmar já mantinha seu processo de trabalho junto às 

tecedeiras, o qual Lina fez questão de conhecer, percorrendo as comunidades onde elas estavam, 

como na cidade de Araguari; onde havia também um trabalho com homens artesãos, os quais 

confeccionavam peças a partir de crinas de cavalos29. 

A arquiteta propôs a Edmar a realização de uma exposição no MASP, a Exposição “Repassos - 

Edmar e as tecedeiras do Triângulo Mineiro”. Para ele, foi uma grande oportunidade de trabalho 

coletivo, como afirma em carta de 19 de dezembro de 1975 à Dona Lina. Também são suas as 

palavras: “(...) venho aprendendo com as tecedeiras como se faz arte popular, com o mínimo, o 

pouco, o quase nada. (...)” (ALMEIDA, 1974)30.  

Com eles, trabalharam Luiz Sodaki Ossaka, Flávio Império, Alan Meyer e Maria Cecília 

Cerrotti. Segundo Lina, no texto de apresentação da exposição, tratava-se de “(...) uma procura 

artística a nível antropológico, uma autocrítica a nível coletivo” (BARDI, 1975). A partir do desenho 

de Edmar de Almeida foram confeccionadas cerca de quinze tapeçarias – além do Crucifixo – com o 

trabalho de tecedeiras de Martinésia (distrito do município de Uberlândia), Abadia dos Dourados e 

Araguari. As peças foram expostas no salão do museu juntamente com vídeos – de autoria de Flávio 
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 Carta de Edmar de Almeida para Lina Bo Bardi - 05 de agosto de 1974. As tapeçariam são as que posteriormente foram 
expostas em “Repassos: Edmar e as tecedeiras do Triângulo Mineiro”. O Luiz a quem Edmar de Almeida se refere é Luiz 
Sodaki Ossaka.  
28

 Texto publicado no Jornal Correio de Uberlândia em 29 de junho de 1976. 
29

 Relato de Edmar de Almeida ao autor. 
30

 Carta à Lina Bo Bardi escrita por Edmar de Almeida em 05 de agosto de 1974. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
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Império e citados anteriormente –, fotografias, plantas do cerrado, artefatos, ferramentas de 

trabalho e pesquisa de tinturas. A partir do caráter etnográfico da exposição configurou-se um 

grande ambiente, que apresentou o modo como aquelas obras foram produzidas em Minas Gerais. O 

trabalho recebeu o prêmio de Melhor Exposição do Ano de 1975 pela Associação Paulista de Críticos 

de Arte.  

 

 
Figura 4: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 
Fonte: MCB, 2014 
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Figura 5: Repassos: Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975. 

Fonte: Acervo Edmar de Almeida.  

 
 

 
Figura 6: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 

Fonte: FERRAZ, 1993 

 
 

 
Figura 7: Exposição Repassos Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro, 1975 

Fonte: FERRAZ, 1993 
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Em 31 de março de 1976, Edmar escreveu à Dona Lina: “(...) não gostaria de vir aqui nesse 

abril? Fará bom tempo. Posso ir buscá-la a S. Paulo de carro. Avise-me por carta ou telefone. Ou 

creio, por outro lado, poder lhe telefonar. A família manda-lhe abraços. Gostaríamos que viesse a 

Minas (...)” (ALMEIDA, 1976). 

Uma sequência de convites compõem as cartas de Edmar à Lina, como no trecho seguinte, 

escrito em 11 de abril de 1976: 

 
Quando vem por aqui? Venha. A todos nós dará tanto prazer! Tem feito dias lindos. 
Céu azul. Manhãs sem nuvens. Venha passar uns dias conosco no sítio. Seria tão 
bom! Tem avião (Varig) 3 vezes por semana. Eu poderei levá-la de volta. Xavier 
reveza no volante comigo. 28 e 29 de abril irei a Brasília, mas primeiro de maio 
estou de volta. Tenho saudades de vocês, Flávio, Alan, Loira. Mas o trabalho aqui é 
muito, e S. Paulo, tão difícil para estar com as pessoas (ALMEIDA, 1976).  

 

E em outro de 15 de junho do mesmo ano: 

 
Quando a sra. virá aqui? Venha. Os dias estão lindos! Sem nuvens, só azul, muita 
luz e um friozinho agradável. Noites estreladas. A terra revolvida após colheitas. 
Sãos os melhores meses no campo. O tempo do descanso. Nesse cantinho de 
Minas gostamos muito da senhora. A Sra. tem sempre um lugar entre nós. Faz 
parte dessa grande família do sertão, dos cigarros de palha, das fogueiras, das 
pingas, do pouco no cotidiano simples, do muito no amor a terra. Não deixe de vir 
e traga consigo quem quiser. Mamãe lhe fará biscoitos (...) (ALMEIDA, 1976). 

 

 
Figura 8: Dona Lina, Edmar e Dona Aurora no Sítio Santo Antônio. 1976  
Fonte: Acervo Edmar de Almeida  
Tratamento da imagem: Maria Inês Machado 
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A partir das cartas enviadas por Edmar de Almeida, sabe-se que, entre os meses de junho e 

julho de 1976, Lina fez uma de suas visitas ao cerrado, pois em julho de 1976 Edmar escreveu 

novamente à arquiteta: “Dona Lina, foi uma grande alegria a sua vinda aqui. (...) Como ficamos 

contentes! Foi tão bom...” (ALMEIDA, 1976). E esta carta sugere que tenha sido nessa mesma visita 

que Frei Egídio, Edmar e Lina se encontraram pela primeira vez.  

 
S. Nhonhô e D. Aurora, meus pais, enviam-lhe abraço, esperam revê-la em breve. O 
pessoal jovem da família, incluindo Xavier

31
 enviam-lhe lembranças. Frei Egídio e 

Frei Guido. O nosso velho Frei Egídio gostou demais da Sra. Ficou muito contente 
de conhece-la. Creio que a procurará quando for a São Paulo (ALMEIDA, 1976). 

 

 

1.5  O Convite 

 

 
Figura 9: Registro do Sítio Santo Antônio, década de 1970 

Fonte: ILBPMB 

 

Por sua proximidade com a Ordem Franciscana em Uberlândia, Edmar sabia da demanda 

existente por uma nova edificação que recebesse os usos necessários às atividades da igreja no 

Bairro Jaraguá. Aproveitando-se da estada de Dona Lina na cidade, ele promoveu um encontro entre 

os dois italianos no Sítio Santo Antônio.  

Durante o encontro regado a whisky, Lina Bo Bardi recebeu de Frei Egídio o convite para 

elaborar o projeto arquitetônico para tal conjunto religioso, edificação que deveria ser construída na 

periferia de Uberlândia. Segundo relatos de Edmar, o histórico profissional da arquiteta, conhecido 

por Frei Egídio, o move em esforços para que ela fosse a autora daquela que viria a ser uma grande 

realização social e cultural da igreja. Alguns fatores são analisados hoje por Edmar como justificativa 
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 Xavier Mareaux, amigo francês de Edmar de Almeida. 
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à recusa inicial de Lina ao convite: a arquiteta possuía conhecimento histórico sobre a Igreja Católica 

– foi criada próximo ao Vaticano - e posicionava-se criticamente a ela; nunca havia construído um 

edifício religioso; manifestou temer a doação do projeto e este não ser considerado em sua 

totalidade ou sofrer problemas de gestão.  

Frei Egídio despediu-se desse primeiro encontro com a impressão de que seria difícil 

convencer a arquiteta do quão significativo seria ter seu projeto. Nessa visita ao cerrado, a mãe do 

artista, Dona Aurora, que se admirava em ver Lina levantar-se antes do sol nascer e explorar o 

cerrado, dirige-se à arquiteta manifestando confiança na beleza que seria ter sua contribuição nesse 

projeto. Dona Aurora tem como resposta: É, vamos ver32.  

Edmar, então, encarrega-se de promover um novo encontro entre os conterrâneos antes da 

partida de Dona Lina para São Paulo, porém, antecipando a ela algumas informações sobre o passado 

do Frei. A arquiteta desconhecia os fatos de que, antes de sua chegada ao Brasil, ele teria sido 

Capelão e feito parte da resistência em Monte Cassino33 durante a Segunda Guerra Mundial; assim 

como o fato do Frei ter apoiado Roberto Rossellini na produção do filme São Francesco, Giullare di 

Dio (1950), uma importante produção cinematográfica do neorrealismo italiano. 

É oportuno destacar que esse encontro ocorreu no ambiente autoritário dos anos de 1970, 

quando tomam corpo no Brasil as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e que, naquele momento, sua 

história, em muitos casos, segundo Sérgio Ricardo Coutinho:  

 
(...) mistura frequentemente a existência de comunidades com raízes na tradição 
(“capelas”, comunidades rurais, novos bairros nas periferias urbanas formados por 
migrantes...) com a ação de agentes de pastoral “modernos” (bispos, padres, irmãs 
e leigos formados pela Ação Católica, às vezes assessores teólogos e sociólogos) 
(COUTINHO, 2009. Pp.179-180). 

 

Não se trata de afirmar a relação direta entre as CEB’s e a ação pretendida no Bairro Jaraguá, 

porém, é inevitável a convergência de posicionamentos entre o voto Franciscano e a escolha pelos 

pobres discutida pela Teologia da Libertação, analisada por Sérgio Coutinho:  

 
(...) os pobres não são apenas pobres; eles têm força de utopia, de reflexão e de 
prática; eles são sujeitos históricos; eles podem, junto com os outros, transformar a 
sociedade perversa sob a qual sofremos. Essa visão vai contra todo assistencialismo 
histórico das Igrejas que trabalham para os pobres, mas nunca com os pobres e a 
partir da ótica dos pobres. A segunda visão é que os pobres, em sua grande maioria 
cristãos, ajudam a fundar um novo modelo de Igreja, mais enraizada na vida 
cotidiana das pessoas, mais comprometida com a justiça, mas organizada sob a 
forma da comunhão e da participação (BOFF, 2002, p. 81-82 apud COUTINHO, 
2009). 
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 Depoimento de Edmar de Almeida em 04 de outubro de 2013. 
33 

Batalha no fim de 1944, durante a Segunda-Guerra Mundial, próximo a Bologna, entre forças Aliadas e Exército Alemão 
para conter o avanço ao norte da Itália. 
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Edmar de Almeida pode ter feito bem em enfatizar a atuação de Frei Egídio na Itália, mas 

Lina Bo Bardi, que participava do cenário político do país, percebeu que a comunidade pobre da 

periferia de Uberlândia poderia representar uma alternativa para muito daquilo que ela vinha 

discutindo em seus textos de 1976. Suas discussões tratavam do mesmo ambiente pós-industrial 

reprimido questionado por essas CEB’s onde, não sendo possível “agir sobre a sociedade como um 

todo (...), quem sabe então as transformações pudessem ser preparadas, numa outra escala de 

tempo, trabalhando-se pelas “bases” do edifício social” (COUTINHO, 2009. p.179).  

Essas informações, associadas ao abraço/beijo34 dado pelo Frei à Lina, podem ter contribuído 

com a postura da arquiteta nos próximos dias em São Paulo.  

 

 
Figura 10: Frei Egídio Parisi, Lina Bo Bardi e Frei Fúlvio Sabia no Sítio Santo Antônio 

Fonte: Acervo Edmar de Almeida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 

Frei Fúlvio e Edmar de Almeida contam sobre a anedota envolvendo Lina e Pietro, quando ela responde ao 
questionamento do seu esposo à aceitação em fazer o projeto com a frase: “Frei Egídio me deu um beijo/abraço como você 
nunca me deu!”. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 

 

Este capítulo baseia-se em duas questões principais: a primeira é uma leitura da produção de 

Lina Bo Bardi até sua presença no Triângulo Mineiro, pensando na construção de um discurso que 

tem a Igreja Espírito Santo do Cerrado como oportunidade de exercício da profissão da arquiteta. O 

segundo partido para o desenvolvimento desta narrativa são os documentos sistematizados por essa 

pesquisa: desenhos, fontes primárias e cartas entre aqueles envolvidos no processo de construção da 

referida arquitetura. As duas questões compõem uma leitura acerca desse processo, como 

fundamentação para o posicionamento crítico que se busca construir neste trabalho. 

 

2.1 Entre a arquiteta e o Triângulo Mineiro 

 

As obras de Lina Bo Bardi – escritas, desenhadas e construídas - inspiraram diversos 

trabalhos acadêmicos a partir da década de 1990 no Brasil que permitem identificar três fases de 

atuação na vida profissional da arquiteta.  

Na primeira, entre 1946 e 1958, junto com Pietro Maria Bardi, ela propôs um programa de 

inserção cultural no processo de industrialização em curso no país, que tinha como centro a cidade 

de São Paulo. Implantou no MASP uma política museológica de formação de público, que foi 

ampliada em 1951. Nesse momento, houve a criação do IAC e a implementação dos cursos de 

desenho industrial, propaganda e moda, além da editoria da Revista Habitat. O fechamento precoce 

do curso de desenho industrial, em 1953, ocorreu como sintoma da realidade industrial brasileira, 

baseada no fato de as empresas multinacionais terem trazido seus projetos das matrizes europeias e 

norte-americanas. Com isso, não se repetiria no Brasil a mesma demanda por um desenho industrial 

moderno produzido localmente, como aconteceu entre 1890 e 1939 nos principais países da Europa. 

Coube ao país produzir, divulgar e vender; o que justifica os bons resultados da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, a qual nasceu junto ao IAC. 

Os primeiros anos da arquiteta em São Paulo sugeriram que, junto ao projeto de sua Casa de 

Vidro, Lina Bo Bardi pensasse em casas econômicas sobre o mesmo partido desta. Reforçando a 

existência de uma questão urbana em seus desenhos, Lina buscava responder a construção da cidade 

a partir do que propunha para sua “mansão”, como se referiria Frei Egídio futuramente. Seus estudos 

partem de uma concepção do espaço em suas três dimensões ou mais, onde a colcha da cama, livros 

abertos sobre escrivaninha e a criança com seu gatinho olhando o boi pela sacada configuram a 

arquitetura.  
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Figura 11: Casas econômicas, 1951 
Fonte: FERRAZ, 1993 
 
Figura 12: Casas econômicas, 1951 
Fonte: FERRAZ, 1993 

 

Em Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura, quando trata da Teoria do 

Espaço Interno, Lina escreveu sobre aquilo que desenhava: arquitetura como espaço externo do 

urbanismo, e vice-versa, onde deveria ser o homem: 

 
(...) o constante protagonista ‘físico’ do que denominamos a ‘aventura 
arquitetônica’: é uma aventura ‘útil’ ao homem, cessando de ser Arquitetura no 
momento em que deixa de ser ‘útil’ (...) esta real e íntima participação do homem 
com as coisas ‘arquitetadas’ é a essência da arquitetura (BARDI, 1957 - 2002 pp.41-
51).  

 

Em 1958, iniciou-se a segunda fase de sua produção e que vai até 1964. Nesse período, com 

uma crise do MASP – momento em que o projeto para a sede do museu na Avenida Paulista foi 

interrompido -, Lina atuou em Salvador, principalmente, por meio da criação do MAMB. Aproximou-

se da cultura popular local quando concebeu o Museu de Arte Popular e Centro de Estudos e 

Trabalho Artesanal. Segundo Renato Anelli, “tais iniciativas procuraram implementar políticas 

econômicas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) para o 

desenvolvimento de regiões pobres, ali representada pela Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) dirigida por Celso Furtado35”(ANELLI, 2014). O museu adequou-se ao Nordeste, 

suas pesquisas identificaram que naquela região existia, ainda, outra força de trabalho que poderia 

impulsionar a produção industrial e popular. Bahia no Ibirapuera, exposição de 1959, levou o 

Nordeste para São Paulo por meio de Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves, dando corpo e voz ao 

projeto da arquiteta, apoiada pelo cenógrafo e diretor. Torna-se uma discussão do país e do povo; do 

que nele há de primitivo e popular.  

                                                           
35

 Aguarda-se o aprofundamento da pesquisa que vem sendo conduzida por Ana Paula Koury, Alessandra Soares e 
Alexandre Barbosa no IEB USP. 
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(...) apresentamos toda uma série de objetos comuns, carinhosamente cuidados, 
exemplo importante para o moderno desenho industrial que, criado no Ocidente 
por uma elite especializada, representa no Oriente, onde o homem estético teve, 
durante séculos, a preponderância sobre o homem científico, um fato normal. Este 
carinhoso amor pelos objetos de todos os dias não se deve confundir com o 
esteticismo decadente, é uma necessidade vital que se acha nos primórdios da vida 
humana (BARDI E GONÇALVES, 1959 apud FERRAZ, 1993, p.134). 

 

Em Técnica e Arte, texto de 1960, Lina Bo Bardi comentou a exposição “Desenho Concreto” 

no MAMB, dirigido por ela. A exposição apresentava motores de aviões, diagramas de sinais de radar 

e tratava de um assunto recorrente no país: “o ‘esticamento’ até nossos dias de alguns ‘ismos’ e mais 

precisamente do concretismo” (BARDI, 1960, pp.110-113). Quarenta anos antes, as vanguardas já 

viam o contato entre arte e ciência, o progresso e a situação do humanismo diante disso. Lina via a 

existência de uma necessária capacidade crítica sobre a atualidade, a qual indicava uma fusão entre 

humanismo e técnica frente aos novos problemas culturais. A escada desenhada para o restauro do 

Solar do Unhão a partir de primitivos encaixes de carros de boi é uma das expressões formais deste 

debate (ANELLI, 2013). 

Lina não estava sozinha, dialogava com Bernard Rudofsky e sua Architecture without 

Architects, exposição de 1964 em Nova York, onde o arquiteto destacou a produção do espaço que 

estava à margem das oficialidades. Ele apresentava a construção adaptada ao ambiente, feita por 

não especialistas, mas que passa de gerações por gerações sem perder a validade. 

 

 

 
Figura 13: Architecture without Architects 

Fonte: RUDOFSKY, 1964 
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Figura 14: Architecture without Architects 
Fonte: RUDOFSKY, 1964 

 

Na Bahia, as ações de Lina identificaram uma alternativa para o subdesenvolvimento cultural 

do país, vítima da “inércia conservadora do sul” (BARDI, 1967 apud RUBINO, 2009, p.132), como ela 

afirmou na revista Mirante das Artes três anos após o Golpe Militar. 

Como citado no capítulo anterior, os principais trabalhos realizados por Lina Bo Bardi entre o 

Golpe e suas visitas ao Triângulo Mineiro foram em cenografia. Os trabalhos nesse campo foram 

iniciados na Bahia com a Ópera dos Três Tostões e Calígula, dirigidas por Martim Gonçalves no início 

da década de 1960. Em 1968, desenvolveu cenografia para A Compadecida, filme de George Jonas, e, 

no ano seguinte, o amigo Glauber Rocha foi o elo entre a arquiteta e José Celso Martinez Correa, 

com quem trabalhou em Na Selva das Cidades (1969) e em Gracias Senôr (1971). Além disso, 

trabalhou nas cenografias dos filmes Prata Palomares (1970) de André Faria e homenageou o Povo 

Brasileiro no MASP, em 1969, com exposição A mão do povo brasileiro. 

A arquiteta projetou a Cadeira de Beira de Estrada, em 1967, indicando mais uma vez uma 

possibilidade para encarar o desenho industrial e as particularidades do local onde se propõe 

intervir. Este projeto representa a força da formação italiana como arquiteta moderna, que 

encontrou no povo, no clima, na vegetação e no subdesenvolvimento o repertório para a solução dos 

problemas encontrados no Brasil. Esse é um dos caminhos para se discutir com Fátima Campello - 

quando estuda residências projetadas por Lina - formas de “como explicar as mudanças em seus 

projetos, que podem ser agrupados em casas do ar e da terra” (CAMPELLO, 1997 apud RUBINO, 

2008, p.36).  
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Além do desenvolvimento do projeto executivo do MASP da Avenida Paulista e 

acompanhamento da obra, seus projetos de arquitetura entre 1960 e 1976 limitaram-se ao papel, 

porém, serviriam de caminho para obras futuras. 

Em 1962, Lina pensava a moradia a partir do desenvolvimento de estudos para algumas 

casas, que dialogam com a Casa Valéria Cirell, Casa Mario Cravo e Casa do Chame-chame, ambas 

projetadas em 1958, sendo mais algumas de suas ‘casas da terra’. Enquanto projetou casas a amigos, 

desejou projetar também casas populares, como desejava desde a década anterior com suas ‘casas 

do ar’.  

 
Figura 15: Casas, 1962 

Fonte: FERRAZ, 1993 

 

Após o Golpe e fechamento do MAMB, em 1964, Lina resguardou-se, durante o período de 

maior repressão política, na Casa de Vidro. Quando voltou a se manifestar publicamente, apontou o 

fracasso do desenho industrial e do planejamento urbano, que havia se tornado “ação tecnocrática, 

utópica, de mesa, desligada dos verdadeiros problemas” (BARDI, 1979 apud RUBINO, 2009, pp.142-

147). Sua crítica estava sintonizada às de Celso Furtado ao desenvolvimentismo brasileiro, efetuadas 

no auge do “milagre econômico” (FURTADO, 1974 apud ANELLI, 2013). Contudo, buscava um projeto 

relacionado a um “socialismo pobre”, diretamente apoiado nas organizações de base da sociedade 

(BOSI, 1977). Segundo ela: “(...) qual a situação de um país de estrutura capitalista dependente, onde 

a revolução nacional democrático-burguesa não conseguiu se processar, que entra na 

industrialização com restos de estruturas oligárquico-nacionais?” (BARDI, 1976 apud RUBINO, 2009, 

p.136-141).  
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O início da década de 1970 mostrou à Lina que o tempo passou e as possibilidades de uma 

‘revolução democrático-burguesa’ também (BARDI, 1976 apud RUBINO, 2009, p.136-141). O país 

tornou-se outro rapidamente, por um caminho sem volta, onde caberia à arquitetura e ao desenho 

industrial aceitar e estudar a nova condição nacional, como uma “operação política” e não estética. 

Um dos sinais do fracasso denunciado por Lina está no texto Planejamento ambiental: desenho no 

impasse, quando afirma que “(...) a grande tentativa de fazer do desenho industrial a força 

regeneradora de toda uma sociedade faliu e transformou-se na mais estarrecedora denúncia da 

perversidade de um sistema” (BARDI, 1976 apud RUBINO, 2009, p.136-141).  

Mirandulina Azevedo definiu como Invenção da Memória Brasileira (AZEVEDO, 1995 apud 

PEREIRA, 2008, p.34) a terceira fase da trajetória de Lina Bo Bardi, que pode ser definida a partir do 

seu resguardo após o Golpe Militar. Essa fase teve como primeira expressão de arquitetura a 

elaboração do projeto para Propriá, contemporâneo à presença de Lina Bo Bardi no Triângulo 

Mineiro. 

O projeto para a Comunidade Cooperativa Cumurupim, em Propriá, Sergipe (1975), foi uma 

proposição prática de projeto como estudo e arquitetura possível dez anos após o Conjunto 

Itamambuca (1965). Neste segundo, projeto para Ubatuba, São Paulo, Lina Bo Bardi pensou a 

habitação na escala urbanística, diferente das possibilidades dos edifícios unifamiliares que havia 

experimentado até então. Propôs uma casa implantada em terrenos circulares, na forma de um 

volume geométrico sólido sobre o solo de um país tropical.  

Já a Comunidade Cooperativa Cumurupim avança como um projeto baseado na construção 

coletiva do espaço e a busca pela descoberta e conservação daquilo que é do lugar, como proposta 

política; representação da importância dos dez anos de resguardo da arquiteta. Foi um projeto 

contemporâneo a um momento de grande aproximação de Lina com o Triângulo Mineiro, logo após 

a realização da exposição Repassos: Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro e o período em que 

recebeu o convite para realizar o projeto em Uberlândia. Segundo Lina, em carta para Edmar, parte 

do projeto para Propriá foi entregue em outubro de 1976, pois, entre outros assuntos, nesse mês ela 

conta ao amigo que acabara de chegar de Recife, onde esteve por vinte dias para entrega de seu 

projeto para o Rio São Francisco (BARDI, 1976).   

Segundo Ana Carolina de Souza Bierrenbach, Lina Bo Bardi elaborou uma proposta para uma 

comunidade formada por meio de um movimento social de famílias rurais na região do baixo São 

Francisco, que contaram com o apoio da igreja em prol do cooperativismo (BIERRENBACH, 2008). As 

pesquisas da arquiteta na Bahia e o chamado que fez para a necessidade de uma nova agenda para a 

arquitetura brasileira a partir de uma tomada de consciência, falam por meio desse projeto. Lina 

buscou conhecer a vida da comunidade e identificou as “verdadeiras necessidades” do povo daquele 
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lugar, referências que trouxe também do Japão e que, segundo ela, não deveriam se afastar do 

progresso de uma nação (BARDI apud FERRAZ, 2008, p.203).  

 
O balanço da civilização brasileira é necessário. (...) É o Aleijadinho e a cultura 
brasileira antes da Missão Francesa. É o nordestino do couro e das latas vazias, é o 
habitante das ‘vilas’, é o negro e o índio, é uma massa que inventa, que traz uma 
contribuição indigesta, seca, dura de digerir (BARDI, 1976 apud RUBINO, 2009, 
p.136-141). 

 

Suas casas de terra encontraram na construção desse projeto a possibilidade de ser um todo 

único, junto àqueles capazes de executá-las, aqueles para quem foram pensadas e que, enquanto 

comunidade, reverberaria o sentido da coletividade e de uma vida mais justa. Porém, “toda a força 

de transformação estrutural da realidade social e econômica nordestina e brasileira expressa pela 

organização da Cooperativa de Camurupim é assim detida e devidamente controlada pelas forças da 

ditadura brasileira” (BIERRENBACH, 2008). 

 

 
Figura 16: Maria Heloisa e Jovino, 9 filhos 

Fonte: FERRAZ, 1993 

 

 
Figura 17: Corte Cumurupim 

Fonte: FERRAZ, 1993 
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2.2 1976 – 1978: projeto para a Capela Santo Espírito “do Cerrado”36  

 

Nestes anos, Uberlândia era uma cidade bastante transformada pelo processo modernizador 

que acompanhou a construção de Brasília. Situada às margens de uma das principais rotas de acesso 

ao Distrito Federal, beneficiava-se enquanto um dos principais suportes na logística de construção da 

nova capital e entreposto para rotas de contato entre norte e sul do Brasil37.  

No início da década de 1970, a cidade já possuía cerca de 240 mil habitantes, com 

importantes instituições públicas e sólidas empresas sendo instaladas. Arquitetos locais ou 

contratados nas capitais contribuem com obras que associam arquitetura moderna ao processo de 

modernização urbana e social da cidade38. Campi da Universidade Federal, estádio municipal, novo 

fórum e edifícios residenciais e comerciais de grandes dimensões alteravam as configurações 

interioranas da cidade, que passou a receber gente em busca de trabalho na promissora Uberlândia. 

O Bairro Jaraguá foi umas das regiões periféricas da cidade que recebeu essa população 

migrante. Confiada à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em meados de 1970, aproximadamente 56 

paroquianos assistiam às missas em uma capela construída de tábuas pelo povo, dentro do quartel 

militar, localizado no bairro. A situação política daquele momento tornava urgente um novo espaço 

para igreja e, por isso, já havia sido formado pelos paroquianos um Conselho de Construção, o qual 

aguardava a elaboração de um projeto arquitetônico que atendesse às demandas já discutidas pelo 

povo junto a Frei Egídio Parisi, Frei Fúlvio Sabia e Edmar de Almeida.  

Em julho de 1976, após a visita de Lina Bo Bardi ao Triângulo Mineiro em que foi convidada 

para desenvolver o projeto dessa igreja, Edmar de Almeida enviou para a amiga os documentos 

necessários para início do projeto, caso ela aceitasse o convite. Ela recebeu uma planta topográfica 

do terreno de 1.440m², adquirido pela Ordem Franciscana, junto a uma carta em que Edmar 

apresentou uma descrição sobre as necessidades daquela comunidade. Mesmo sem um traço, já 

havia sido iniciado o projeto.  

 

                                                           
36

 Durante este trabalho são utilizadas diversas nomenclaturas para o conjunto arquitetônico em estudo, de acordo com os 
nomes que ele assume em determinados períodos. Para a Igreja, o conjunto se chama Paróquia Divino Espírito Santo. Para 
Lina, era a Capela Santo Espírito do Cerrado e hoje, é conhecida como Igreja Espírito Santo do Cerrado ou Igreja Divino 
Espírito Santo do Cerrado.  
37 É importante a atenção que o trabalho de Maria Eliza Guerra dá em sua dissertação “As Praças Modernas de João Jorge 
Coury no Triângulo Mineiro” para o fato de Uberlândia possuir características que a destacaram durante a escolha e 
construção da nova capital federal. 
38 

Ao lado de obras de Henrique Mindlin Associados Ltda e Oswaldo Bratke, encontram-se obras de qualidade produzidas 
por Elifas Lopes Martins, Paulo de Freitas, Ivan Cupertino, entre outros. 
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Figura 18: Igreja de Tábuas, construída pelo povo ao lado do terreno adquirido pela ordem. 

Fonte: FERRAZ, 1999 

  

 
(...) Celso é portador da planta e dados da capela. O bairro na qual será construída 
chama-se Jaraguá. Composto na maioria por operários, migrantes rurais, pedreiros, 
marceneiros, boias frias, lavadeiras, sargentos, cabos e oficiais do exército. Poucas 
ruas possuem água, esgoto e luz, geralmente as que residem os militares. 
Casualmente o terreno adquirido pelos franciscanos se encontra numa delas 
(ALMEIDA, 1976). 

 

Dias depois, Lina retornou ao amigo por telefone e disse-lhe que o projeto já estava sendo 

desenvolvido por ela em São Paulo. Possivelmente, em 11 de setembro de 1976, ela chegou a 

Uberlândia para conhecer o local e trabalhar no projeto, ocasião em que se reuniu também com o 

Engenheiro Rodolfo Ochoa, que foi o responsável por auxiliar no desenvolvimento do projeto. 

A partir dessa carta, percebe-se que o projeto foi desenvolvido com grande respeito aos 

direcionamentos dados por Edmar em julho de 1976. Entretanto, a partir da construção de uma 

cronologia dos desenhos da arquiteta, sabe-se que ela partiu da demanda inicial e a fundiu com suas 

proposições arquitetônicas desenvolvidas no período. Em seus estudos iniciais, verifica-se uma 

relação entre forma e conteúdo (SUZUKI, 2010, p.296), que Marcelo Suzuki apresenta em sua tese 

“Lina e Lúcio” quando trata do projeto para o Pavilhão de Sevilha. Não caberia a ela, como arquiteta, 

simplesmente atender ao ‘programa de necessidades’ apresentado, e sim aproveitar aquele 

momento para discutir questões sociais e culturais daquela cidade do interior do país sob efeito de 

um milagre econômico. 

As considerações iniciais encontradas nos estudos da arquiteta trazem termos como 

“terciarismo planejador”, “diferença entre planejamento tecnocrático e esperança projetual” e 

“comunidade”. Essas anotações são condizentes com o posicionamento crítico de seus textos 

contemporâneos e apontam para a possibilidade de que esse novo projeto pudesse ser continuidade 

real daquilo que havia sido pensado para Propriá. 
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Entendem-se esses esboços como a fundação do projeto enquanto desenho, em que traços 

rígidos à caneta dão lugar a um arco, o qual passou a, em poucos desenhos, ser elemento 

fundamental no atendimento às necessidades da comunidade. Os primeiros croquis que mostram 

volumes prismáticos em plantas, cortes e perspectivas, já mostram que o edifício seguiria a lógica das 

‘casas de terra’, sugerindo a relação entre arquitetura e o meio a partir de materiais locais, clima e 

vegetação.  

O projeto que Lina Bo Bardi desenvolveu em 1962 para uma capela deve ser considerado 

como importante antecedente projetual. Neste, a arquiteta tirou partido de uma espiral como 

solução da espacialidade para o sagrado, que resulta em um modelo que traz para si materiais e 

técnicas tradicionais, a vegetação e a luz natural a partir de uma abertura na cobertura. É a mesma 

espiral que aparece no projeto para uma biblioteca, também em 1962, e tem sua continuidade nos 

estudos para a igreja em Uberlândia. 

Nos estudos iniciais abaixo, percebe-se que já estão colocados elementos importantes para o 

que se tornaria o projeto definitivo, como a utilização da luz natural como definição do espaço 

interno, a vegetação típica, gárgulas para escoamento das águas e cobertura a partir de uma técnica 

tradicional. 

 

 
Figura 19: Estudo Capela, 1962 

Fonte: FERRAZ, 1993 

 
O pequeno conjunto a ser construído seria o de: uma residência pequena, um 
barracão e a capela, interligados. A casa é destinada à duas monjas que aí vão 
morar e trabalhar com o pessoal. Uma casa simples de 3 quartos como a que aqui 
tenho no sítio. Uma sala tamanho razoável antecedida por um pequeno vestíbulo 
para atendimento; a sala será refeitório, biblioteca e também escritório para 
fichários, arquivos, 2 escrivaninhas. Uma cozinha e uma despensa para 
mantimentos e medicamentos, podendo servir também de depósito. Área de 
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serviço. Possivelmente uma garagem para uma Kombi. Quanto aos quartos 2 deles 
bem simples e o terceiro para hóspedes, maior (ALMEIDA, 1976). 
 
 

A espiral, o infinito e, posteriormente, a curva, se apresentaram como linha capaz de 

promover a interligação entre os usos previstos. A forma circular iria responder também à inspiração 

adotada pela arquiteta: o circo, conforme algumas anotações e estudos do interior da igreja, como. O 

campinho de futebol como uma das entradas do povo ao conjunto e a implantação da capela na cota 

mais alta definiram a organização do programa no terreno. Os estudos abaixo mostram em planta a 

primeira definição do espaço sagrado dentro da capela, que desde as primeiras concepções é 

marcado por uma entrada de luz natural na cobertura. 

 

  
  Figura 21: Croquis - estudo, 1976 
  Fonte: FERRAZ, 1999 

 

Figura 20: Croquis - estudo, 1976 
Fonte: FERRAZ,1999 
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Figura 22 Estudo, 1976 
Fonte: FERRAZ, 1999 
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A solução de fio para dependurar a roupa pode ser adotado. Como os franciscanos 
possuem mais objetos que as carmelitas pode-se pensar em espaço para cômodas 
ou arcas. Espaço para cama e uma pequena mesa de cabeceira com banquinho. Ou 
dois banquinhos. Nessa casa pode ser adotada já a ideia de lareira adaptada o que 
levará os moradores daí manter um costume trazido por eles e tão bonito 
(ALMEIDA, 1976). 

 

Edmar detalhou alguns usos e sugeriu uma conexão entre as partes do conjunto, dados 

importantes para o encaminhamento projetual dado por Lina. As anotações apresentadas 

anteriormente mostram que todas essas informações aparecem na forma de tópicos junto aos 

estudos. 

O fogo não se tratava apenas de um elemento para aquecimento, era para Lina Bo Bardi um 

elemento importante no Brasil, para cozinhar e reunir as pessoas; segundo ela: “os índios tem fogo 

dentro de casa o tempo todo, todos os dias, mesmo no calor da Amazônia, ou no mato grosso!” 

(BARDI apud SUZUKI, 2010, p.159).  

 

A seguir à casa, o barracão, para aulas, festas, encontros. Posteriormente poderá 
ser fechado pelas laterais, caso, nas águas se tornar sem uso. Todavia a 
prolongação do telhado poderá evitar isto, à guisa de varandas. Um dos lados 
aberto para a rua seria bom manter com gramado, tornando fácil o acesso do 
pessoal (ALMEIDA, 1976). 

 

A implantação do barracão estava condicionada pelo programa e pelo lugar. Desde os 

primeiros estudos, o projeto foi implantado de forma em que estivesse garantida ao conjunto uma 

constante permeabilidade mesmo com o desnível da topografia existente, isolando apenas a moradia 

das ‘monjas’, como pode ser visto a seguir. 

 
Figura 23 Estudo, 1976 

Fonte: ILBPMB 
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Figura 24 Estudo, 1976 
Fonte: ILBPMB 

 
CAPELA DO SANTO ESPÍRITO – Apesar da casa e o barracão serem os primeiros a 
construir pois, as irmãs tomarão conta da construção, o pessoal quer primeiro a 
igreja. D. Lina faça-a bela e simples, retrato desse povo tão bom. O gosto que têm 
pela beleza é mais que um anseio, espécie de fome e apetite que os tira do peso do 
trabalho, do sofrimento, das carências. Acho triste, a maioria dos artistas 
brasileiros não percebem o conceito de beleza que traz o povo e o que seria e é 
arte para eles... Toda riqueza que trazem impossível de extravasá-la no cotidiano 
aparece nos domingos, no descanso da noite, à beira do fogo, nas festas, nas 
canções, procissões. Alegria simples e inteira, cristalina. O espaço da capela poderá 
compreender de 150 a 180m² de área. Servirá a variados fins, reuniões, projeções 
de slides e filmes, pequenos atos teatrais, aulas, casamentos, missas, menos 
batizados. Portanto não precisa do espaço para pia (ALMEIDA, 1976).  

 

Lina atendeu à urgência do povo como uma igreja ainda maior do que o sugerido por Edmar, 

com área de aproximadamente 300m² e 19m de diâmetro, que atenderia não somente a celebração, 

mas todas as atividades necessárias pela comunidade, como reuniões e apresentações. Além da 

flexibilidade para usos diversos no interior da capela, o círculo teve seu centro deslocado na 

cobertura para que o altar estivesse sob uma faixa de luz natural, que entraria pela cumeeira através 

de telhas translúcidas. Posteriormente, tornar-se-ia prática a utilização de tapeçarias como filtros de 

luz com cores diferentes, colocadas sobre o altar entre as peças horizontais do pórtico da cobertura 

de acordo com a liturgia, criando-se atmosferas diferentes a cada período religioso. Desde os 

primeiros estudos, já existiam especulações estruturais para a execução da complexa proposta, que 

acompanharam os anos seguintes de desenvolvimento do projeto junto ao Engenheiro Rodolfo 

Ochoa. A premissa nos estudos estruturais para as coberturas, tanto da capela quando do barracão, 
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sempre foi a inexistência de apoio central, que estava relacionado ao uso, à visibilidade do altar, à 

poética da centralidade e à geometria precisa de seus projetos. 

 

 
Figura 26 Estudo, 1976 
Fonte: ILBPMB 

 

Figura 25 Estudo, 1976 
Fonte: ILBPMB 
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Figura 27 Estudo, 1976 
Fonte: ILBPMB 
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O altar. Este espaço na medida do possível, quase inviolável, ruptura entre o sacro 
e o profano. A proximidade muitas vezes forçada das reformas pós-conciliares 
tornaram as funções litúrgicas um pouco show de Silvio Santos, eliminando a unção 
e os silêncios necessários. O pessoal do candomblé mantém a sacralidade através 
das rupturas dos espaços, Peji e Roncó. Aquém desse problema sacro, a capela 
deverá ser sobretudo a casa deles, mais do que, para as irmãs e os frades. Um lugar 
que lhes pertença para se reunirem às noites, conversarem, se ajuntar. Um 
sindicato. O espaço de entrada à capela, atualmente é um campinho de futebol da 
criançada, deverá ser deixado como tal e (...) para fogueiras e folguedos, o mais 
restante, jardim (ALMEIDA, 1976).  

 

Este último apontamento, sobre a existência de um campinho no terreno junto à antiga 

capela, aparece com um dado muito importante no posicionamento da arquiteta diante do que 

estava propondo. O campinho foi considerado no seu exato lugar – para a Rua dos Ipês - desde as 

propostas iniciais, como fator determinante para a inserção do conjunto na cidade. 

 

 

As telhas antigas, as encontraremos. Boa madeira para engradamento, peroba, 
maria-preta e mesmo aroeira se a senhora gostar. O inconveniente da aroeira é 
que é dura e não aceita pregos a não ser por ferros (...). a peroba da região é a mais 
usada embora esteja começando a faltar na região ao que vem substituída pela 
maria-preta, de cerne duro e amargo. Os tijolos das cerâmicas locais são boas 
faturas, fortes e bonitos. Poder-se-á tentar fabricar pequenas lajotinhas de piso 
como as das igrejas do séc. XVI do Pernambuco (ALMEIDA, 1976).  

 

Possivelmente, Lina, tendo em vista seu conhecimento sobre a região e suas proposições de 

arquitetura daquele momento, consideraria, assim como Edmar, as disponibilidades locais para a 

construção do edifício, porém, o amigo fez questão de apresentar quais são e quais as condições de 

utilização desses materiais e técnicas. Anotações da arquiteta mostram que o sistema construtivo 

pensado sempre foi o concreto armado e tijolos cerâmicos, porém, a princípio, dariam continuidade 

ao modelo de revestimento já experimentado em suas ‘casas de terra’, “(...) rebouque de cimento e 

areia 3/1 com pedras 2 ou seixos rolados colocados a mãos, cacos de vidros e azulejos. Pequenas 

Figura 28 Perspectiva do conjunto, 1976 
Fonte: ILBPMB 
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aberturas (10x10cm com vidros catedral em cores diferentes)” (BARDI, 1976)39 ou ainda, “pedras 

preciosas”. O tijolo aparente foi uma solução encontrada durante a obra e situa essa igreja como seu 

primeiro projeto onde essa técnica construtiva se mostra em sua forma aparente. 

 
O sino é indispensável. Se a Sra. achar conveniente tapeçaria ou pequenos enfeites 
com pedrinhas brasileiras, diga-me. Se achar conveniente pequenas vidraças, 
também é só dizer temos Frei Tarcísio Mântua que os fará. Em resumo, qualquer 
trabalho plástico, poderemos caso a Sra. goste, Frei Tarcísio e eu trabalharmos em 
acordo com a Sra. Outra coisa a ser pensada o ambiente da capela prestando a 
diversos usos, como seriam os bancos, as improvisações de utilização do espaço? 
(...) Quanto ao engenheiro a fazer as inscrições legais será o Dr. Ochoa ex-
assistente do Dr. Curi. É uma boa pessoa. Já se dispôs a isto, com entusiasmo 
(ALMEIDA, 1976). 

 

A participação de Edmar de Almeida na construção do projeto fica clara a partir da leitura 

dessa carta, porém, sua atuação no desenvolvimento de um trabalho plástico, conforme citado 

acima, ou projeto artístico para o interior da igreja, será tratado no último capítulo.  

O Engenheiro Chileno Rodolfo Ochoa formou-se Engenheiro Civil pela Universidade do Chile 

em 1947. Trabalhou em Belo Horizonte e Rio Branco antes de chegar a Uberlândia, onde passou a 

trabalhar junto ao Arquiteto João Jorge Cury, pioneiro na difusão da arquitetura moderna na cidade 

(RIBEIRO, 1998) e grande amigo de Frei Egídio. Segundo o filho do engenheiro, Ricardo Ochoa, o pai 

atuou diretamente no projeto de Lina Bo Bardi, frequentando a obra e desenvolvendo soluções junto 

ao canteiro e a arquiteta. A partir do projeto arquitetônico, elaborou todos os cálculos estruturais, 

inclusive do madeiramento da cobertura, pois, segundo ele, o rigor acompanhava seu trabalho. 

Além disso, o engenheiro foi responsável também pela obra Franciscana que antecedeu a 

construção da Igreja: uma nova casa construída entre 1978 e 1980 para acolher os frades, uma vez 

que a antiga não comportava mais a demanda exigida pelo ritmo da cidade que, segundo Frei Egídio, 

já havia entrado na atmosfera de uma metrópole (PARISI, 1978).  

Lina destacou a importância do trabalho do Engenheiro Ochoa em carta escrita a Edmar em 

24 de agosto de 1979: “este projeto nasceu com o eng. Uchôa como ‘padrinho’, isso é, com o apoio 

do escritório dele, caso contrário nunca teria pensado numa solução tão ‘requintada’” (BARDI, 1979).  

Com o resultado obtido pelo projeto em 1976, é pertinente observar algumas características 

que acompanhavam a obra de Lina Bo Bardi.  As proposições da arquiteta que definem esse período 

como um momento de novas ações dentro de sua trajetória perpassam questões que vão além da 

forma. Porém, cabe apontar para a possibilidade de que o projeto para a Igreja Espírito Santo do 

Cerrado pudesse ser a realização de algumas das soluções espaciais já investigadas por ela através de 

projetos anteriores.  

                                                           
39

 Anotações da arquiteta, 1976. 
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Uma delas deriva de “La Torracia”, projeto elaborado em 1964 para uma casa de hóspedes 

no mesmo terreno onde a amiga Valéria Cirell construiu sua casa projetada por Lina em 1958. Além 

da aproximação formal da volumetria, este projeto emprestou elementos e detalhes construtivos à 

igreja de Uberlândia – alguns abortados na execução de ambos -, como o lugar para a vegetação no 

edifício, a presença de laje, sapê, madeira e tirantes de ferro como estrutura da cobertura e a 

materialidade densa e áspera que já caracterizava as ‘casas de terra’. Outro estudo existente que 

inspira o projeto em Uberlândia é o projeto de uma casa desenvolvido em 1962, onde a habitação é 

pensada para o país tropical a partir de uma planta organizada em torno de um pátio. Neste, ele 

configura-se em tal projeto como uma área de convivência sob uma cobertura translúcida e, 

enquanto planta, aproxima-se mais das concepções iniciais da igreja que do projeto final. 

Esses diálogos formais na obra da arquiteta são apresentados como mais uma possibilidade 

de leitura para tratar daquilo que define a pertinência da obra construída em estudo, já que foi em 

Uberlândia onde muitas de suas concepções encontraram condições de ser concretizadas. 

 

 
Figura 29 Casa, 1962 
Fonte: FERRAZ, 1993 
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Figura 30 Casa, 1962 

  Fonte: FERRAZ, 1993 

 

Como veremos posteriormente, a construção do edifício em Uberlândia exigiu algumas 

adaptações do projeto, porém, é muito importante destacar que a concepção geral inicial foi 

conservada até a conclusão da obra, em 1982.  

Lina pensou o projeto como um conjunto de atividades organizadas a partir de quatro níveis 

de implantação, todos acessados diretamente pela rua a partir de sua rotina de uso – o futebol, a 

festa, a moradia, o encontro e a oração. A pré-existência determinou que o campinho de futebol 

estivesse na cota mais baixa do terreno, como uma das entradas da comunidade ao conjunto. Acima 

deste nível, está o barracão, de fácil acesso para receber reuniões e festas da comunidade, no 

mesmo nível onde a arquiteta inseriu o elemento fogo na forma de uma lareira ao ar livre, externa ao 

conjunto. Aproximadamente 1,20m acima está o volume central do edifício, também acessado pela 

rua, onde se localizam as antigas celas, cozinha, sala e área de atendimento aos fieis, em torno de um 

pátio central. Na cota mais alta do terreno foi implantada a capela, na forma de um volume circular e 

solta dele a torre circular para do sino. O volume cilíndrico da capela sofreria, originalmente, um 

corte inclinado devido ao sistema de cobertura oriundo do deslocamento do centro da circunferência 

para marcação e iluminação do altar. Ainda, tanto a moradia quanto a capela, receberiam o mesmo 

detalhe em suas platibandas, com uma floreira para o cultivo de espécies do cerrado (Figura 37). 

A planta geral do conjunto originou-se pelo entrelaçamento dos três volumes circulares que 

abrigam os três usos principais – celebração, moradia e festas. Os dois volumes nas duas 

extremidades mantêm sua integridade, enquanto o volume central faz a conexão entre eles, 

interrompendo-se numa das intersecções. A face sudoeste desse volume central foge do perímetro 
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regular, gerando uma sutil sinuosidade, perceptível nos desenhos das plantas e fundos do edifício. 

Segundo Olívia de Oliveira, o conjunto se apresenta como engrenagens, “um mecanismo onde cada 

parte é solidária com a outra, o conjunto funciona mediante a ajuda mútua” (OLIVEIRA, 2002, pp.90-

101).  

Então denominado por Lina Bo Bardi como Capela Santo Espírito do Cerrado, o projeto desde 

sua origem previa a utilização de materiais e técnicas construtivas locais. A madeira seria utilizada 

como estrutura do barracão e de todas as coberturas, com destaque para as dezenas de estudos 

existentes para a solução estrutural da cobertura da capela.  

Sabe-se que em 21 de setembro de 1976 este projeto já havia sido entregue aos frades, pois, 

nessa data, Frei Egídio escreveu à Dona Lina: 

 
(...) Recebemos o seu projeto da Capela como o presente mais belo, mais precioso 
e mais significativo de nosso Jubileu de Prata de nossa vinda ao Brasil e 
propriamente ao Triângulo Mineiro. Não sabemos o que dizer-lhe e como 
agradecê-la. O futuro dará provas e respostas e o presente alegrias, orgulho, 
privilégio, preces e bênçãos. Que o bom Deus lhe recompense rapidamente. (...) Na 
esperança de nos encontramos o mais rápido possível para reviver alegrias e 
alimentar esperanças (...) (PARISI, 1976). 

 

A nova igreja no Bairro Jaraguá foi uma das principais ações comemorativas das Bodas de 

Prata da Ordem Franciscana no Triângulo Mineiro, e seria a “construção de uma das mais lindas, 

artísticas e originais Igrejas, talvez de todo o Brasil, pois a arquiteta que, num gesto de profunda 

admiração, se oferece gratuitamente a esta realização, é a mundialmente conhecida Dona Lina Bardi, 

autora do Museu de Arte de São Paulo” (PARISI, 1978).  

Em outubro de 1976, Edmar de Almeida estava na Itália, tendo em mãos uma carta de 

apresentação feita por Pietro Maria Bardi, passando a estudar na Escola de Belas Artes de Roma e 

também na Escola de Artes de San Giacomo. Levou também o projeto de Dona Lina, o qual, a pedido 

da amiga, mostrou ao arquiteto, designer e pintor italiano Roberto Sambonet, em Milão. Em seguida, 

juntamente ao Frei Fúlvio Sabia, o apresentou ao Provincial em Salerno que, por sua vez, ficou 

entusiasmado com a simplicidade, concisão formal e aproveitamento do terreno, segundo carta de 

Edmar à Dona Lina em 04 de outubro de 1976. Uma cópia do projeto ficou na Itália e os dois 

seguiram para Alemanha em busca de auxílio financeiro junto a Organização Adveniat40, sediada em 

Essen. 

Segundo Edmar, a administração da organização questionou tal pedido de auxílio, pois 

sabiam do desenvolvimento econômico da cidade de Uberlândia, onde grandes empresas locais 

poderiam contribuir com tal obra. Os argumentos principais para obtenção do recurso foi o fato de 

                                                           
40

 Organização católica alemã que luta contra a pobreza na América Latina desde 1961 através de doações e projetos 
sociais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
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se tratar de uma construção baseada na força do povo e que seria um lugar destinado também à 

evangelização. 

 Retornando de Recife, em 30 de outubro de 1976, Lina escreveu ao amigo que estava em 

Roma. Contou ao amigo que iria para Itália no início de dezembro daquele ano e que teriam bastante 

tempo para conversar pessoalmente41. Nesta carta, demonstrou estar contente com as notícias que 

Edmar enviou sobre o projeto para a Igrejinha do Santo Espírito do Cerrado. Ao que parece, Lina 

falava sobre o sucesso na solicitação do auxílio financeiro na Alemanha. 

Em 1977, ano em que Lina Bo Bardi iniciou o projeto para o SESC Pompéia, a arquiteta 

passou um período na Itália por razões familiares. Em seis de abril desse ano, escreveu à Edmar de 

São Paulo, falando de suas impressões sobre algumas cidades italianas por onde passou, como Pavia 

e Genova,  que pareciam “cinzentas, molhadas, quebradas, caindo aos pedaços – água escorrendo 

(...)”(BARDI, 1977). Afirmou, inclusive, que estava preferindo Las Vegas e São Paulo à Itália. 

Através de notícias de Frei Egídio, Lina sabia que Edmar estava feliz na Itália, porém o alerta 

para “(...) não afundar da ‘eternidade’ de Roma” (BARDI, 1977) e, ainda, para ficar atento ao “(...) 

ranço da Escola Beaux Arts de quando (ela) ‘usava’ soquetes” (BARDI, 1977). Lina contou ao amigo 

sobre novidades do Triângulo Mineiro, como o fato de já haver energia elétrica no Sítio Santo 

Antônio, lembra-o do “(...) diálogo noturno de porco – galinha – bezerro – (...) saudades da ‘luzinha’ 

de São Jorge”. Manifestou saudades “daquele começo de julho de ‘76”, saudades do amigo e falou 

sobre a falta que ele fazia naquele período de muito trabalho (BARDI, 1977). 

Em outra carta, escrita em 23 de dezembro de 1977, Lina falou sobre a solidão do trabalho 

de muitos anos e convidou o amigo para ‘programas interessantes’ em São Paulo, lembrando-o da 

exposição de 1975. Certamente, Lina se referia aos trabalhos que Edmar desenvolveu 

posteriormente no SESC Pompéia junto a ela.  

 Em 28 de dezembro do mesmo ano, Edmar respondeu à amiga dividindo o sentimento de 

uma solidão que também o acompanhava em ‘noites de silêncio’ em São Paulo e no Sítio Santo 

Antônio, “(...) na calada da noite, lendo, desenhando, tecendo ou zanzando de lá para cá” (ALMEIDA, 

1977). Entre outros assuntos, Edmar confirmou sua ida em janeiro seguinte e complementou a 

proposta da amiga dizendo que, mesmo entre dificuldades “(...) me vem uma “sapituca” de fazer 

coisas, não dar pelota, provocar, ir em frente. Aprontar. Vamos?” (ALMEIDA, 1977). 

 No início do ano de 1977, o terreno onde seria construída a igreja já havia sido marcado com 

uma cruz, a qual sinalizava a futura obra.  

 

                                                           
41

 Fato que ocorreu, segundo Edmar de Almeida. Os amigos viajaram juntos por algumas cidades italianas. 
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Figura 31 Cruz no terreno, 1977 

Fonte: Arquivo Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

 

Em 31 de março de 1978 Frei Egídio escreveu à amiga Lina uma extensa carta onde 

manifestou atenção à vida particular da arquiteta e gratidão pelo projeto que ela havia elaborado 

gratuitamente a eles. “(...) Consideramos o seu gesto como um extraordinário ato de nobreza íntima 

e intelectual que merece veneração e consideração” (PARISI, 1978). O frei sentia-se à vontade para 

falar sobre acontecimentos privados e profissionais: “(...) as suas ocupações e suas preocupações 

estão colocando o seu íntimo em um violento turbilhão de contrastes, que além de cansá-la, podem 

atingir a sua saúde, ainda que esteja vivendo em um pequeno paraíso (...)” (PARISI, 1978). O paraíso 

à que se refere é a Casa de Vidro que, ao que parece, já havia sido visitada por ele.  

 
Na minha vida conheci poucas residências belas, atraentes e serenas como a sua, 
onde a arte humana se abraça com a arte divina da natureza das suas plantas, das 
suas flores, das libélulas e das borboletas de mil cores e formas gorgolejantes 
criando harmonia que não admite monotonia. Tudo junto é colocado em uma linha 
de luz que penetra a rica folhagem que adorna a suave colina estimulando a busca 
do disco solar que se dedica a transformar cada gota de orvalho em reluzentes 
diamantes. Quem se habitua viver cotidianamente com tanta beleza e tanta 
riqueza poética sem percebê-la, perde o estímulo para recriar-se e renovar-se. 
Estas considerações, já por mim experimentadas, me autorizam a oferecer-lhe o 
delicado convite a reagir e a estimular as suas energias exaustas. Como? 
Retornando às onduladas colinas do Triângulo Mineiro, para reviver junto à sua 
mãe, à sua irmã e a nós amigos, dias de tranquilidade e de higiene mental para 
juntos renovarmos por uma vida melhor, mais bela e mais poética. Viajar é quase 
sempre distração, sacrifício e preocupação mas nós queremos ter o privilégio de 
oferecê-la um delicado serviço que a Senhora merece e que não poderá não aceitar 
(PARISI, 1978). 

 

Nesta carta ele falou também sobre a necessidade de receber por ela o projeto arquitetônico 

definitivo da igreja do Bairro Jaraguá, considerando detalhes daquilo que seria construído. Isso se 
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fazia necessário por exigência da Adveniat, como condição à liberação do dinheiro que seria 

oferecido pela Organização.  

Segundo Frei Egídio, em um texto divulgado no jornal local, Lina atendeu ao chamado do 

amigo e esteve em Uberlândia em 1978 para desenvolvimento do projeto: 

 
Para satisfação de todos, comunicamos que nesta última semana do mês passado, 
ela esteve nesta cidade para preparar os últimos retoques ao seu projeto, o qual, 
como ela mesma declarou, quer oferecer mais carinho artístico do que as outras 
suas obras importantes já em construção, em diversas cidades, entre as quais a de 
São Paulo, onde reside, tendo como Oasis de paz e trabalho, maravilhosa mansão 
no Morumbi (...) (PARISI, 1978). 

 

Antes mesmo de conhecer a proposta definitiva para a construção, a comunidade foi 

animada por publicações que noticiavam a significativa obra que estava por iniciar, numa forma de 

chamado à participação, segundo Frei Egídio: “Quando tivermos em mãos o projeto definitivo, o 

levaremos ao conhecimento de todos, para que possam apreciar mais uma obra artística e para que 

desperte também, nas pessoas de boa vontade o desejo de cooperar e de ajudar” (PARISI, 1978). 

A arquiteta finalizou a etapa do projeto solicitada pelo Frei em julho de 1978, quando foi 

instalada a placa de fundação da obra.   

Em outra à Lina, escrita em 04 de agosto de 1978, o Frei apontou para o interesse do povo 

pela construção do projeto e também sobre sua fé providência divina: “(...) o povo demonstra muito 

interesse e vontade de participar. Estou certo que a Providência Divina fará não nos faltar nada (...)” 

(PARISI, 1978). Ainda, falou sobre o apoio que recebia de Edmar de Almeida e sobre o Boletim 

Comemorativo que estava produzindo para comemorar os 25 Anos da presença Franciscana no 

Triângulo Mineiro, onde gostaria de publicar uma foto da arquiteta. No boletim foi publicado o 

projeto arquitetônico e algumas fotos das reuniões de Lina com o povo e do terreno já marcado com 

a placa. 
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Figura 32 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 - Planta 
Fonte: ILBPMB 
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Figura 33 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 
1978 – Corte 

Fonte: ILBPMB 
 

Figura 34 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 
1978 – elevação 

Fonte: ILBPMB 
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Figura 35 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – alternativa octogonal 
Fonte: ILBPMB 

 

 

 

 
Figura 36 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – alternativa hexagonal 

Fonte: ILBPMB 
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Figura 37 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – detalhe floreira/calha 
Fonte: ILBPMB 

 

 
Se comparado com a obra executada, o projeto arquitetônico entregue por Lina Bo Bardi em 

1978 mostra que muitas adaptações foram realizadas durante a obra, porém o que mais chama 

atenção nesse momento é a apresentação de duas alternativas para a cobertura da capela. A maior 

parte dos estudos feitos pela arquiteta demonstram sua vontade para que houvesse o deslocamento 

do centro da circunferência que formava a cobertura, porém o projeto prevê também outra solução 

estrutural. 

Ao que parece pela quantidade de desenhos existentes, a “alternativa hexagonal” foi desde o 

início a mais desenvolvida por Lina. Neste caso a cobertura cerâmica e estrutura de madeira, além de 

apoiar-se na viga de concreto circular que contornaria o volume, apoiar-se-ia em oito pilares de 

madeira e geraria uma platibanda inclinada conforme as primeiras perspectivas desenvolvidas pela 

arquiteta. Porém ela apresentou a “alternativa octogonal”, uma estrutura radial onde o ponto mais 

alto da cobertura, apoiada em doze apoios, é central. Sabe-se que nenhuma das alternativas foi 

executada totalmente. 

O projeto apresenta a definição de materiais que deveriam ser considerados no 

desenvolvimento do projeto estrutural, bem como o aterro que seria necessário fazer no terreno, 

chegando a 1,50m em alguns pontos. Sabe-se por meio de depoimentos que o Engenheiro Rodolfo 

Figura 38 Projeto Igreja Santo Espírito do Cerrado, 1978 – Elevação 
Fonte: ILBPMB 
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Ochoa dedicou-se ao detalhamento de toda a estrutura da edificação a partir do projeto de Lina Bo 

Bardi, desenvolvendo o cálculo estrutural de toda a edificação, inclusive dos madeiramentos42. 

Alguns detalhes que podem ser observados hoje na edificação não apareciam desenvolvidos 

no projeto entregue em 1978, pois possivelmente foram desenvolvidos junto a Rodolfo Ochoa. A 

materialidade do conjunto nesse momento ainda previa o acabamento das alvenarias com a mesma 

técnica de revestimento desenvolvida nas casas projetadas por Lina em Salvador e para Valéria Cirell. 

Estava previsto até esse momento a jardineira não somente no volume da igreja, mas também no 

volume da casa paroquial. A cobertura das áreas fechadas já considerava o telhado cerâmico, porém 

nas áreas abertas Lina projetou uma cobertura em sapê ou, quem sabe, folhas de Buriti, 

contextualizadas à região.  

A divisão interna dos ambientes já estava definida, porém diferencia-se do construído por 

mudanças de aberturas, circulação – interna e externa - e organização do interior da igreja. Ainda 

eram consideradas aberturas aleatórias em toda a parede que fecharia a nave e também na vedação 

da circulação e área social da casa paroquial (Figura 38).  

Frei Fúlvio solicitou à Prefeitura Municipal de Uberlândia o Alvará de Licença para a 

construção da obra em 22 de novembro de 1978, a qual seria realizada sob responsabilidade do 

Engenheiro Rodolfo Ochoa.  No dia 27 de novembro Lina esteve na cidade para apresentação do 

projeto aos moradores do bairro e encaminhamentos sobre o início da obra. Em 19 de dezembro do 

mesmo ano o então prefeito Virgílio Galassi, através da Secretaria Municipal de Obras, concedeu ao 

Comissariado Franciscano de Nossa Senhora de Fátima no Brasil a licença para construção da 

edificação com 659,33m².  

Vendo o desejo pela execução do projeto em Uberlândia, a arquiteta escreveu ao amigo 

Edmar de Almeida em 14 de novembro de 1978: 

 
(...) Quando conheci você, há cinco anos, pensei que tinha encontrado um Anjo. 
Não um Anjo anônimo, mas um Anjo com espada de Fogo. Não se jogue fora. Viver 
é resistir e não ter pressa. (...) Se dedique, peço, à Igreja do povo de Uberlândia, é 
um trabalho importante; outras coisas virão, desde que uma visão serena das 
coisas permita escolher entre o válido e o não válido. Um abraço amigo. De sua 
amiga Lina (BARDI, 1978).  

 

Com o projeto em mãos, foi possível receber um cheque pela organização alemã, que Frei 

Fúlvio precisou trocar por dinheiro pessoalmente em Nova York após duas viagens à Essen para 

obtenção do recurso. Segundo Frei Fúlvio, devido à inflação no Brasil nesse período, descontar o 

                                                           
42

 Segundo Ricardo Ochoa, filho de Rodolfo Ochoa, não restaram registros desse processo, pois todos os projetos e 
documentos referentes ao projeto estrutural da Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado foram perdidos ao longo dos anos. 
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cheque no país ou utilizar do serviço de cambistas significaria a perda de parte significativa desse 

valor. 

 
(...) Muitas coisas fizeram com que esta expectativa retardasse demais: um período 
contínuo de chuvas e a ida de Frei Fúlvio à Itália (...) levou consigo, o projeto para 
apresentá-lo na Alemanha às organizações “Adveniat – Miserear a fim de conseguir 
uma valiosa ajuda em pról da construção da Capela. Pelas mesmas razões também 
a construção de nossa nova residência está sofrendo um longo atraso (PARISI, 
1979). Carta escrita por Frei Egídio Parisi à Lina Bo Bardi em 15 de março de 1979. 

 

Na carta citada acima, Frei Egídio fala também sobre a expectativa pela bênção da pedra 

fundamental da construção da capela, além de demonstrar grande desejo pelo início da obra, a qual 

seria, inclusive, o reconhecimento do valioso trabalho doado pela arquiteta.  

 

 
Figura 39 Recorte Jornal, 1979 
Fonte: Arquivo da Casa Paroquial Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Uberlândia 

 

Lina Bo Bardi estava vivendo nesse momento um período de grande trabalho com o projeto 

para o SESC Pompéia. No silêncio das quatro horas da manhã do dia 24 de agosto de 1979, em sua 

casa, escreveu ao amigo Edmar algumas considerações sobre a Igreja do Bairro Jaraguá, uma vez que 

via as dificuldades na obtenção dos recursos. 

 

(...) Eu sei, o projeto é simples aparentemente, na realidade é sofisticado e difícil de 
‘marcar’ direito. (...) Não pense que é necessário, absolutamente necessário 
realizar este projeto somente porque eu o executei; que a não realização seria uma 
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falta de atenção, de respeito etc. NADA DISSO. Veja, ao contrário se não seria 
melhor desistir e realizar um conjunto mais simples, de rápida execução etc. Frei 
Fulvio, no fundo, realizou o convento, com simplicidade, e funciona. Se ao contrário 
vocês acham que o projeto pode ser realizado, nós vamos ajudar o possível (nós: 
eu, Marcelo e André). Decida Você (com Frei Egídio e Frei Fulvio) (BARDI, 1979). 

 

Passados três anos do início do projeto, Lina parecia preocupada com sua possível 

responsabilidade sobre a obra não iniciada e buscou tranquilizar a todos, no caso de não ser possível 

executar seu projeto por questões técnicas ou financeiras. Ainda, comenta sobre o a obra que Frei 

Fúlvio realizou para a construção da casa paroquial, citada anteriormente, que poderia ser uma 

alternativa ao Bairro Jaraguá. Nesta carta aparecem os nomes dos principais envolvidos até então na 

produção do projeto: Edmar, Frei Egídio, Frei Fúlvio e os arquitetos Marcelo Ferraz e André Vainer, 

colaboradores da arquiteta e que, além de participar desse projeto, a acompanhariam em suas 

viagens à Uberlândia para acompanhamento da obra e desenvolvimento do projeto. 

Em 1978 Lina Bo Bardi ofereceu o projeto para a Capela Santa Maria dos Anjos, em Vargem 

Grande Paulista. A arquiteta foi apresentada à Bruna Sercelli, então responsável pela construção de 

tal capela, por Edmar, para a qual ofereceu gratuitamente o projeto. Neste período o artista já se 

preparava para o desenvolvimento de projetos para o interior da Igreja Divino Espírito Santo do 

Cerrado e também para a Capela Santa Maria dos Anjos.  

 
(...) A capela de Sta Maria de Ibiúna

43
 irá começar em janeiro. Bruna (Sercelli) já 

conseguiu levantar o dinheiro inicial. A do Espírito Santo (eu a vi há duas semanas) 
está a coisa “mais lindinha”. Um doce. Eu, pessoalmente tenho desenhado muito 
isolado, vida de monge. Tenho andado muito contente e feliz, sem motivos. Estou 
pintando têmperas de caseína, paisagens do cerrado – a seca, ferrugem. (...) 
Preparo-me para os desenhos da Capela do Espírito Santo do Cerrado e Santa 
Maria de Ibiúna. Também para as tapeçarias daqui onde aparecerá, bois, 
bezerrinhos, joaninhas, tatus, gambas, mariposas, cristal, a senhora e o menino, 
frutos e flores do sertão (Trecho de carta de Edmar de Almeida à Lina Bo Bardi, sem 
data). 
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 A Igreja Localiza-se em Vargem Grande Paulista, porém pela proximidade, muitos se referem à cidade vizinha, Ibiúna. 
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Figura 40 Apresentação do projeto, 1979 
Fonte: ILBPMB 

 

 

 
Figura 41 Visita ao terreno, 1979 
Fonte: ILBPMB 

 

 
Figura 42 Comunidade do Bairro Jaraguá com Lina Bo Bardi, 1979 
Fonte: ILBPMB 
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2.3 1979 – 1982: obra 

 

(...) Os tempos e as coisas mudaram. Não posso ir no Cerrado antes que acabe o 
inverno. Também gosto de lembrar sua casa e os campos, escuros, ainda sem luz, 
com intermináveis conversar da noite, a tempestade no confim de Goiás, e as 
pequenas lamparinas de Dona Aurora nadando na água

44
 (BARDI, 1979).  

 
Gent.ma Sra. Dona Lina, confesso que estou sentindo saudade da Senhora e 
também o dever sacro de alegra-la, pois dizia São Francisco que a alegria de 
espírito dá mais vitalidade à inteligência e mais paz ao intimo, afugentando mais 
facilmente todas as tentações (PARISI, 1979).  

 

Frei Egídio escreveu essas palavras em uma carta à Lina em 29 de setembro de 1979, quando 

conta à amiga sobre alguns problemas de saúde, justamente quando a obra havia sido iniciada. “(...) 

Rogo a Deus que não me deixe morrer antes de eu ver construída a Igreja de Dona Lina” (PARISI, 

1979).  

 
Saiba que a Igreja Espírito Santo do Cerrado já começou a ser construída. Todo o 
material está pronto até o que parecia o mais difícil – os postes de aroeiras. O 
Prefeito da cidade também quer ajudar e conhecer a Senhora. Quando tudo estiver 
pronto em terraplanagem e alicerces marcaremos a data da cerimônia simbólica da 
Benção da Pedra Fundamental, data que será marcada de acordo com a Senhora. 
Tenho certeza que além de se tornar um momento histórico, será também, para 
todos, um dia de grande alegria. (...) O povo está com muito entusiasmo e quer 
ajudar; não faltarão os mutirões.- A nova Residência Franciscana também já está 
quase pronta; o acabamento está demorando de mais. Quando a Senhora vier para 
Uberlândia, encontrará o seu quartinho pronto (PARISI, 1979). 
 
 

Segundo Taís Jamra Tsukumo45 “a arquitetura faz parte da produção material do espaço 

social – é produzida por relações sociais concretas, determinadas historicamente, relações essas de 

trabalho, de classe, de poder (...)” (TSUKUMO, 2013, p.261). Com essa citação, inicia-se aqui uma 

proposta de leitura do processo de construção dessa arquitetura, baseada em fontes primárias, 

documentos e projetos. O projeto desenvolvido, inclusive, a partir de desenhos de obra, o qual é 

entendido como constituição da “mediação entre os processos de produção do projeto e da obra, 

determinado histórica e socialmente, podendo ser suporte de diversas relações entre os agentes 

envolvidos: relações de comunicação, dominação, exploração, cooperação, formação, entre outras” 

(TSUKUMO, 2013, p.262). 
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 Trecho de carta de Lina Bo Bardi ao amigo Edmar de Almeida escrita em 24 de agosto de 1979.  
45

 O desenho de obra: relações entre os processos de projeto e de construção. Estudos CPC 3 – Memória, Trabalho e 
Arquitetura. João Marcos Lopes e José Lira (org.), 2013. 
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Figura 43 Panfleto, 1979 
Fonte: IEPHA MG 
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A doação dos projetos pela arquiteta e pelo engenheiro e os procedimentos burocráticos 

como aprovação do projeto pela prefeitura municipal e obtenção de recursos, foi seguida por uma 

obra baseada na contratação de uma equipe de profissionais e na ação do Conselho de Construção, 

sob a liderança de Frei Fúlvio. A atuação de tal conselho é anterior à obra, pois foi sua organização 

que determinou as condições para execução do projeto e obtenção de recursos, além de ter sido ele 

o propósito de uma ação coletiva, antes de qualquer outra coisa. Segundo Frei Fúlvio e Edmar, os 

moradores do bairro receberam a doação de 500 sacos de açúcar de uma empresa de doces local, 

com os quais foram produzidos mil panos de prato pintados por mulheres e revertidos em dinheiro 

para a obra.  

O processo da construção por si só já significa um ato coletivo que “(...) baseado na forma 

manufatureira que se apoia na habilidade artesanal dos trabalhadores na produção de produtos 

variados, implica espaços não dominados, aberturas, onde cabem experimentações em vários níveis” 

(TSUKUMO, 2013, p.264). Com base nisso, este trabalho entende o processo construtivo como 

definidor do produto final da arquitetura e para isso, são utilizados os registros dessa obra, seja 

através de documentos, seja pelos relatos daqueles que participaram da obra. 

Alfredo Menegato, o Alfredão, foi o Mestre de Obras confiado para realizar a construção e 

junto dele foram contratados carpinteiros, pedreiros e serventes, contratados pela Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima. Junto à equipe trabalharam moradores do bairro que doaram seu trabalho em 

alguns mutirões, sendo que o primeiro foi realizado no dia 30 de setembro de 1979, num domingo. 

Nesses mutirões estavam presentes, inclusive, os profissionais contratados, os quais davam 

continuidade à obra durante o expediente semanal. Segundo Alfredão, para Frei Fúlvio “(...) era pra 

mandar na risca do trem. Aquilo era o sonho dele. Nossa! Dava valor na Dona Lina Bardi” 

(MENEGATO, 2013). 

Este mestre de obras trabalhou em diversas obras para a igreja: 

 
Comecei aqui na casa deles com uma caixa d’água dentro do chão. Que isso hoje 
não usa mais, que não falta água, né? Dentro do chão. Até pra experimentar... 
Porque os padres não vão dando serviço de cara para pessoa. Eles estudam 
primeiro a pessoa. Ai então eu fiz a caixa embaixo, gostou , deu certo. Fiz a outra no 
alto, também gostou, deu certo. Aí me deu a construção da casa paroquial 
também, que é um serviço muito grande. Muito bem feito, muito bonito. Ai da 
construção dela eu fui para a igreja do Jaraguá. Ai depois da igreja do Jaraguá eu 
fui para o mosteiro, atrás do Bom Pastor. 1600 metros de construção no mosteiro. 
Mas é tudo simples, sem nada de acabamento de azulejo nada. Só cimento 

(MENEGATO, 2012)
46
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Entrevista realizado com Alfredo Mengato realizada em abril de 2013. 
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Figura 44 Página do caderno de registros. Primeiro mutirão de construção. 
Fonte: Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – IEPHA MG. 
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Além dos recursos financeiros, grande parte dos materiais foi obtida através de doações 

feitas por empresas da cidade, até mesmo como sobras de materiais utilizados em obras locais, como 

aconteceu com o concreto algumas vezes. Os materiais utilizados na construção também seguiram as 

considerações de Edmar, sendo utilizado, além da reforçada estrutura de concreto armado, tijolos e 

telhas produzidos na região, assim como a madeira local para as estruturas.   

A obra foi iniciada pela infraestrutura circular da capela, toda construída sobre o nível natural 

do terreno e posteriormente aterrada para obtenção dos níveis previstos no projeto, garantindo que 

a nave estivesse localizada na cota mais alta. A forma circular dos volumes e a sinuosidade geral do 

conjunto não gerou qualquer dificuldade construtiva, segundo os trabalhadores Alfredo Menegato e 

Vicente de Paula Mariano. 

 
Não achei dificuldade não. É um redondo grande! Coloca uma linha no meio e roda, 
pronto. Ai fura onde é pra furar. Ficou ótimo. Depois aquela cinta em cima; muito 
pesado aquele madeiramento. Muita telha (MENEGATO, 2013). 

 

A marcação inicial precisou ser medida e transferida para o lote, encontrando os pontos 

centrais para as formas circulares e posterior execução da estrutura, como narrado por Vicente de 

Paula Mariano, carpinteiro da obra: 

 
(...) Como é que você vai fazer redondo? Como é que você vai aprumar o tijolo 
redondo? (...) E aí eu te pergunto. Como é que eu fiz? Sabe que é que eu fiz? Fui lá no 
centro, assentei, peguei um pau, finquei o pau com três metros de altura, aprumei ele 
bem aprumadinho nos quatro lados dele, peguei uma corda (...) e pus assim o pau e 
eu pus no pau tipo duma argola... (...) Então o cara assentava três tijolos e espichava 
e dava o prumo. Aí subia mais um pouquinho, assentava mais, espichava e... Pra não 
ficar você aprumando de tijolo em tijolo. (...) Pois é... E eu que inventei isso. Ai fui eu 
que inventei na época lá... Porque vou inventar porque senão nós vai ficar dez anos 
aqui assentando tijolo aqui, uai... (MARIANO, 2012)

47
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 Entrevista realizado com Vicente de Paula Mariano realizada em julho de 2012. 
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Figura 45 Página do caderno de registros. Mutirão de construção. 
Fonte: Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – IEPHA MG 
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Vicente de Paula Mariano, o Vicentão, foi um dos trabalhadores contratados envolvidos no 

processo de construção e falou sobre essa experiência pela primeira vez após sua contribuição como 

carpinteiro da obra. Para ele, trabalhar na obra da Igreja do Bairro Jaraguá foi um acaso.  

A proposta para que atuasse na construção da edificação lhe foi feita por Frei Fúlvio 

enquanto atuava na construção da Casa dos Padres48, obra em estágio avançado e que em breve 

permitiria sua atuação desde o início das obras no Bairro Jaraguá. Sua participação se iniciou com o 

terreno limpo para a construção, apenas com uma casa de tábuas49, onde a comunidade já se reunia 

em oração. Esse templo provisório foi construído pela população ao lado de onde seria construída a 

igreja.  

Antes mesmo de conhecer o projeto, a insegurança seria ler os desenhos, os quais Frei Fúlvio 

já dispunha em mãos e que, segundo Vicente, por terem sido elaborados por uma italiana, poderiam 

conter diferentes métodos de representação. Em seu primeiro contato com o projeto e para surpresa 

de Vicente, o projeto era de fácil leitura, permitindo, inclusive, a fácil marcação da edificação no lote.  

Pela forma do conjunto, Vicente de Paula Mariano conta que “(...) o povo perguntava pra 

mim: o que é que vai ser? Uma igreja, eu falava. Mas... Igreja? Igreja! (...) Eu só não sabia que seria 

do jeito que foi. Porque eu fui lá pra fazer uma igreja. O que é que é uma igreja? Quadrado não é? A 

hora que eu vi a planta falei: Epa! Eu assustei” (MARIANO, 2012). 

No dia 28 de outubro de 1979, durante o segundo mutirão, foi possível concretar a base da 

capela e torre. Com essa etapa realizada, Frei Egídio escreveu à amiga Lina no dia 19 de novembro 

para lhe informar sobre os trabalhos: 

 
As fundações da nova igreja, a sua predileta, já estão prontas. Estamos começando 
aquelas da casa e está sendo preparado o aterro. À nova casa paroquial falta 
somente os móveis adequados e feitos sob medida. Vivo na ansiedade de fazâ-la 
viver uma grande satisfação. Rezo sempre por sua viva inteligência. Desejo-lhe paz 
e bênção à sua mãe, seu marido e sua irmã (PARISI, 1979)

50
. 

 

Além de comunicar a arquiteta sobre a construção, o frei se referiu à Igreja como sendo “sua 

predileta”, afirmação compartilhada por Frei Fúlvio em entrevista realizada em março de 2013, 

quando disse que Lina se referiu à igrejinha de Uberlândia como sendo seu projeto mais importante.  

 

 

 

                                                           
48 

Casa Paroquial construída junto à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Martins, em Uberlândia, para atender à 
Ordem Franciscana. Início da obra em 1978 e inauguração em 1980. 
49

 Capela construída pelo povo do Bairro. 
50 

A casa paroquial a que o frei se refere na carta foi a obra onde Alfredo Menegato trabalhou antes de ser contratado para 
executar a igreja. 
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Figura 46 Página do caderno de registros. Mutirão de construção. 
Fonte: Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – IEPHA MG 
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Segundo Alfredão, o cotidiano de obra era organizado a partir de solicitações dos materiais 

ao Frei Fúlvio, os quais eram adquiridos através de doações e compras, conforme a demanda da 

obra. Isso pode ser conferido no resultado formal, o qual traz sutis sinais, principalmente na 

estrutura de concreto armado, que denunciam um processo de concretagem fragmentado, ritmado 

pela disponibilidade do material.  

Assim, as alvenarias em tijolo cerâmico, previamente selecionados, foram erguidas 

paralelamente à estrutura, a qual tinha o madeiramento de formas aproveitado sequencialmente; 

especialmente as formas para vigas sinuosas, as quais exigiram madeiramento mais fino e maleável.  

Implantando inicialmente o maior volume do conjunto, partiu-se da cota mais alta do lote, 

considerando dez centímetros acima do nível da rua para seguir com a implantação até o fim das 

contenções previstas para toda a estrutura, a qual exigiu o aterro de grande parte do lote (MARIANO, 

2012). O enfrentamento com o topografia foi realizado durante o desenvolvimento do projeto de 

aprovação para a prefeitura e obra, pois o nível dos acessos deveria acompanhar a rua. Apontando 

para as decisões relativas aos processos de construção tomadas no próprio canteiro, no caso da 

implantação, foi necessária a adequação do acesso principal do conjunto, pois a inclinação da Rua 

dos Mognos exigia a adaptação após o início da construção. Em uma prancha do projeto 

arquitetônico existente no arquivo da Igreja verificamos diversos apontamentos de revisão e um 

deles é exatamente esse fato narrado por Vicentão. Na imagem abaixo podemos ler: “Ver escada em 

planta e recalcular mais precisamente”. 

 

 
Figura 47: Projeto com apontamentos  

Fonte: Acervo da Igreja Espírito Santo do Cerrado 
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Figura 48 Página do caderno de registros. Visita de Lina e equipe. 
Fonte: Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – IEPHA MG 

 



73 
 

A primeira fase de aterro foi realizada no dia 03 de dezembro de 1979, na área onde já havia 

sido executada a fundação da capela. Desde o início, a obra contou com recursos diversos, desde o 

aterro do lote, o qual teria sido fruto de desaterros próximos e que tinham o terreno da futura igreja 

como destino. Dando sequência à obra foi executado o madeiramento e concretagem da estrutura 

da casa paroquial e caixa d´água51, sendo concretada a laje de piso que existe em parte da moradia 

durante o quarto mutirão, trabalho realizado no dia 28 de janeiro de 1980.  

Não foram executados os banheiros previstos no projeto, acessados pelo nível do barracão, 

conforme podemos ver na elevação do projeto (Figura 49). Apesar disso, sob o nível da moradia foi 

construído um depósito, a partir de uma decisão de obra, segundo Vicentão. Durante uma visita da 

arquiteta à obra, Alfredo Menegato fez a ponte entre ele e a “engenheira52”, no esclarecimento de 

dados referentes à obra e aos encaminhamentos seguintes, sendo o único contato entre ele e a 

arquiteta. Na ocasião, vendo na obra a possibilidade de ocupação de uma área edificada e não 

aproveitada, o carpinteiro sugere a arquiteta o uso desse espaço como alternativa à 

“badulaqueira”53. Esta foi, segundo ele, a única grande alteração executada no projeto durante sua 

presença na obra, até 1980. 

 

 

 

 

                                                           
51 “Eu que tava la quando foi feita essa caixa. Até estufou o madeiramento na concretagem;. mas ficou boa, ficou bonita” 
(MENEGATO, 2012). 
52

 Lina é freqüentemente tida como engenheira da obra. 
53 

Segundo o entrevistado, badulaqueira é o conjunto de objetos sem uso imediato, mas que pode adquirir função 
futuramente, necessitando ser depositada em algum lugar. 
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Figura 49 Página do caderno de registros. Obra em 29 de março de 1980. 
Fonte: Casa Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – IEPHA MG 
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Nota-se que o processo construtivo foi o principal ponto de contato entre arquiteta e a 

equipe de obras, como um processo aberto às considerações locais de execução, que foi fator 

decisivo para a autonomia demonstrada pelos trabalhadores associada à fidelidade dos 

trabalhadores à concepção original. 

Logo após o terceiro mutirão, realizado em 02 de dezembro de 1979, parte do madeiramento 

de aroeira chegou de Canápolis à Uberlândia. As toras que sustentariam a cobertura foram lavradas 

no próprio terreno, sendo utilizadas como estrutura somente no ano seguinte. Frei Fúlvio recorda 

que outra parte do madeiramento utilizado para a cobertura foi obtido na demolição de uma igreja 

em Monte Alegre de Minas, construída no século XIX e que no período passava por uma reforma. 

 
Era a mesma rotina. Não tinha diferença. A aroeira, por exemplo, (...) veio a tora de 
aroeira, colocava lá fora na frente da rua. Ai tinha um senhor com o machado que 
lapidava ela, tirava a casca. (...) Até pôs umas no início e quebraram; acho que 
vieram de Monte Alegre. Ela veio de Monte Alegre trincada. Colocou e trincou. 
Depois trocaram elas. Eles faziam o esteio lá no chão na frente da igreja. (...) 
Vieram umas aroeiras de Canápolis. Cortadas lá e o cara com machado arrumava. 
Ele era lapidador de madeira. Eu até falei pro Frei que ele tirou meio muito e ficou 
meio fraca. Devia ter tirado menos. Acho que ele doou ou vendeu (MENEGATO, 
2012). 

 

Em março de 1980 já havia sido executada toda a infraestrutura de concreto e também a 

alvenaria e pilares em concreto para fechamento da capela. Segundo Alfredo Menegato:  

 
Aquele tijolo foi tudo rejuntado. Limpou o barro. Assentamos no barro. Limpou a 
junta e colocou reboco de cimento em toda junta, em volta. (...). Por fora foi todo 
limpado o barro. Raspava, limpava. Assentei no barro! Mania besta minha! (...) 
Minha casa é só barro. Não tem nada de coluna, é barro, tijolo comum e barro. Não 
sei... É porque ficava construção cara. Ai não sei por qual motivo coloquei barro. (...) 
Ele fez uma estrutura muito boa pra receber o madeiramento muito pesado... O 
barro é mais fácil de trabalhar, na sei por qual motivo. (...) Vinha de tudo quanto 
era lugar. (...) Lá na igreja do Jaraguá vinha de caminhão; um saibro misturado com 
barro muito bom pra trabalhar. Se olhar bem da pra vez q não é cor de comento. 
(MENEGATO, 2012) 

 

Segundo Vicente de Paula Mariano, um dos apontamentos feitos pela arquiteta na obra foi a 

respeito do assentamento dos tijolos, o qual não deveria gerar “frisos” na massa entre as peças, 

como era utilizado frequentemente na ausência de reboco. Tijolo e massa deveriam formar uma 

superfície, criando rejuntes que escondem o barro utilizado para assentamento dos tijolos, utilizado 

por decisão do mestre de obras, Alfredão. 
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Próximo ao fim da participação de Vicente na obra54, o carpinteiro relata sobre certa 

polêmica que existiu em torno da execução do acabamento superior da igreja, “(...) que era pra ter a 

sanca, era uma bica, vinha a água, jogava o telhado. Jogava na bica, que ao redor de tudo era uma 

bica e ia fazer a sanca pra poder plantar coroa de cristo em cima. Pode ser que lá não tem mais não” 

(MARIANO, 2012). Tal elemento recebeu detalhes construtivos para sua execução prevista nos 

volumes da capela e moradia, porém foi executado somente na capela.  

 

 
Figura 50: Detalhe para viga superior 2.  
Fonte: FERRAZ, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 

O detalhe mostra a existência de uma “sanca” - onde, segundo Vicente, seria cultivada a 

Coroa de Cristo - paralela à uma “bica”, por onde passaria a água pluvial. Por razões técnicas a 

vegetação – do Cerrado e não Coroa de Cristo - não permaneceu por muito tempo, certamente por 

problemas de manutenção ou escoamento da água e impermeabilização da área.  

 
(...) uma jardineira que era para ter em volta tudo. Ai a jardineira tem essa beirada 
e tem outra por dentro. Ai o madeiramento vem e pega nessa beirada aqui. E aqui é 
a jardineira. O peso do madeiramento todo pega naquela bica e sobe uma parte 
pra plantar mato sei lá... (...) Eles tocaram plantar lá e, ao invés de aguar lá... A 
torre também plantaram lá em cima. Agora, aguar aquilo lá como? (...) 
(MENEGATO, 2012). 
 

                                                           
54 

Estando a obra com estrutura de concreto inacabada, faltando o arremate superior onde estaria a jardineira, alvenarias 
do corpo principal e parte da alvenaria do corpo intermediário levantadas, acessos definidos, arrimos construídos, parte da 
torre e caixa d’água prontas, Vicente faz seu acerto de contas com a igreja e deixa a obra.  
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Figura 51 Vista Calha-floreira 

Fonte: ILBPMB 

 

Nesse mesmo período discutia-se a execução da cobertura da igreja. Segundo Vicente, a 

primeira opção foi descartada ao longo da obra, onde existia uma espécie de claraboia na parte mais 

alta da cobertura, sem apoio central. O carpinteiro refere-se ao projeto inicial da arquiteta para a 

cobertura da capela, que aparece como uma das duas opções no projeto de 1978, a solução 

hexagonal. As possibilidades técnicas para que o projeto seguisse a concepção original foram 

desenvolvidas até meados de 1980. 

 
(...) Aquele telhado era pra ser assim: (...) Porque agora tem um pau, não tem? (...) 
Tem um pau La no meio, mas não era pra ter aquilo não. Era pra ser espirrado. E 
por cima no telhado era pra por vidro. Telha de vidro. Entendeu? Era pra ser ele 
espirrado, que eu ia fazer ele assim, espirrado. E por a telha de vidro e dava 
claridade no centro da igreja. Era pra ser assim. Ai o Frei Fúlvio não quis. - Ah, não, 
mexer com isso não, que não sei o que... (MARIANO, 2012).  
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Figura 52 Corte Capela - estudo, 1980 
Fonte: ILBPMB 

 

 
Figura 53 Cobertura – estudo, 1980 
Fonte: ILBPMB 
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Figura 54: Construção – Igreja e Capela de Tábua, 1979 

Fonte: FERRAZ, 1999. 

 

 
Figura 55 Cobertura – estudo da solução hexagonal, 1980 

Fonte: ILBPMB 

 

 

 



80 
 

 
Figura 56 Cobertura – estudo da solução adotada, 1980 
Fonte: ILBPMB 

 

 

 
Figura 57 Lina Bo Bardi e André Vainer, agosto/1980 
Fonte: ILBPMB 

 

Nas imagens que registram a obra nesse momento pode ser observada a instalação dos 

andaimes como estrutura provisória, apoiados na alvenaria de tijolo cerâmico. A subtração dos 

tijolos para passagem do madeiramento desses andaimes foram as aberturas mantidas por um 

tempo como iluminação e ventilação da capela. 
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Lina verificou as condições daquele momento para definir qual seria o encaminhamento da 

obra. Em junho de 1980 a arquiteta desenvolveu alguns desenhos para a cobertura da capela, onde, 

a partir de suas anotações, questionou a forma como estava sendo executado o projeto, se 

caminhava ao encontro de alguma das soluções propostas pelo projeto, ou não. A partir de então, dá 

continuidade ao desenvolvimento da ‘alternativa hexagonal’, onde a estrutura circular contém seis 

águas, porém mescla essa solução com a proposta octogonal, levando a cumeeira para o centro da 

circunferência. 

A necessidade pela definição do projeto de cobertura que seria executado fez com que em 

07 de julho de 1980, Lina Bo Bardi e Marcelo Ferraz escrevessem à Frei Fúlvio juntamente ao envio 

do desenvolvimento da solução que deveria ser executada. Foram enviados os desenhos necessários 

para a execução da cobertura – sempre destacando a necessidade de verificação do projeto junto ao 

engenheiro – acompanhados de uma maquete do projeto (Figura 58).  

  

Caro Frei Fulvio, desculpe o atraso: mas... Muita confusão, trabalho e até André 
com hepatite! Aqui junto vae a maquete que o Marcelo fez. Com algumas 
indicações também. Espero passar em Uberlândia na minha volta da Bahia (vou 
viajar dia 10, 2 feira). Marcelo irá também, depois. Telefonarei para o Senhor de 
Salvador. Um grande abraço, Lina. (...) Frei Fulvio, estamos mandando tudo maio às 
pressas. Maiores acertos, ou dúvidas, podemos nos comunicar por telefone. André 
manda abraços. Abraços a todos, Marcelo (BARDI e FERRAZ, 1980)

55
. 

 

Neste projeto a imagem do Espírito Santo saiu da torre do sino e passou para o ponto mais 

alto da cobertura, sobre uma peça hexagonal de travamento da cobertura que está apoiada no 

pórtico de madeira. Após muitos estudos para a execução da proposta original com seis águas, Lina 

passa a cumeeira para o centro da circunferência possivelmente pela extensão que algumas vigas de 

madeira deveriam ter para vencer o vão – aproximadamente 14m. Segundo o projeto, essa peça 

hexagonal central receberia seis vigas de Aroeira da estrutura primária da cobertura, que seriam 

fixadas a partir de um desenho proposto por ela ou por outro método que poderia ser encontrado 

pela equipe de obra; o que aconteceu (Figura 59). 

Nos desenhos enviados nessa data pode ser verificado que a arquiteta fez orientações sobre 

a maneira de construir a estrutura que estava propondo onde apontou algumas exigências, como a 

inclinação da cobertura que deveria ser de 40% (Figura 60). Algumas alturas e alguns espaçamentos 

da estrutura estavam relacionados com o espaço executado, e por isso o projeto se apresenta 

também como diretriz de execução, bem como as telhas locais determinariam o madeiramento das 

ripas. 

                                                           
55

 Uma mesma carta escrita por Lina Bo Bardi e Marcelo Ferraz. 
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Em 15 de julho, oito dias depois, a arquiteta definiu a área onde as telhas seriam 

translúcidas, definindo o local e espacialidade do altar. 

 

 

 

 
Figura 58 Maquete da cobertura da capela 
Autor: Marcelo Ferraz 
Fonte: ILBPMB 

 

 

 
Figura 59 Projeto cobertura capela, 1980 
Fonte: ILBPMB 
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Figura 60 Detalhamento cobertura capela, 1980 

Fonte: ILBPMB 
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Em agosto de 1980 Lina, Marcelo e André estiveram em Uberlândia para acompanhamento 

da obra e desenvolvimento do projeto na cidade. Um novo desenho apontou a inclinação de 25% na 

cobertura da igreja (Figura 64), e as elevações continuam apontando para a necessidade de 

construção de buracos com e sem vidros coloridos nas paredes, para ventilação, mas sem citar o 

revestimento. Nesta visita dos arquitetos foi confeccionado o detalhamento para a cobertura e piso 

do barracão e moradia. Os desenhos ainda mostram que a arquiteta conserva a existência do fogo 

através de uma churrasqueira no mesmo nível do barracão.  

Em outubro do mesmo ano Lina produziu desenhos para o altar da capela e para bancos da 

igreja. Tais bancos foram executados por Bruna Cercelli e utilizados na Capela Santa Maria dos Anjos. 

 

 
Figura 61 Projeto Altar, 1981 
Fonte: ILBPMB 

 

(...) Naquela estrutura redonda, (...) sem esteio no meio, eu ajudei a fazer aquilo lá. 
Colocamos o cabo de aço e apertamos. (...) Quanto mais aperta, mais sobe. (...) Ai 
trava e a coisa sobe. Está lá perfeito ate hoje (MENEGATO, 2012). 
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Figura 62 Detalhamentos, 1980 

Fonte: ILBPMB 

 
 

 
Figura 63 Mutirão - transporte peças da estrutura da cobertura, 1980 

Fonte: ILBPMB 

 

No dia 12 de janeiro de 1981, sem ver concluída a Capela Divino Espírito Santo do Cerrado, 

Frei Egídio Parisi falece em Nocera, próximo a Salerno56.  

Em janeiro de 1981, foram definidos os materiais de acabamento e revestimento pendentes. 

Além da apresentação em desenhos, existe um memorial descritivo que aponta diretrizes para essa 

                                                           
56

 Em 1987, Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki projetaram a Cadeira Frei Egídio para o Teatro Gregório de 
Mattos em Salvador. 
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etapa de obra. A leitura do memorial permite observar que foram documentos produzidos na obra, 

pois este faz referências a definições no canteiro, como algumas marcações que deveriam ser 

verificadas no local: “Todas as paredes revestidas interna e externamente conforme amostra feita no 

interior. (...) Cortar as vigas dos beirais do pátio interno conforme risco de giz no local” (BARDI, 

1981). 

O acabamento dos pisos está descrito e também representado por plantas, onde se destaca 

o piso de tábuas corridas em Ipê na moradia, o qual Alfredo Menegato teve grande participação. “Eu 

coloquei os caibros. Ai veio com a tábua e colocou em cima. Um assoalho mudo. É reto assim. Eu furo, 

coloco o caibro aqui e caibro ali. E enche de concreto e prega a tábua em cima. Não fica buraco por 

baixo” (MENEGATO, 2012). Ficaram definidos os revestimentos para o piso da igreja, que deveria ser 

executado com pedra Goiás; o piso do pátio interno revestido com seixos rolados assentados 

radialmente; o piso do barracão acabado com cimento queimado e pó xadrez verde. 

São feitas algumas observações sobre as alvenarias, como a construção da mureta na 

circulação externa da moradia, sobre a diminuição de uma porta e definição da escada interna entre 

a moradia e a igreja.  É o primeiro documento que aponta para a alternativa de considerar os furos 

deixados pelos andaimes como alternativa aos ‘buracos’ previstos pelo projeto nas paredes da igreja, 

porém Lina solicitada que sejam mantidos somente os superiores. Ainda, deveriam ser instalados 

vidros vermelhos, azuis e amarelos nos mesmos (Figura 65).  

As instalações elétricas deveriam ser enterradas e expostas com condutores nas paredes, 

conforme a necessidade, assim como para os pontos de iluminação. A caixa d’água deveria ser 

pintada de azul na parte superior e plantada uma trepadeira em sua base. Foi desenvolvido o 

detalhamento do uso do espaço interno das celas (Figuras 67) a partir da demanda e do 

aproveitamento do espaço interno dos ambientes, bem como o detalhamento das esquadrias, que 

seguiram tipologias tradicionais (Figura 69).  “Lina sempre teve enorme dificuldade com os caixilhos, 

sempre, não só pelas questões tecnológicas – a falta delas – como já foi dito, mas o fechar e abrir, 

enquanto projeto, sempre aparece em sua obra como um momento tenso” (SUZUKI, 2010. p.67). 
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Figura 64 Detalhamentos, 1980 

Fonte: ILBPMB 

 

 
Figura 65 Detalhamentos, 1980 

Fonte: ILBPMB 
 

 
Figura 66 Cobertura Capela, 1980 

Fonte: ILBPMB 
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Figura 67 Detalhamento interior cela, 1981 
Fonte: ILBPMB 

 
 

 
Figura 68 Detalhamento Revestimentos de piso, 1981 
Fonte: ILBPMB 
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Figura 69 Detalhamento esquadrias, 1981 

Fonte: ILBPMB 

 

 

 

O que houve de mais importante, na construção da Igreja do Espírito Santo, foi a 
possibilidade de um trabalho conjunto, entre arquiteto e mão de obra. De modo 
algum foi um projeto elaborado num escritório de arquitetura e enviado 
simplesmente para a execução, pois houve um contato fecundo e permanente 
entre arquiteto, equipe e o povo que se encarregou de realizá-lo (BARDI apud 
FERRAZ, 1993, p.214). 



90 
 

 
Figura 70 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 
Fonte: CDHIS UFU 

 

 
Figura 71 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 
Fonte: FERAAZ, 1993 

 

 
Figura 72 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1983 
Fonte: CDHIS UFU 
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Figura 73 Vista conjunto, década de 1980 

Fonte: ILBPMB 

 

 
 

 
Figura 75 Vista claustro, deácada de 1980 

Fonte: ILBPMB 

 

 
Figura 76 Interior da capela, década de 1980 

Fonte: ILBPMB 
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Figura 74 Igreja Espírito Santo do Cerrado, 1982 
Fonte: ILBPMB 

 
 

 
Figura 75 Interior barracão, década de 1980 
Fonte: ILBPMB 
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3 A ARQUITETURA DURANTE O PERÍODO MILITAR EM UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, BRASIL: 

BREVE CONTEXTO 

 

Faz-se necessário construir um breve panorama de fundo à atuação de Lina Bo Bardi no 

Triângulo Mineiro no que diz respeito ao cenário arquitetônico nacional e local. Conectando a 

hegemonia moderna ao período de investigação principal deste trabalho (1976-1982), devemos 

observar a produção de alguns arquitetos que reagiram criticamente ao contexto arquitetônico 

brasileiro a partir da década de 1960. Essa arquitetura é representada principalmente pela escola de 

Vilanova Artigas, por Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Sérgio Bernardes, Sérgio Ferro, Lina 

Bo Bardi, Flávio Império e Acácio Gil Borsói. Entre outros, estes arquitetos estiveram à frente de um 

processo em busca de sintonias contemporâneas à condição de subdesenvolvimento do país, o qual 

apresentava sintomas de um forte crescimento urbano e industrialização. 

Esse debate partiu do pressuposto de que o Brasil detinha uma produção industrial coerente 

com sua história e que responder as questões nacionais com base nas suas próprias conquistas 

indicava uma saída para sua condição de subdesenvolvimento social. A pré-fabricação, a construção 

em série, sistemas de mutirão e interesse social configuraram um debate pertinente ao novo cenário 

de desenvolvimento da arquitetura, onde as tensões contemporâneas dadas pelos processos sociais 

e urbanos se faziam presentes em todo o país. 

 

 
Figura 76: Conjunto Habitacional de Cajueiro Seco em Jaboatão, 1963. 

Fonte: ANELLI, 2008, p.10. 
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Figura 77: Residência Boris Fausto, 1961.  
Projeto: Sérgio Ferro. 
Fonte: ANELLI, 2008, p.39 

 

.  

Figura 78: Residência Bernardo Issler, 1961.  
Projeto: Sérgio Ferro. 
Fonte: ANELLI, 2008, p.41 

 

Algumas obras que representam formulações críticas e diversas pela renovação da produção 

arquitetônica brasileira. O Conjunto Zezinho Magalhães Prado e a Residência Boris Fausto 

representam a tentativa de se concretizarem como produto de uma indústria da construção; a 

Residência Bernardo Issler como teste de viabilidade construtiva ao país subdesenvolvido a partir de 

um canteiro de obras tradicional e o Conjunto Habitacional de Cajueiro Seco, como amostra de uma 

pré-fabricação baseada na cultura popular para solução realista de uma demanda habitacional57.  

 
O período de transição de nossa matriz moderna começa, provavelmente, em 
meados da década de 1960, coincidindo com o advento da ditadura militar, e se 
esgota – para a área da arquitetura – no início de 1980, quando surge o primeiro 
confronto com o renovado debate internacional, já em curso desde a década 
anterior. A arquitetura desse período representou para o Brasil a maturação do 
nosso projeto moderno, que em versões distintas, vinha moldando nossa cultura 
arquitetônica desde a década de 1940. Operava os signos de nossa modernidade 

                                                           
57

 SOUZA, D. B. I. (2009). Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco 
(1960-64). São Paulo, Dissertação (Mestrado), FAU - USP. 

 



95 
 

com familiaridade e dava cabo das crescentes demandas propostas pela versão 

desenvolvimentista dos governos militares (SPADONI, 2008)
58. 

 

Os projetos que representam essa transição são a base para as proposições críticas das 

décadas seguintes diante da complexidade social do país e que, após a realização da arquitetura 

moderna brasileira, buscam aproximações com debate internacional. Para Spadoni (2008) essa 

mudança se inicia em meados de 1960 e coincide com a afirmação da escola paulista no cenário 

nacional, periodização discutida também por Anelli (2008), Bastos e Zein (2011), quando apontam 

obras ainda na década de 1950 como indícios de uma nova formulação crítica por parte de arquitetos 

brasileiros. Como exercício desse posicionamento está o Pavilhão de São Cristóvão (1957) de Sérgio 

Bernardes, o Clube Atlético Paulistano (1957) de Paulo Mendes da Rocha, o Museu de Arte de São 

Paulo (1957) e o Solar do Unhão (1959) de Lina Bo Bardi.  

O espírito da Ditadura Militar vivida pelo Brasil não proporcionou somente uma nova ordem 

social, mas foi o cenário para uma série de novas condições à construção do país seguindo com o 

projeto desenvolvimentista (ANELLI, 2008). O regime ditatorial teve a arquitetura e urbanismo como 

ferramenta de sua ordem e superação das conquistas vividas até então pelo estado. A marca maior 

foi a realização de Brasília, não somente como ápice de modernização do país, mas como grande 

empreitada no avanço para oeste e interiorização do desenvolvimento a partir da industrialização e 

do planejamento urbano.  

 
O campo da construção civil conhece uma notável expansão quantitativa e 
ampliação regional cuja realização, sendo fortemente subsidiada, está menos 
preocupada com a economia de gastos e os lucros financeiros do que em 
promover, a qualquer custo, obras de grande porte, representativas, com forte 
tendência ao exagero dimensional (BASTOS; ZEIN, 2011).  
 

Após as consequências positivas sofridas por Uberlândia com a construção de Goiânia (1933), 

a cidade viveu um significativo crescimento e desenvolvimento econômico com Brasília, utilizando 

uma adaptação do vocabulário moderno para o desenho da cidade. Nestes anos já pode ser 

verificada uma pluralização da produção arquitetônica local, como consequência da diversidade de 

origem dos arquitetos atuantes na cidade. Os 240.961 habitantes59 de Uberlândia na década de 1970 

representam o grande crescimento vivido pela cidade e consequente demanda por projetos de 

estruturação urbana, os quais contavam com a atuação de aproximadamente 20 arquitetos na 

cidade; número que aumentou para 74 em 1991. 
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 SPADONI, F. Dependência e resistência: transição na arquitetura brasileira nos anos de 1970 e 1980. Arquitextos, 
novembro de 2008. 
59 

Fonte: IBGE/Secretária Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Extraído de “Estudo populacional de Uberlândia (MG), 
1996-2006”, de Niovaldo Vaz Carneiro Filho, Camila Bernardelli, Patrícia Bonolo Cruvinel, Thallita Isabela Silva e Geisa Daise 
Gumieiro Cleps. 
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Embora apartada do debate internacional originado nos anos de 1950 e 60, que 
propugnava, em tese, a revisão dos postulados modernos, a produção brasileira a 
partir dos anos de 1970 fez de sua visão amaneirada do moderno um retorno à 
linguagem sem discurso; ao contrário do panfleto europeu e americano, creditou a 
permanência do projeto à sua continuidade figurativa e o que foi pensado num 
primeiro momento como estrutural passou a ser, sem assumi-lo, linguístico 
(SPADONI, 2008). 

 

 
Figura 79: Centro de Uberlândia, 1970 
Fonte: Cartão Postal em comemoração às festas de final de ano. 
Acervo Casa dos Padres Franciscanos de Uberlândia. 

 

Segundo o autor citado acima parte dos arquitetos se afastaram de seu possível engajamento 

político e responsabilidade social e passaram a priorizar clara consciência técnica e formal. Neste 

período, de esgotamento na aplicação das formulações modernas e de certa ausência crítica foi, ao 

mesmo tempo, um período de busca por novos caminhos através de uma extensa produção, a qual 

ela mesma, por demandar o grande exercício das equipes profissionais, dificulta o processo de 

reflexão sobre as práticas. As frentes de trabalho extrapolam os limites territoriais e surgem em 

diversos pontos do país com o desenvolvimento de cidades do interior, como Uberlândia.   
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Figura 80: BNDE. Rio de Janeiro, 1972. 

Projeto: Alfred Willer, Ariel Stelle, Joel Ramalho Jr., José Sanchotene,  
Leonardo Oba, Oscar Mueller e Rubens Sanchotene. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.110/3853 

 
 

Situado à margem de uma via de tráfego rápido, o edifício da Petrobrás perseguiu 
uma expressão plástica destacada no meio urbano. Foi concebido para a cidade 
moderna, composta por edifícios soltos e relativamente autônomos e não para 
compor uma ambiência urbana (BASTOS; ZEIN, 2011). 

 

Esta arquitetura desenvolvida entre os anos da ditatura militar e que é produzida no meio 

onde se formam os arquitetos atuantes na década de 1970 e 1980 em Uberlândia é “(...) testemunho 

de um novo Brasil, com um capitalismo mais complexo, uma sociedade majoritariamente urbanizada 

e um razoável parque industrial (...)” (BASTOS; ZEIN, 2011). 

Uberlândia, com papel fundamental na modernização da região, viveu a realidade do efeito 

‘milagre econômico’ quando os investimentos na indústria geraram efeitos na prática do projeto das 

áreas destinadas ao funcionamento dessas áreas, as quais passaram a exigir soluções técnicas 

desenvolvidas por equipes especializadas, as quais incluem arquitetos em seu corpo (SEGAWA, 

1998). Neste âmbito, a década de 1970 em Uberlândia comprovou a qualidade de projetos deste 

cenário com a produção do arquiteto Elifas Lopes Martins60 em sua atuação junto a Granjas Rezende, 

além da presença anterior de escritórios contratados por grandes empresas, como é o caso do 

Henrique Mindlin Associados Ltda, no desenvolvimento do projeto para a sede da empresa Souza 

Cruz. 

 

                                                           
60

 Entre essas obras destacamos o conjunto de residências projetadas por Elifas Lopes Martins, as quais se destacam na 
região central da cidade pela forma como se inserem nos terrenos e pela exploração que o arquiteto faz do concreto 
armado e tijolo cerâmico. Goiano e graduado pela Universidade de Brasília em 1968, Elifas se especializa em habitações na 
Inglaterra em 1970, onde possivelmente refina seu repertório que o direciona na produção local.  

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.110/3853
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Figura 81: Fábrica Souza Cruz, 1970. 
Projeto: Henrique Mindlin Associados Ltda. Arquitetos Walmyer Lima Amaral,  
Pedro Augusto Vasques Franco, Walter Lawson Morrison e colaboradores. 
Fonte: NUTHAU - UFU 

 

Nesta mesma década, as consequências do progresso do interior brasileiro e novas 

interligações entre os polos de desenvolvimento exigiram que os investimentos em transportes 

ultrapassassem as rodovias, buscando melhorar as condições para o transporte de cargas. O projeto 

da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a qual teve suas estações projetadas por Oswaldo 

Bratke em Ribeirão Preto, Uberaba e Uberlândia é fruto desse processo. Sua construção denuncia a 

exploração do concreto armado e a possibilidade de construção seriada, bem como a flexibilidade na 

definição dos usos em planta pelos blocos de serviço. A qualidade destas estações já é reconhecida e 

estes projetos já estão inseridos na historiografia nacional por sua relevância.  

Neste período os terminais rodoviários, como destacado por Hugo Segawa, não eram 

somente uma necessidade para o trânsito de passageiros, mas sim, a partir de seu programa de 

necessidades, um importante equipamento urbano às cidades constituindo “(...) também local de 

vivência e lazer, lugar de encontro para a população da cidade, oferecendo bares, restaurantes e 

pequeno comércio como atrativo” (SEGAWA, 1998). Uberlândia recebeu em 1976 o Terminal Castelo 

Branco, o qual atendeu essas premissas apontadas, sendo além de um projeto alinhado à arquitetura 

contemporânea, um arranjo urbano (edifício, espaço público e praça) em uma das extremidades da 

cidade. 
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Figura 82: Estação Companhia Mogiana, 1970 

Projeto: Oswaldo Bratke 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1370623&page=2 

 

 
Figura 83: Ampliação das instalações Campus Santa Mônica, UFU, 1973 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=944234 

 
 

A expansão urbana de Uberlândia também esteve muito associada à implantação de grandes 

equipamentos e conjuntos habitacionais, como a Universidade Federal de Uberlândia que precisou 

desenvolver grandes projetos para atender seu crescimento, e a implantação da Praça Sérgio 

Pacheco, na região central da cidade. Segundo Cappello e Paiva (2011), o primeiro projeto 

desenvolvido para a Praça é de 1962, de autoria dos arquitetos João Jorge Coury e José Geraldo 

Camargo e do Engenheiro Rodolfo Ochoa. Um segundo projeto foi elaborado em 1972 pelos 

arquitetos Arlen José Simão, Elifas Lopes Martins e Paulo de Freitas. O projeto executado foi 

elaborado por Ary Garcia Roza e Roberto Burle Marx em 1974, o qual propõe o reestudo do 

programa de necessidades do conjunto, até então denominada como Praça Cívica. Nesta praça foi 

implantado o Palácio da Justiça Abelardo Penna, o novo Fórum de Uberlândia, projetado por Roberto 
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Pinto Manata e José Carlos Laender de Castro e concluído em 1977. Segundo os autores do projeto 

da praça: 

 
(...) Dessa maneira, se poderá implantar aí, futuramente, um centro de vivencia 
social da população, algo que transcenda a monumentalidade fria da Praça Cívica e 
possa representar o grau de civilização, cultura, humanismo da cidade, com museu, 
teatro, cinema, restaurante, e local para concertos e apresentações, além dos 
equipamentos cívicos propriamente ditos. (...) Uma superfície extensa cuja 
delimitação urbanística será acompanhada (ROZA; MARX, 1973 apud CAPPELLO; 

PAIVA, 2011)
61

. 
 

 
Figura 84: Fórum Abelardo Penna, década de 1970 
Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia in CAPPELLO; PAIVA, 2011. 

 
 

Outra obra que se destaca no fim dos anos 1970 é o Estádio Municipal João Havelange, 

situado junto ao conjunto do Parque do Sabiá. Foi projetado pelo arquiteto Raul de Lagos Cirne, da 

SEEBLA – Engenharia de Projetos, de Belo Horizonte, em 1978 para atender um público de 

aproximadamente 75 mil pessoas. O projeto explora a estrutura em concreto armado e sua 

implantação tira partido do desnível existente no terreno, o que configura sua principal característica 

formal. 

Além desta, no âmbito da iniciativa privada, o Edifício Chams, lindeiro à Praça Tubal Vilela, foi 

lançado em 1977 pela Empreendimentos Imobiliários Chams Ltda e projetado pelo arquiteto César 

Barney como mais um grande edifício residencial no centro da cidade. A torre se caracterizava por 

conter amplos apartamentos em planta circular com mais de 500m². Pelo grande investimento que 

representaria e a concorrência com outros edifícios residências, o programa foi alterado para 173 
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 Câmara Municipal de Uberlândia. Memorial de Autoria de Ary Gracia Roza e Roberto Burle Marx de Projeto contido no 
Processo No 3.420, Projeto No 3.385 de 05 de julho de 1973. Arquivo Público de Uberlândia. 
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salas comerciais, sendo mantido o uso da loja no embasamento do edifício. Em 1978 é inaugurada a 

loja de departamentos - onde a primeira escada rolante da cidade foi uma das atrações. 

 

 
Figura 85: Estádio João Havelange, 1979-1982 

Fonte: http://www.flickr.com/photos/conatus/3989725685/sizes/l/in/photostream 

 
 

 
Figura 86: Residência Itamar Lopes Martins, 1972/73 

Projeto: Elifas Lopes Martins 
Fonte: http://www.arqmoderna.faued.ufu.br/doc_moderno/html/cidades/UBERLANDIA/res_itamar_lopes_martins.html 

 
 

Um novo vocabulário arquitetônico passou a ser utilizado por arquitetos locais como Elifas 

Lopes Martins, com muitos projetos residenciais e industriais para a cidade. Com sua arquitetura 

moderna, ele dialoga com o recente movimento da arquitetura paulista, onde já são revisadas 

questões a respeito de forma, material e uso a partir de seu diálogo com o lugar. Além disso, é 

verificada a atuação de arquitetos de outras cidades contratados para projetos específicos na cidade, 

http://www.flickr.com/photos/conatus/3989725685/sizes/l/in/photostream
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como é o caso do arquiteto Saul Vilela, o qual desenvolve grande parte de seus trabalhos em 

Uberlândia, sua cidade natal. 

A diversidade de programas arquitetônicos teve seu ritmo desacelerado como consequência 

do período de recessão econômica, porém existiu espaço para exercícios pontuais em diversos locais 

do país, como consequência da expansão da atividade do arquiteto e do potencial que a diversidade 

poderia oferecer à arquitetura (BASTOS; ZEIN, 2011). Isso se mostra presente na passagem entre as 

décadas de 1970 para 1980, como continuidade daquilo que, de alguma maneira, havia sido iniciado 

por Acácio Gil Borsói e Sérgio ferro na década de 1960.  

 
Como naquele momento as obras de maior prestígio e identificação com a ideia de 
“identidade nacional” são aquelas encomendadas pelos órgãos de fomento estatal, 
o segmento de arquitetos que tradicionalmente trabalhava com as demandas da 
iniciativa privada, ou então que passa a se dedicar a elas, é de alguma maneira 
escanteado como “alternativo” - ainda que realizasse uma parcela mais ou menos 
significativa das obras de arquitetura daquele momento (BASTOS; ZEIN, 2012). 

 

O fim do regime militar significou a procura de novos caminhos para a arquitetura brasileira 

e, segundo Renato Anelli, pode-se destacar três vertentes nessa revisão: regionalismo, 

experimentalismo e pós-modernismo (ANELLI, 2008).  

As obras apresentadas, tanto por este autor, como pelos demais citados acima e que tem 

seus relevantes trabalhos inseridos na historiografia recente, podem ser compreendidas nestes três 

grupos. No primeiro, formado por obras de caráter regionalista, onde as “atualizações revisionistas 

propiciadas pelas peculiaridades regionais passam a ser considerações pertinentes a essa produção” 

(BASTOS; ZEIN, 2011), podemos inserir a Pousada na Ilha de Silves com projeto de Severiano Mário 

Porto62 e Mario Emilio Ribeiro, no Amazonas (1979). Como bem colocado por SEGAWA (1998), estes 

“genuínos arquitetos modernos” dão continuidade a um processo de projeto onde suas atitudes se 

apresentam a partir de certa abertura ao debate pós-moderno, como possibilidade de inserção ao 

meio, no enquadramento do regionalismo crítico. O desenvolvimentismo torna possível esse tipo de 

atuação, cabendo aos arquitetos o desafio de enfrentar com um novo projeto as novas condições 

locais – clima, sítio e cultura. 

Outros projetos que tratam o regionalismo como continuidade ao projeto moderno são a 

Capela de Santana do Pé do Morro projetada por Éolo Maia e Jô Vasconcelos, em Ouro Branco (1978) 

e o SESC Pompéia projetado por Lina Bo Bardi em São Paulo (1977). Estas obras apresentam uma 

continuidade ao debate iniciado já com Lúcio Costa no Park Hotel de São Clemente (1944), porém 

menos submetidas a Le Corbusier, o que também acontece em 1964 no projeto de Carlos Millan para 

uma residência em Ubatuba, onde existe a exploração de técnicas arcaicas. O primeiro não elucida 
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O arquiteto Severiano Mário Porto é uberlandense e formado pela UFRJ em 1954.   
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apenas um projeto com grande qualidade técnica, mas, inclusive, discute a questão do patrimônio 

cultural como relevante material para desenvolvimento da sociedade contemporânea. Vários 

projetos investigam o popular a partir de 1970, mas nem todos com a resistência política existente 

no SESC Pompéia, onde Lina trabalho temas da cultura popular como estratégia cultural. 

 

 
Figura 87: Pousada na Ilha de Silves. 

Projeto: Severiano Mário Porto e Mario Emilio Ribeiro. Amazonas, 1979 
Fonte: ANELLI, 2008, p.11. 

 

 
Figura 88: Capela de Santana do Pé do Morro. 

Projeto: Eolo Maia e Jo Vasconcelos. Ouro Branco, 1978. 
Fonte: ANELLI, 2008, p.13. 

 

 
Figura 89: Sesc Pompéia 

Projeto: Lina Bo Bardi. São Paulo, 1977. 
Fonte: ANELLI, 2008, p.77. 

 

Dentro do grupo experimentalista estão incluídos o edifício do CEASA em Porto Alegre, com 

projeto de Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Carlos Eduardo Comas e Luis Américo Gaudenzi (1969), a 
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Casa Bola, com projeto de Eduardo Longo em São Paulo (1972-1979) e a Residência dos Padres 

Claretianos em Batatais, com projeto de Affonso Risi e José Mário Nogueira (1981). Nestes projetos 

existe uma nítida investigação técnico-formal, onde a construção contemporânea não seria suficiente 

para resolver as proposições desses arquitetos. Como reação à arquitetura “oficial” é destaque uma 

especulação material, formal e espacial mais adequada ao diálogo com a história e com o local, já 

que eram as questões que se colocavam às demandas. O uso do tijolo como estrutura e 

consequentemente configuração, como o explorado no CEASA e em Batatais é uma característica 

não somente deste grupo de obras, mas a qual repercutirá dentro do debate pós-moderno latino 

americano. Em Uberlândia foram construídos dois importantes edifícios na década de 1990 a partir 

desse raciocínio projetual: a cobertura cerâmica para dois blocos do Centro Administrativo63 da 

cidade, com projeto de Acácio Gil Borsói e Milton Leite Ribeiro, e o Terminal Urbano Santa Luzia, 

construído em 1992 e demolido recentemente. Estas especulações buscam também processos 

alternativos visando a otimização da construção, redução de custos e conforto térmico a partir de 

novas soluções; debate estagnado até então com a exploração dos potenciais do concreto armado. 

 

 
Figura 90: Residência dos Padres Claretianos em Batatais. 
Projeto: Affonso Risi e José Mário Nogueira. Batatais, 1981. 
Fonte: ANELLI, 2008, p.81. 
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 Concurso Público Nacional 
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Figura 91: Centro Administrativo de Uberlândia, 1990 

Projeto: Acácio Gil Borsoi e Milton Leite Ribeiro 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=947118  

 

 
Figura 92: Terminal Santa Luzia, 1992 

Fonte: http://praticshopping.com.br/praticshopping/terminal-santa-luzia?terminal=3  

 
 

O terceiro grupo, de obras pós-modernas, é representado por obras como a “Rainha da 

Sucata”, como ficou conhecido o prédio para o Museu de Mineralogia, anteriormente Centro de 

Assistência Turística, em Belo Horizonte, com projeto de Éolo Maia e Sylvio de Podestá (1984). Ainda, 

o SESC de Nova Iguaçú, com projeto de Bruno Padovano e Hector Viglieca (1985) e o Centro de 

Lançamento de Alcântara, com projeto de Luis Espallargas Gimenez em Alcântara (1985). Estes 

projetos buscaram um alinhamento ao movimento pós-moderno internacional, onde a vinculação 

local se faz presente a partir de marcos referenciais, da abstração, da comunicação gráfica, do 

significado e do historicismo; a partir de uma clara função simbólica do edifício. Segundo Segawa “a 

questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a diversidade de posicionamentos, 

com a apreensão e compreensão de outras formas de instrumentar o raciocínio do projeto” 

(SEGAWA, 1998). 
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Mesmo tendo uma repercussão abrangente a partir dos anos 1980, o debate pós-moderno 

apareceu inicialmente como instrumento de manifestação. Além das primeiras obras, foi a revista 

Pampulha que representou o “(...) símbolo de uma saudável efervescência fora do tradicional eixo 

difusor Rio-São Paulo, procurou mostrar a diversidade de caminhos e pesquisas na arquitetura 

mineira, e, com essa produção, formou um quadro que não se encaixava na ideia dominante de 

arquitetura brasileira em vigor na época” (BASTOS; ZEIN, 2011). 

Em Minas Gerais, principalmente, o fim da década de 1970 possibilitou um debate 

internacional de forma mais explícita a partir da produção de alguns arquitetos como Éolo Maia, 

Sylvio de Podestá e Jô Vasconcellos. O grupo mineiro desenvolveu uma produção significativa sob um 

debate desvinculado dos formatos carioca e paulista, inserindo sua alternativa nas cidades e 

influenciando uma geração de arquitetos atuantes além da grande Belo Horizonte. 

 
A evolução do debate internacional no período conseguiu, a duras penas, alguma 
inserção no Brasil nos primeiros anos de sua formulação. As questões revisionistas, 
sobretudo as fundadas sobre o historicismo, faziam pouco ou nenhum sentido em 
nosso universo de formação, fartamente moldado pela experiência moderna, e a 
vontade de superação, já inerente à nova geração que surgia, ficava em busca de 
novas pistas em que se apoiar. O Pós-Modernismo fora um caminho quase natural, 
já que se tratava de um movimento sem caráter definido, sendo antes uma rede de 
ações antimodernas que se somavam por conveniência. Se esse era seu ponto 
forte, era também sua maior debilidade, pois, na prática, poucos protagonistas do 
movimento, mesmo internacionalmente, aceitavam a filiação, justamente por sua 
coerência ser menos propositiva do que denunciatória (SPADONI, 2008). 

 

Contudo, Hugo Segawa aponta aspectos que justificam o caráter de continuidade que existiu 

na produção da arquitetura brasileira através de “dependências” ou “resistências”, reconhecendo 

nas ações de projeto deste grupo:  

 
(...) o reconhecimento da história como referencia projetual, a revalorização da 
reciclagem de edifícios como atitude de preservação cultural, a produção do 
espaço como resultado de uma colaboração entre arquitetos e usuários, bem como 
(...) uma conduta mais analítica, simbólica, admitindo a ambiguidade (SEGAWA, 
1998). 

 

Em Uberlândia a atuação de arquitetos locais e de outros centros atuando na cidade permitiu 

uma diversidade no panorama onde se interesse deste trabalho, onde os moldes modernos são 

paulatinamente influenciados pelas experiências dos novos debates. A construção da Igreja Espírito 

Santo do Cerrado se junta a um conjunto de significativos projetos isolados no cenário cosmopolita 

adquirido pela cidade que passava por um ritmo de grande crescimento. Nos fins dos anos 1970 e 

início de 1980 é considerável o número de projetos filiados aos preceitos “pós-modernos”. Parte 

deles se limita ao âmbito do projeto e, embora não construídos, e também por isso, sugerem 
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indicativos a respeito da recepção dessa arquitetura. A cidade que sempre viveu os efeitos da 

recepção de uma produção arquitetônica hegemônica passa a ser campo de experimentação em 

nível nacional. Como projetos publicados e não construídos temos o projeto para o Centro Cultural e 

Teatro Municipal de Uberlândia64, desenvolvido pelo arquiteto Saul Vilela em 1978, a Biblioteca para 

a Prefeitura Municipal, projetada por Éolo Maia e Sylvio Podestá em 1979 a partir da modulação e 

construção seriada e o Edifício Residencial Flash Gordon, projetado com 35 andares como releitura 

do Minas Tênis Clube da capital mineira por Éolo Maia, Sylvio de Podestá e Saul Vilela, em 1982. 

Neste projeto os arquitetos buscaram referências “futuristas” utilizando estruturas metálicas, 

mantinham a vegetação e pré existências e inseriam uma escultura de Amilcar de Castro em inox 

integrada ao edifício.  

 

 
Figura 93: Projeto para Teatro Municipal de Uberlândia, 1978 (não construído), Saul Vilela  

Fonte: VILELA, 1999, pp.84 -85. 

 
 

Alguns passam a validar uma licenciosidade permissiva, autorizando o “vale-tudo”, 
enquanto outros buscam refundar parâmetros por meio da revisão do passado, 
seja propondo um retorno a uma pretensa idade de ouro anterior à modernidade, 
seja revisitando a tradição vernacular (BASTOS; ZEIN, 2011). 
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Em “Carta aberta ao arquiteto Oscar Niemeyer” (2003), Sylvio Emrich de Podestá comenta: “(...) Os vários honoris, outros 
tantos au concours e notórios saberes, todos merecidos, creio eu, são uma honra, claro, mas têm trazido alguns males à 
classe que o senhor sempre defendeu com tanta galhardia. Vejamos um talvez insignificante exemplo disso: em fins da 
década de 80, um jovem arquiteto fez um projetinho para auditório de 200 lugares, em Rio Verde, GO; um dia foi 
bruscamente interrompido em seu trabalho por uma placa fincada no terreno do futuro teatrinho que, em letras garrafais, 
anunciava seu forte nome como o autor da peça em andamento (a placa ficou lá uns 10 anos, enferrujou, e nem o seu 
projeto nem o projetinho do jovem arquiteto vingaram). Outro: em Uberlândia, MG, projeto de sua autoria, feito às pressas 
(o Cassino também foi feito assim e ficou lindo!), substituiu o de um arquiteto da cidade (resultado de concurso, com 
verbas garantidas), só porque os políticos locais queriam colocar o Triângulo Mineiro no circuito nacional da arquitetura 
que leva sua grife (mas só ficou na intenção: no local, hoje, há apenas ruínas de uma obra eleitoreira). 
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Figura 94: Edifício Flash Gordon, 1982 (não construído), Éolo Maia, Sylvio de Podestá e Saul Vilela. 
Projeto: MAIA; PODESTÁ; VASCONCELLOS, 1985, 164p. 

 
 

A partir da produção arquitetônica no interior do Brasil podemos partir de Yves Bruand na 

tentativa de complementar algumas lacunas historiográficas, naturais pela breve distanciamento 

histórico e dimensão do país, partindo de leituras sobre a repercussão dos movimentos hegemônicos 

para a revisão crítica da arquitetura brasileira. A configuração desta diversidade de posturas na busca 

por uma revisão é “(...) menos o encerramento de um período e mais um momento de profunda 

reflexão e reorientação” (BASTOS; ZEIN, 2011).  Esta tensão se apresentou em todo o país, mas em 

Uberlândia, aproximou diversidades num curto período de tempo, pois enquanto os reflexos da 

escola paulista encontravam terreno até o fim da década de 1970, outros debates eram colocados 

através de projetos e obras que se tornam significativas na década seguinte. 
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4 A IGREJINHA DA LINA: UMA ARQUITETURA VIÁVEL 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho a tarefa de construir uma narrativa certeira do fato 

histórico deu lugar à possibilidade de oferecer uma leitura possível a partir do objeto em estudo, das 

fontes de pesquisa inexploradas e do trabalho de outros pesquisadores. Na verdade o que poderá ser 

alcançado com essa pesquisa enquanto reconstrução será uma tentativa de “(...) uma simplificação 

limitada ao que é conceitualizável”, já que a “experiência interna do autor” da obra nunca poderá ser 

alcançada (BAXANDALL, 1985, p.48). 

Para avançar no estudo dessa obra, faz-se necessária a busca de uma aproximação à reflexão 

de Lina Bo Bardi em suas respostas dadas no seu enfrentamento ao Bairro Jaraguá em 1976. O 

conteúdo para isso é a arquitetura, as fontes de pesquisa e reflexões críticas sobre a produção da 

arquiteta. Se Baxandall (1985), em seu exercício sobre a Ponte do Rio Forth65, buscou uma 

aproximação àquilo que Baker, o projetista da ponte, entendeu como resposta à demanda 

enfrentada com seu projeto, aqui se trata de uma ambientação superficial da metodologia do autor, 

a qual poderá ser utilizada com mais rigor em outro trabalho futuro, podendo ter essa pesquisa 

como apoio. 

Para o autor existem diferenças na análise histórica de uma ponte e de uma pintura, 

considerando que na pintura existe certa interpenetração das etapas de concepção e execução da 

obra – manejo de tintas, por exemplo - e que isso é determinante no resultado final. A concepção do 

artefato existe a priori, porém na construção (arquitetura) essa etapa se distancia de forma mais 

nítida da execução. A partir dos documentos apresentados aqui sobre a construção desse conjunto 

arquitetônico em Uberlândia, entende-se que a Igreja Espírito Santo do Cerrado sugere uma análise 

intermediária, entre a ponte e a pintura. Assim como na obra de arte, é fundamental o 

entendimento do projeto/concepção, porém o processo de execução é decisivo e completa uma 

unidade criadora do objeto final.  

Desde a década de 1980 o projeto de Lina Bo Bardi em Uberlândia apareceu dezenas de 

vezes em revistas nacionais e internacionais, exposições e publicações que tratam da obra da 

arquiteta. Acompanhando a apresentação do projeto, geralmente, aparecem descrições do conjunto 

arquitetônico, citando materiais e técnicas construtivas locais e a ênfase na existência dos mutirões 

na construção da Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado. Entre alguns autores destacam-se Lu de 

Laurentiz, Maria da Conceição Alves de Guimarães, Luis Antônio Jorge, Fátima Campello e Olivia de 
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 Em ‘Padrões de Intenção – a explicação histórica dos quadros’ Michael Baxandall propõe uma metodologia para o estudo 
de artefatos históricos e parte do estudo histórico da construção da Ponte do Rio Forth (Escócia) no século XIX projetada 
por Benjamin Baker.  



110 
 

Oliveira que, a partir de colocações e breves análises situam a obra e sugerem o aprofundamento no 

estudo sobre esse projeto dentro do contexto da produção da arquiteta.  

Enquanto projeto, Olivia de Oliveira destaca o aspecto solidário que promove o movimento 

das formas circulares, como engrenagens que funcionam a partir da ajuda mútua. Além disso, a 

autora aborda o caráter transcendente e sublime da espacialidade proposta, a precisa orientação 

cardinal e a transformação proposta ao espaço sagrado a partir de referências tradicionais do 

passado (OLIVEIRA, 2002, p.90).  

Luís Antônio Jorge aponta para o fato de a arquitetura aliar “(...) os temperamentos e 

características típicas de Minas: o sentimento religioso do mundo e a sociabilidade que o celebra – as 

festas: a quermesse, a folia, a pelada (...)” (JORGE, 1994). 

Segundo Lu de Laurentiz “nessa arquitetura há uma poesia cuja plasticidade é atemporal, 

fundindo características milenares do conceito franciscano na arte de construir com os tempos de 

grossura do período, ainda militar, dos anos 70” (LAURENTIZ, 1995). O autor ainda suspeita que a 

possibilidade plástica de Lina Bo Bardi foi a primeira saída para a tipologia religiosa desde São 

Francisco de Assis na Pampulha. 

Para Marcelo Ferraz, que trabalhou com Lina no desenvolvimento desse projeto, afirma que 

a arquiteta descobriu um verdadeiro ecumenismo na base da cultura brasileira e o aplicou no projeto 

em Uberlândia. Segundo o arquiteto: 

 
neste projeto você tem de um lado um terreiro de Candomblé completamente 
africano, do outro uma igreja simples como uma igreja franciscana de pequena 
cidade italiana. No meio um ‘caracol (os claustros), uma área de concentração, de 
camarim’, até chegar ao centro com um pequeno lago, um poço árabe. Tudo isso 
cercado pelas plantas do cerrado, culminando com o campinho de futebol bem 
brasileiro (FERRAZ, 1995). 

 

Destacam-se aqui os apontamentos de Edmar de Almeida, para quem o projeto de Dona Lina 

trata-se de “(...) uma obra revolucionária em termos de espaço sagrado (...)” em sintonia com a 

história da igreja e com o povo da periferia. Para o artista, o conjunto representou uma oportunidade 

de pensar a própria habitação no país, a partir do momento que entende outra forma de produção 

do espaço que não aquela vigente com o Banco Nacional da Habitação (BNH)66. 

Dando continuidade à constante crítica que observa cada vez com mais atenção a presença 

de Lina Bo Bardi fora de São Paulo e da Bahia para o preenchimento de algumas lacunas 

historiográficas, esta pesquisa oferece conexões para o debate sobre a terceira fase propositiva da 

arquiteta.  
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 Jornal Zero Hora. Redigindo ou diagramando páginas, elaborando ou detalhando projetos, a consciência e a mão de Lina 
Bardi. 
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Como vimos, o regime militar instigou as reflexões da arquiteta em uma busca por uma saída 

à condição de subdesenvolvimento do país, dando continuidade àquilo que havia iniciado na Bahia. 

Lina considerou a não construção do projeto em Uberlândia, porém tal possibilidade foi substituída 

pela esperança no povo e àquilo que poderia ser ativado com a convivência. Sobre essa participação 

do povo, Lina dialogava com o arquiteto Giancarlo de Carlo em Terni, Itália, por exemplo, vendo 

como única possibilidade e consequente redescoberta da materialidade na arquitetura (COHEN, 

2013, p.425), numa situação social e política em que o arquiteto estava inserido e onde deveria 

encontrar caminhos a partir de sua habilidade técnica; nada de exótico ou fantasia. 

Cabe ainda relacionar a postura de Lina Bo Bardi com a de outros arquitetos na América 

Latina durante a década de 1970. Segundo Jean-Louis Cohen os países latino americanos viram a 

realização de ocorrências marcantes a partir do segundo pós-guerra, em grande parte pelo exercício 

de europeus que aqui chegaram e propuseram interpretações da arquitetura moderna sobre novos 

territórios. Ainda, é de se desconfiar que Lina Bo Bardi mantinha-se atualizada sobre os debates 

críticos da arquitetura, conforme sua própria afirmação: “É preciso ver na arquitetura dos outros o 

estímulo ao desenvolvimento da Arquitetura em geral” (BARDI, 2002, p. 47). 

Contemporaneamente a outros arquitetos Lina buscava alternativas ao generalizado 

esgotamento crítico do Brasil, paralelamente ao debate italiano por uma “continuidade crítica” ao 

movimento moderno (COHEN, 2013, p.378). Em Cuba, os arquitetos Vittorio Garatti e Roberto 

Gottardi foram convidados pelo arquiteto cubano Ricardo Porro para desenvolver em conjunto o 

projeto para Escolas Nacionais de Arte de Cuba, promovidas pelo governo revolucionário como 

alternativa ao ensino de arte no terceiro mundo, em 1961.  

O caráter experimental dessa arquitetura se dá pela aproximação entre uma cultura local e a 

funcionalidade moderna expressa por uma planta articulada sob abóbadas cerâmicas. A 

experimentação aproxima essa experiência às realizações de Eladio Dieste no Uruguai, como a, por 

exemplo, projetada em 1958, onde um espírito pós-conciliar associado à técnica como marca crítica 

de um processo de revisão aproximou essa igreja à de Uberlândia. Já o francês Rogelio Salmona na 

Colômbia, em 1978, projetou a Casa de Hóspedes Ilustres da Colômbia, em Cartagena, projeto que 

faz, segundo Cohen “(...) uma releitura, em pedra, da moradia colonial com pátio e alvenarias de 

pedra” (COHEN, 2013, p.435), contemporaneamente à construção da Igreja Espírito Santo do 

Cerrado. 
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Figura 95 Escolas Nacionais de Arte de Cuba 
Fonte: http://www.cineclick.com.br/espacos-inacabados-a-historia-da-escola-de-artes-de-cuba 

 

 
Figura 96 Igreja de Cristo Operário 
Fonte: http://blogdojoselemos.blogspot.com.br/2012/03/eladio-dieste.html 

 

Dando continuidade a uma análise formal da arquitetura de Lina no conjunto estudado - e 

contradizendo a afirmação da matéria da Revista Projeto de 1992, que afirma que Lina dispunha de 

poucos dados, pois sabemos que Frei Egidio e Edmar construíram junto à comunidade um preciso 

cenário/programa para que fossem dadas as respostas técnicas por parte do projetista -, é 

importante registrar possíveis interlocuções para a “ação arquitetônica”67. Além de todo o repertório 

da arquiteta e seu reconhecido estudo constante, alguns debates contemporâneos podem ter sido 

importantes na pesquisa pela concepção inicial do projeto. Corroborando com Campello (1997), seria 

raso apenas afirmar que Lina dá continuidade a soluções formais que já havia desenvolvido em 

projetos anteriores. De fato existe a insistência por algumas soluções bastante aclimatadas por sua 

arquitetura, porém as decisões técnicas são bastante precisas à condição local – clima, sítio, 

disponibilidades sociais, tecnológicas e a presença ativa do Engenheiro Uchôa. 
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 Definição de Marcelo Ferraz para o projeto de Uberlândia sobre a experiência que foi além do atendimento ao programa 
de necessidades. 28 de novembro de 2014, mesa redonda. Uberlândia. 
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Aldo Van Eyck, segundo Cohen, interessava-se pelas aldeias e casas da África e Oceania, vide 

seu projeto para a Casa da Infância em Amsterdã (1955-60). Se observarmos os projetos de Lina 

citados no capítulo dois deste trabalho, notaremos que esse interesse é mais um dos pontos de 

aproximação entre os dois arquitetos. Também a exposição de Rudofsky tornou-se referência e 

inspiração à continuidade de seus estudos regionais, que de certa maneira Lina praticava junto ao 

amigo Edmar observando, por exemplo, construções típicas como um barracão comunitário coberto 

com folhas de Buriti na cidade de Araguari no qual as tecedeiras reuniam-se.  

Nestes anos, revistas internacionais apresentavam especulações sobre o vernacular e seus 

modos de organização naturais, no reconhecimento da coerência dessas formas primitivas de 

construir o espaço68, as quais a arquiteta havia discutido recentemente em Cumurupim. A primeira 

publicação de Shelter Publications em 1973 também trouxe fortes indícios de uma sintonia da 

arquiteta e sua busca por uma construção condizente ao povo que dela faz uso. Esse clássico editado 

por Lloyd Kahn pode ter feito parte da biblioteca da arquiteta, como manual prático de estudo para 

as soluções propostas em Uberlândia a partir do grande levantamento que traz em termos de 

técnicas tradicionais; conteúdo instigante para a resolução da estrutura da cobertura da igreja, que 

foi solucionada somente em 1981. “Será que para entrar na rota da modernização é necessário 

descartar o antigo passado cultural que constituiu a raison d’être (razão de ser) de uma nação? 

(RICOEUR, 1961 apud FRAMPTON, 2008, p.381). 

 

 
Figura 97 Habitação tradional africana 

Revista Mimmar, 1982 
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 Destaque para a Revista Mimmar, que apresentou em sua segunda edição, de 1981, uma matéria de Brian Brace Taylor 
sobre o trabalho de Lina Bo Bardi, com destaque para o SESC Pompéia. 
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Figura 98 Construções 
Fonte: KAHN, 1981 

 
 

 
 

Figura 99 Alojamento 
Fonte: KAHN, 1981 
 
Figura 100 Alojamento 
Fonte: KAHN, 1981 

 
 

A relação entre “solo, clima, ambiente e vida” sempre esteve presente na atuação de Lina, 

como a própria arquiteta define em 1943 no texto Arquitetura e natureza: a casa na paisagem, 

relacionando o primitivismo da arquitetura rural com uma “pesquisa realista do mundo moderno” 

(BARDI, 1943 apud RUBINO, 2009, p.47). Embora nesse texto Lina apresentou uma seleção de casas, 

é parte fundamental de sua formulação crítica sobre a possibilidade de uma “construção pura” que 

deveria alimentar o exercício do arquiteto. 

Para esse projeto, além de apostar na habilidade técnica local, Lina buscou no passado 

possibilidades espaciais à constituição do espaço sagrado, seja pela forma circular como “(...) 

característica da tradição arquitetônica romana ocidental (...)” (OLIVEIRA, 2002, p. 91), seja pelas 

fortes referências à arquitetura Paleo-cristã e Românica no uso dos materiais, implantação ou no 

isolamento do campanário. Tal liberdade com que trata o programa sugerido pela comunidade 

funcionou como combustível para a demanda inicial, extrapolando questões simplesmente formais, 

como “uma liberdade ciente da realidade social, que derrube as fronteiras da estética, campo de 
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concentração da civilização ocidental; uma liberdade ligada às limitações e às grandes conquistas da 

prática científica (...)“ (BARDI, 1976 apud RUBINO, 2009, pp.136-141). A proposição formal adotada 

também pode ser entendida como crítica a própria religião em prol do convívio comunitário e livre, 

existente nas formas cilíndricas multiplicadas em diversas direções no conjunto, como 

questionamento à “visão centralizadora, universalista e hierárquica própria das religiões do 

ocidente” (OLIVEIRA, 2002, p.92).  

 

 
Figura 101 Vista do conjunto 

Fonte: OLIVEIRA, 2002 

 

Esta obra foi antes de tudo um trabalho técnico, executado por profissionais auxiliados pelo 

povo; povo que está presente através da cultura e que orientou as definições de projeto ao longo do 

trabalho. As transformações do projeto ao longo da obra foram adaptações à realidade da proposta 

elaborada, inicialmente, em São Paulo. Expor o tijolo em sua maior pureza foi uma mudança de 

percurso, assim como as aberturas aleatórias que foram substituídas pelos buracos de apoio dos 

andaimes, onde deveriam ser instalados vidros coloridos (como na capela de Dieste no Uruguai). Essa 

abertura ao processo será ampliada no SESC Pompéia imediatamente após o projeto para a Igreja em 

Uberlândia. 

Em 1970, Construindo com o povo foi um livro que divulgou a atuação do arquiteto Hassan 

Fathy para Europa e América do Norte, apostando na adoção de materiais e técnicas pré-industriais 

associadas ao trabalho do arquiteto. Utiliza a ação de Fathy na construção da aldeia de Nova Gorna 

onde, segundo Cohen, “Fathy valeu-se de seus conhecimentos de composição, geometria e 

construção para, trabalhando com os habitantes, adaptar ao contexto local soluções que observara 

em outras aldeias da região” (COHEN, 2013, p.409). A partir de suas condicionantes, Lina atualizou a 

ação de Hassan Fathy durante sua presença em Uberlândia, como uma saída coerente às ‘amarras’, 
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num momento de emergente revisão do papel do arquiteto moderno, onde não caberia o criador 

isolado.  

 
Uma nova arquitetura deveria ser ligada ao problema antigamente do homem 
criador dos seus próprios espaços. De conteúdos puros, conteúdos que criassem as 
próprias formas. Uma arquitetura na qual os homens livres criassem os próprios 
espaços. Esse tipo de arquitetura requer uma humildade absoluta da figura do 
arquiteto. Uma omissão do arquiteto como criador de formas de vida, como artista. 
A criação de um arquiteto novo, um homem novo ligado a problemas técnicos, a 
problemas sociais, a problemas políticos (BARDI, 1972)

69.
 

 

A presença de Lina em Uberlândia faz parte de um momento em que a arquiteta “(...) soube 

transformar de forma crítica e humana o contexto pós-Brasília, quando o país mergulhou na cultura 

de massa e consolidou-se periférico no cenário internacional (seja do ponto de vista socioeconômico, 

seja da cultura arquitetônica pós-moderna” (GRINOVER, 2010, p.25). 

Essas conexões sugerem um aprofundamento no entendimento da postura de Lina sobre o 

Triângulo Mineiro. Segundo Marcelo Suzuki, “mesmo que pequena, a organização comunitária de um 

bairro pobre, na periferia de Uberlândia (...), tinha grande interesse para ela, que sempre se 

empenhou em fazer a igrejinha, mas em outros casos, que para nós, pareciam promissores, não lhe 

despertavam maiores entusiasmos” (SUZUKI, 2010, p.174). Entre possíveis explicações a essa 

afirmação, a principal está na condição social da comunidade do Bairro Jaraguá como possibilidade 

de exercício da verdadeira função social do arquiteto. Segundo André Vainer, arquiteto que 

trabalhou junto à Lina nesse projeto, viajar para Uberlândia para o desenvolvimento dos trabalhos 

significava sair da intensidade do trabalho exigente no SESC Pompéia, embarcar no carro de Lina e 

passar dias junto à obra complementando desenhos para execução da obra, como se estivessem 

saindo de férias e indo ao encontro de um trabalho coletivo e feliz (VAINER, 2014)70. 

Com essa obra, Lina concretiza uma linha de atuação que culminou nos melhores projetos 

concluídos na década de 1980. Diferencia-se inclusive da sua grande obra desse mesmo período, o 

SESC Pompéia, onde o processo foi complexo, mediado pela escala da obra e estrutura da instituição 

contratante. Já na igrejinha em Uberlândia, segundo Marcelo Ferraz71 foi uma oportunidade de 

aplicação daquilo que Lina acreditava, na forma de síntese, seja pela singeleza do programa, pelos 

trabalhadores envolvidos e consequente radicalização na concepção e execução da igreja, seja pela 

liberdade das instituições como condicionante político, social ou econômico que estiveram presentes 

em outros projetos. Segundo o arquiteto, foi “(...) um exercício de liberdade e um exercício de 
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 Depoimento de Lina Bo Bardi em: Arquitetura – A transformação do Espaço. Walter Lima Jr. 1972. Globo Shell Especial. 
Vídeo. 
70

 Depoimento do arquiteto durante a Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro em 28 de novembro de 2014. 
71

 Depoimento durante a Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo em 28 de novembro de 2014. 
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arquitetura dedicado aos outros (...), um trabalho inventado” (FERRAZ, 2014), como deve ser o 

trabalho do arquiteto.  

Como vimos, não é possível separar concepção e obra, onde o projeto seguiu a demanda do 

canteiro. Isso se deve à proposta de Lina para a construção daquele Brasil, no que competia ao 

arquiteto moderno de boa formação, como ela. A partir dessa pesquisa fica nítido o caso de 

Uberlândia como livre experimentação da arquiteta em busca de “um lugar comum entre o mundo 

intelectualizado e racional do arquiteto e o instintivo e criativo universo da técnica rudimentar 

brasileira” (GRINOVER, 2010, p.48). Seus desenhos, anotações e cartas explicitam a confiança da 

arquiteta naqueles que construíram o conjunto e dão força à afirmação de Mariana Grinover, quando 

enfatiza que o interesse de Lina pelo popular de forma alguma lhe afastou dos postulados modernos 

mantidos nesse projeto que expõe “o racionalismo estrutural, a geometria, a arquitetura do 

programa (...)” (GRINOVER, 2010, p.49). 

 

 
Figura 102 Interior da capela 

Fonte: OLIVEIRA, 2002 

 

Com esse projeto Lina marcou um posicionamento crítico tanto aos exuberantes exemplares 

de arquitetura produzida com elevados orçamentos para demandas governamentais e empresariais, 

quanto aos projetos da escola de Oscar Niemeyer72. Também acentuou seu diálogo com os jovens do 

Grupo Arquitetura Nova (Sérgio Ferro, Rodrigo Lefévre e Flávio Império), seja com a arquitetura das 

casas em abóbadas produzidas como manufatura homogênea (KOURY, 2003), seja com seus 

alinhamentos políticos mais radicais73. Na igrejinha de Uberlândia encontramos a forma com 

                                                           
72

 “O projeto de Niemeyer – completo, diga-se de passagem – está engavetado, enquanto o de Lina foi construído ‘pela mão 
do povo do cerrado’. Ambos foram oferecidos: o do centro cultural para a Secretaria de Cultura, tendo como intermediário o 
então ministro da Cultura José Aparecido, enquanto Lina e os jovens arquitetos ‘ofereceram o trabalho 
desinteressadamente aos padres, recebendo um presunto, balas, uma  bênção do papa e alguma coisinha de vinho’”. (Lu de 
Laurentiz - Revista Projeto, maio de 1993) 
73

 Cf. depoimentos de Sergio Ferro à Renato Anelli, orientador desse trabalho, em setembro de 2013, São Carlos. 
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detalhes despojados, explicitando o trabalho realizado a partir de materiais baratos, usados do modo 

como ela imaginava ser coerente com a realidade regional. Talvez a memória das pesquisas no 

Nordeste tenha sugerido a possibilidade de uma arquitetura popular semelhante como alternativa à 

incoerência arquitetônica exercida pelo BNH. Uma proposta discutida pela arquiteta também em 

1958 no texto A invasão, onde Lina vê como alternativa a participação de futuros moradores como 

mão-de-obra na construção e manutenção de suas casas, como contrapartida à sua instável condição 

econômica. 

Durante sua atuação no Triângulo Mineiro, no depoimento de Lina em Arquitetura e 

tecnologia, quando lhe perguntam: “Como realizar uma arquitetura de base, que vá ao encontro das 

raízes e necessidades do povo, dentro do sistema em que vivemos? Que canais, que meios utilizar? A 

resposta da arquiteta mais uma vez sintetiza a importância do trabalho que desenvolvia junto à 

comunidade do Bairro Jaraguá. 

 
Primeiro, não estou falando de arquitetura espontânea, que é uma descoberta da 
burguesia arquitetônica. Estou falando de necessidades populares. O povo pode 
construir e aí a função do arquiteto é importante. É nesse sentido que falei de 
Arquitetura de Base. Primeiro é preciso ter uma certa modéstia, moderação nos 
fins. Aí é preciso criar um grande escritório técnico, não é absolutamente 
necessário, mas pode. O Brasil é um país grande, pode-se atuar através de 
organizações. A Igreja, por exemplo, faz coisas, tem projetos sondados. Por falta de 
conhecimento estes projetos não são conhecidos. É preciso viajar pelo Brasil afora, 
pelo interior, e ver as coisas, não procurar somente as capitais (BARDI, 1979 apud 
RUBINO, 2009, pp.142-147). 

 

Seria possível transformar a sociedade a partir da conservação dos princípios da arquitetura 

moderna, onde a responsabilidade social do arquiteto deveria liderar uma tomada de consciência 

coletiva. Lina propõe continuar sua busca por transformações na base da sociedade e da cultura. 

“Acho que o povo deve fazer arquitetura. (...) É importante que o arquiteto comece projetando pela 

base, e não pela cúpula” (BARDI, 1979 apud RUBINO, 2009, p.144). A mudança deveria acontecer no 

ensino da arquitetura e consequentemente na prática, com uma luta contra o arquiteto-

empreendedor em prol de cooperativas de arquitetos. 

A igreja no Bairro Jaraguá comprova dentro da trajetória de Lina que “seus projetos passam a 

ter mais latitude, a se ocultar do sol, a constituir algo que talvez Kenneth Frampton incluísse no seu 

rótulo ‘regionalismo crítico’” (RUBINO, 2008, p.36). A constatação de Silvana Rubino justifica o 

interesse em colocar a obra de Lina em Uberlândia dentro de um conjunto de obras que 

questionaram a atuação do arquiteto em um nível internacional. Essa obra dialoga com a formulação 

sobre o regionalismo crítico de Frampton por enquadrar-se às definições do autor: é marginal e 

progressista; limitada às condicionantes locais – sociedade, topografia, clima, luz -; trata dos sentidos 

além da visão em prol da experiência do corpo; reinterpreta elementos vernáculos locais e também 
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por sujeita-se à referências estrangeiras para a construção de bases regionalistas de uma cultura 

mundial. Além disso, outra forte atitude – termo utilizado por Frampton -, existente na Igreja Divino 

Espírito Santo do Cerrado é o fato de ser uma ocorrência fora de São Paulo, uma condição favorável 

à Lina, uma vez que ela encontrou condições para o exercício pleno de sua função social no interior 

progressista brasileiro. Além disso, Frampton coloca essa atitude como um forte indício ao 

regionalismo crítico, uma vez que essas zonas de interstícios culturais possibilita, a partir do 

distanciamento dos centros dominantes, uma melhor avaliação crítica da arquitetura (FRAMPTON, 

2012, pp.396-397).  

 

 
Figura 103 Interior da Igreja, início da década de 1980 

Fonte: Jornal Primeira Hora 
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Figura 104 Interior Igreja, 1997 
Fonte: Dossiê de Tombamento, IEPHA/MG 
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5 O EDIFÍCIO NO TEMPO 

 

Em um de seus manuscritos de 1958, para uma aula, Lina expôs aos seus alunos: 

 
teremos como norma a convicção que é mais importante que muitos homens 
sejam convencidos da bondade e beleza duma solução honesta de arquitetura, seja 
uma casa, o traçado dum bairro, um edifício público, do que o achado por parte de 
um gênio, de formas novas que fiquem patrimônio de um pequeno grupo de 
satélites intelectuais da arquitetura (BARDI, 1967 in GRINOVER; RUBINO, 2009). 

 

Em maio de 1982 duas madres passaram a morar no conjunto e a trabalhar junto à 

comunidade do Bairro Jaraguá, segundo carta de Frei Fúlvio Sabia à Lina Bo Bardi escrita em 18 de 

agosto do mesmo ano. Na ocasião o frei, que foi um dos principais responsáveis pela construção do 

conjunto, enviou notícias sobre o uso do edifício a arquiteta, o qual estava sob sua administração. 

Segundo ele, o claustro era um “encanto”; o barracão estava sendo utilizado para festas populares, 

vacinação de crianças e eventos para arrecadação de fundos para conclusão de alguns detalhes da 

construção, como o piso da igreja. Frei Fúlvio definiu a vitalidade do lugar como a realização de um 

sonho e destaca o envolvimento da comunidade com o conjunto, a qual se sentia “em sua própria 

casa”, e com a qual se preocupava em manter. 

Antes mesmo de sua conclusão, o conjunto passou a ser utilizado para atividades da 

comunidade, como reuniões e cursos, além das celebrações (Figura 106). Segundo matéria do Jornal 

Primeira Hora, a qual destaca a participação do povo na construção do conjunto, Dona Lindalva 

manifestou seu afeto pela Igreja, a qual é para ela: “(...) a mais linda de todas. Todo mundo que vem 

aqui no começo acha meio estranha, assim redondinha, mas depois que se acostuma não tem mais 

linda. Aí eles começam a achar feias as Igrejas quadradas”.  

Nessa mesma carta o frei, ao mesmo tempo em que reconhece a grande ocupação da 

arquiteta com a obra do SESC Pompéia, pede por uma visita de Lina à Uberlândia para uma avaliação 

daquilo que havia sido executado; se estaria de acordo com seu desejo ou se deveriam ser tomadas 

medidas corretivas a partir de soluções que somente ela poderia dar. Ainda, Frei Fúlvio destaca que 

os dias no Triângulo Mineiro poderiam ser uma oportunidade para um “momento de serenidade e 

tranquilidade” e que poderiam coincidir com a inauguração de uma estátua em homenagem à Frei 

Egídio que aconteceria no dia 04 de setembro. 

No mesmo mês, Edmar escreveu a amiga sobre a utilização do edifício – que para ele 

continha um “primor de moradia” - por suas moradoras e destaca a atuação de Frei Fúlvio frente aos 

trabalhos de construção da Igreja Espírito Santo do Cerrado.  Segundo ele, a igreja havia sido 

construída com a dignidade que o projeto dela merecia. Ainda, falou sobre a confiança que 

depositava em Bruna Sercelli e nos membros da ordem terceira franciscana para a futura construção 



122 
 

da Capela Santa Maria dos Anjos em Vargem Grande Paulista; a partir do projeto doado por Lina Bo 

Bardi, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki. 

Na mesma matéria do Jornal Primeira Hora citada acima, um dos trabalhadores da obra 

também manifestou seu estranhamento inicial ao conjunto, opinião que diz ter mudado com o 

passar do tempo, e ainda afirma que “(...) a Dona Lina quer que fique tudo assim... e está certa ela, 

afinal de contas a casa de Deus não precisa de luxo, basta as belezuras”. 

Em 07 de janeiro de 1986 foram discutidos por Lina Bo Bardi e sua equipe, em São Paulo, 

alguns pontos sobre o uso do conjunto em Uberlândia e a previsão de futuras intervenções. Segundo 

o manuscrito que registra os itens discutidos, seriam providenciados bancos para a igreja, os quais 

deveriam ser “copiados de um banco simples de alguma igreja mineira (...)” (BARDI, 1986), além de 

banquinhos individuais que poderiam ser dispostos em círculo junto à parede.  

 

Figura 105 Projeto bancos para Igreja Espírito Santo do Cerrado 
Fonte: ILBPMB 
 
Figura 106: Capela Santa Maria dos Anjos - interior  
Fonte: arquivo do autor 

 

O documento sugere que, feitas algumas intervenções na edificação, sejam considerados os 

pontos discutidos para reparos ou futuras obras, garantindo a conservação das intenções projetuais. 

Neste trabalho, após a apresentação das principais ações executadas sobre o conjunto será possível 

identificar quais pontos foram considerados ao longo da utilização do edifício até a atualidade, umas 

vez que, segundo Edmar de Almeida, a conservação da obra sempre foi uma preocupação da 

arquiteta, desde o momento em que lhe foi solicitado o projeto.   

Segundo as considerações da arquiteta, o sacrário deveria ser dourado e suas paredes 

revestidas com mármore travertino; no altar deveria ficar aparente a marca do “Madeirit” no 

concreto utilizado; os equipamentos de iluminação, som (caixas apoiadas sobre vigas planas de 

sustentação do telhado), e ventilação deveriam ser alimentados por condutores e fiação aparentes 

oriundos da sacristia; a sacristia deveria ser abrigada no campanário com ventilação através das 
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aberturas existentes na torre; os “buraquinhos” nas paredes que circundavam a igreja deveriam ser 

abertos “novamente” e fechados com vidros coloridos; deveria ser tratado com silicone o vidro da 

claraboia; o nível do campo de futebol poderia ser rebaixado e instalado gradil baixo com tela 

“artística” em torno do mesmo; a pia batismal deveria ser executada a partir de um bloco de pedra 

seguindo o projeto; assim que possível deveria ser instalado o sino no campanário, sobre o qual 

deveria ser colocado o “’Espírito Santo’ em lata (como o Frei sugeriu) feito pelo povo”74, onde não 

deveria mais conter vegetação; o povo poderia colocar seus santos em blocos quadrados de madeira 

próximos das paredes.  

Uma das mais significativas observações feitas por esse documento é a de que o interior da 

igreja deveria ser conservado na forma como se encontrava, possivelmente com seus tijolos 

aparentes. Segundo o documento “(...) sem caiação, reboco ou qualquer outra coisa. O FREI deve 

proibir que se faça qualquer coisa nas paredes”.  

 

 
Figura 107 Projeto cobertura, 1980 

Fonte: ILBPMB 
 

 
Figura 108 Interior Igreja Espírito Santo do Cerrado 

Fonte: ILBPMB 

 

                                                           
74

 Nota do manuscrito que registra os itens que deveriam ser considerados pela Paróquia. Data: 07 de janeiro de 1986. 
Segundo consta nesse documento, o espírito Santo voltou a ser considerado no campanário e não mais no topo da igreja. 
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O presente texto não pretende qualificar as intervenções, mas as situar no tempo e 

apresentar uma leitura sobre a vida dessa arquitetura e as transformações ocorridas nos seus 33 

anos de uso. 

A comunidade junto à administração da Paróquia executou várias alterações importantes na 

configuração original do conjunto arquitetônico. Entre as intervenções temos o atendimento 

“emergencial” de situações diagnosticadas por aqueles que utilizaram em algum momento o espaço, 

supridas por equipamentos, tintas e materiais de revestimento que sempre buscaram tornar o 

edifício mais “eficiente” diante da proposta original.  

Possivelmente, os itens discutidos em 1986 não existiram enquanto agenda para a 

administração do conjunto, pois os principais deles não foram atendidos já na década de 1990. As 

aberturas oriundas dos escoramentos não foram abertas novamente e nem receberam vidros 

coloridos, as tubulações elétricas foram cobertas pelo reboco que reveste o interior da igreja e que 

foi pintado de branco. “Uma das dificuldades em se dar conta das teorias do passado provém, além 

do estragar-se dos monumentos, do desaparecimento ou da modificação – tanto pela mão do 

homem como por efeito da ação atmosférica – da cor” (BARDI, 2002, p.26). 

Além disso, algumas intervenções previstas nunca foram executadas, como a instalação do 

Espírito Santo feito de latas e do sino, a execução do sacrário, altar e sacristia e o projeto de interior, 

cujo trabalho ficaria a cargo de Edmar de Almeida. Porém outras intervenções acompanharam o uso 

do conjunto, como a substituição da vegetação junto à platibanda da capela, onde a arquiteta propôs 

explicitar a contextualização de sua arquitetura, que foi substituída por concreto após alegada 

dificuldade de conservação da floreira. A obstrução da ventilação contínua que deveria ocorrer a 

partir da porta treliçada foi anulada pela instalação de uma vedação em madeira nas folhas da 

mesma; e a pintura do piso com a demarcação da circulação central, foram outras intervenções 

realizadas no espaço sagrado.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 109 Porta principal da Igreja Espírito Santo 
do Cerrado, 2013 
Fonte: NUTHAU - UFU 

Figura 110 Interior Capela Santa 
Maria dos Anjos 

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 111 Crianças no campinho, 1997 

Fonte: Dossiê de Tombamento, IEPHA/MG 
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Figura 112 Anexo demolido - fachada Rua das Cerejeiras 

Fonte: NUTHAU  

 

Uma pequena construção junto ao campanário, acessada pela Avenida das Cerejeiras, foi 

executada para funcionar como administração, garagem e posteriormente depósito. 

No barracão ocorreu a substituição do fechamento a meia altura de bambu por madeira 

roliça do piso ao teto e a execução do piso em cimento queimado – conforme previsto pelo projeto - 

substituindo o chão batido. O fechamento em bambu entre o quiosque e o talude foi removido e 

ampliado o acesso ao campo de futebol – cimentado posteriormente - através de uma arquibancada 

e escada em concreto.  

Em 1985 o conjunto foi erigido como Paróquia Divino Espírito Santo, tendo Frei Fúlvio Sabia 

como primeiro vigário. No final da década de 1980 a moradia ainda era ocupada por Franciscanos e 

Irmãs Clarissas, os quais desenvolveram trabalhos comunitários de base. Segundo Edmar de Almeida, 

o conjunto foi doado por Frei Fúlvio à Cúria Arquidiocesana de Uberlândia e, em 1993 o Padre Rui 

Vieira tornou-se o novo pároco75. Passando a ser administrado pela ordem secular e sem a presença 

daqueles que construíram o lugar junto à comunidade, até os anos 1990, a comunidade adaptou-se 

ao conjunto inconsciente de seu valor histórico, o que promoveu sérias consequências para a 

conservação da integridade arquitetônica do conjunto. A moradia deixou de ser residência das 

irmãs76 ainda na década de 1980 e deu lugar à moradia de padres que passaram pela comunidade, 

sendo que já na década de 1990 essa parte do conjunto passou a servir à administração da paróquia, 

estocagem e atividades comunitárias e litúrgicas, como encontros e catequese. O novo uso passou a 

exigir pequenas intervenções para a adaptação das atividades, como rede elétrica e instalação 

provisória de algumas divisórias. 

Dado o estado de conservação do conjunto, deu-se início em 1994 a mobilização pró-

preservação da Igreja Espírito Santo do Cerrado a partir da iniciativa e estudos realizados por alunos 

do então Departamento de Artes Plásticas da Universidade Federal de Uberlândia sobre a obra de 
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 Dossiê de Tombamento da Igreja Espírito Santo do Cerrado. IEPHA, 1997, p.12. 
76

 Na década de 1980 foi construído o Mosteiro Alverne em Uberlândia, onde as Irmãs Clarissas passaram a viver. 
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Lina Bo Bardi, quando foi detectado que a Paróquia Divino Espírito Santo pretendia fazer uma 

reforma no conjunto arquitetônico e que o projeto já estava a cargo de um arquiteto da cidade. Após 

esses relatos, o Departamento de Artes entrou em contato com o ILBPMB propondo a vinda para 

Uberlândia de uma exposição de arquitetura de Lina Bo Bardi, que já havia acontecido em São Paulo, 

na intenção de conscientizar a população do valor de sua obra na cidade e assim dar início, 

juntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) - Núcleo Uberlândia e IEPHA/MG, ao 

processo de tombamento do bem. A exposição aconteceu em 1995, realizando em sua abertura uma 

mesa redonda da qual participaram membros da comunidade, do IEPHA/MG, do IAB – Núcleo 

Uberlândia, do ILBPMB e da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

 
Figura 113 Vista campo de futebol, década 1990 

Fonte: NUTHAU  

 

Em 13 de março de 1996 o IEPHA/MG, representado por Jurema de Sousa Machado, enviou 

ao Pároco Padre Rui Vieira, um documento onde informava sobre o andamento de um processo de 

análise para o tombamento do conjunto, o qual não implicaria em qualquer restrição de uso, porém 

gerava a necessidade de participação do IEPHA/MG em qualquer processo de intervenção física do 

conjunto, em prol de sua integridade arquitetônica, dado seu valor histórico. 

Uma reunião realizada em Uberlândia no dia 18 de março de 1996 reuniu o Pároco Padre Rui 

Vieira, o Engenheiro Dorneles José Bueno da Silva, Edmar de Almeida e os representantes do ILBPMB 

Graziela Valentineti – irmã da arquiteta e Presidente do Instituto, Marcelo Ferraz e André Vainer. 

Nesta reunião foi discutido o projeto arquitetônico para a construção de um salão paroquial 

integrado ao conjunto, o auxílio do ILBPMB para reparos na cobertura e estrutura de madeira, 

“reconstituição77” em alguns pontos do projeto original como: “construção da sacristia, reconstrução 

do altar original, demolição da garagem junto à torre, demolição de parte da paliçada do quiosque, 

fechamento da torre da caixa d’água, colocação do sino no campanário, colocação do Espírito Santo 
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 O projeto pretendia “concluir” a obra, a partir da construção de alguns elementos que não foram possíveis na época da 
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na cumeeira da nave”78. Segundo a ata desta reunião, todos os presentes estiveram de acordo com 

os encaminhamentos apresentados. 

Buscando atender uma demanda da comunidade e pensando na “(...) preservação máxima 

do conjunto da igreja, sem interferir visualmente ou criar conflitos”79, foi enviado ao IEPHA/MG em 3 

de abril de 1996 um projeto para a construção do referido anexo ao conjunto, desenvolvido pelos 

arquitetos colaboradores de Lina Bo Bardi. Tal projeto deveria ser considerado no processo de 

tombamento prestes a ser iniciado, segundo solicitação do ILBPMB. 

Em 22 de maio de 1996 a arquiteta Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale, então presidente 

do IAB – Núcleo Uberlândia, enviou à presidência do IEPHA/MG um documento que manifestava a 

preocupação de arquitetos locais com uma possível intervenção ao conjunto. Segundo o documento, 

existia a possibilidade de construção de dois pavimentos na área onde estava sendo previsto o salão 

paroquial, o que segundo o IAB comprometeria “irremediavelmente o entorno imediato da igreja”, 

fato que deveria ser tratado pelo IEPHA. 

Consta no arquivo do IEPHA/MG um projeto de julho de 1978 de autoria de Lina Bo Bardi, 

Marcelo Ferraz e André Vainer, o qual considera a construção de um anexo no local onde existia o 

campo de futebol. O projeto de um pavimento localizado na cota mais baixa do terreno atenderia a 

demanda por espaço pela paróquia e receberia em sua laje superior a possibilidade de instalação de 

um mastro para um toldo. 

O IEPHA/MG realizou uma visita técnica ao conjunto no dia 10 de abril de 1996 para a 

elaboração de um relatório sobre o estado físico do edifício, como parte do processo de 

tombamento. Segundo o relatório de vistoria a equipe esteve acompanhada do então Diretor do 

Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Uberlândia, o 

arquiteto Paulo de Freitas, o qual se mostrava “empenhado no processo de tombamento e nas 

possíveis ações de conservação do edifício e de resgate da sua imagem original”80. 

Tal vistoria gerou um relatório assinado pelo Engenheiro Luiz Mauro de Resende, 

apresentando a intenção de tombamento de todo o conjunto, bem como a necessária intervenção 

em prol da conservação do bem. Entre os principais apontamentos do relatório, destacou-se a 

necessidade de aumentar a inclinação da cobertura da casa paroquial – parte central do conjunto – 

devido ao retorno de água da chuva pela baixa inclinação. O documento aponta a necessidade de 

obtenção de pelo menos 25% de inclinação para a cobertura, que poderia ser obtida a partir da 

elevação do ponto mais alto da cobertura ou diminuição do ponto mais baixo, ou ainda ambas as 

possibilidades ao mesmo tempo. Apontou a necessidade de execução de reforço estrutural parcial na 

                                                           
78

 Trecho do ofício enviado pelo Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi ao IEPHA MG em 03 de abril de 1996. 
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fundação da capela e correção de algumas trincas oriundas de um abatimento da estrutura. Destaca 

a ocorrência de certa mudança na execução da cobertura da capela, o que é verdadeiro, porém faz 

essa afirmação a partir da existência de seis águas nessa cobertura e não oito. As duas possibilidades 

foram previstas no projeto original. Segundo o relatório, algumas peças sofriam abatimento devido 

ao esforço que estavam submetidas e necessitavam substituição. Ainda, foi apontada a necessidade 

de pequenos reparos nos pisos da capela e centro comunitário (barracão) e destaca o bom estado 

dos pisos de madeira e cimento natado da casa paroquial. Quanto às esquadrias, o relatório 

apresenta a necessidade de um estudo aprofundado sobre a porta principal da capela, que se 

encontrava em desacordo com o projeto. Quando as instalações, o relatório aponta para a forma 

inadequada de como se apresentavam, como “gambiarras”81 que deveriam ser revistas. De acordo 

com o ILBPMB, o relatório apresenta a necessidade de demolição da garagem e escritório localizados 

ao lado do campanário, bem como a remoção de uma pintura frontal no muro de contenção.  

 

 
Figura 114. Vista lateral direita, início anos 2000 

Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 

 

A construção da análise arquitetônica realizada pelo IEPHA/MG para o tombamento do 

conjunto se baseou numa avaliação histórica e simbólica do conjunto utilizando como referência 

autores como Jean Chevalier e Robert Maillard para a compreensão de como a arquiteta resolve o 

edifício como espaço sagrado a partir da forma. Entre os aspectos discutidos destaca-se uma leitura 

da planta gerada a partir dos círculos e as diversas centralidades, as múltiplas fachadas, a geometria 

pura, a luz e a materialidade como configuração espacial82.  

Após uma palestra realizada pela equipe do IEPHA/MG para a comunidade do Bairro Jaraguá, 

tratando do tombamento do conjunto, no dia 21 de agosto de 1996, foi realizada uma reunião na 

Oficina Cultural de Uberlândia no dia 22 seguinte para apresentação do processo de tombamento à 

comunidade, esclarecimento de dúvidas sobre as intervenções propostas e definição dos limites do 
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entorno. Na ocasião reuniram-se os técnicos do IEPHA/MG Carlos Henrique Rangel, Jorge Askar e 

Mirella T. Alves, o Arquiteto Paulo de Freitas (representante da Secretaria Municipal de Cultura), 

Raquel Mendes Carvalho (representante da Secretaria Municipal de Planejamento), Dorneles Silva 

(representante da secretaria Municipal de Serviços urbanos), os membros do IAB – Núcleo 

Uberlândia Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale, Maria Elisa Guerra e Patrícia Pimenta Azevedo 

Ribeiro, Marcelo Ferraz e André Vainer representando o ILBPMB e Edmar de Almeida. Sobre a 

construção do Salão Paroquial, nesta reunião “(...) concluiu-se que em função da manutenção da 

integridade da obra da arquiteta Lina Bo Bardi, a solução viável seria sua instalação em outro terreno 

cedido pela Prefeitura, nas proximidades.”83. Ainda, foi solicitado ao ILBPMB o envio do projeto 

completo das soluções arquitetônicas apresentadas em 04 de abril daquele ano para análise do 

IEPHA/MG. 

Segundo o relatório elaborado pelo Arquiteto Paulo de Freitas, Diretor da Divisão de 

Memória e Patrimônio Histórico de Uberlândia, a comunidade fez uma série de reivindicações 

durante a apresentação do processo de tombamento pelo IEPHA/MG na palestra do dia 21 de agosto 

de 1996. Segundo o documento, a comunidade esteve em desacordo com a construção da Casa 

Paroquial na área do campo de futebol; solicitou a mudança do piso da igreja para revestimento em 

granitina; solicitou melhoria na ventilação da igreja; questionou o acabamento em tijolo aparente do 

exterior do edifício tendo em vista a umidade dessas superfícies; solicitou a reforma da cobertura. 

Ainda, o relatório registra a discussão pela conservação do conjunto “capela – claustro – paliçada – 

campo de futebol”84 a partir da obtenção de outro terreno para a construção da Casa Paroquial e 

revisão do entorno atingido pelo tombamento. 

Visando o andamento do processo de tombamento, em 26 de agosto de 1996, o IAB - Núcleo 

Uberlândia posicionou-se à Secretaria Municipal de Cultura através de um ofício onde apresenta, a 

partir das reuniões realizadas, o parecer de arquitetos locais diante do processo do corrente 

processo. De acordo com a importância do referido conjunto arquitetônico enquanto patrimônio 

cultural, o IAB apresentou considerações relativas à atuação do IEPHA/MG no sentido de: conservar 

integralmente o conjunto (capela, claustro, paliçada e campo de futebol) e seu entorno imediato; o 

tombamento não deveria (...) significar perda ou restrição de realizações para a população do bairro 

onde se encontra localizada a igreja”85. Ainda, o ofício aponta a necessária atuação do município no 

auxílio à obtenção de uma área para a construção da Casa Paroquial, evitando a utilização do campo 

e futebol e na compensação fiscal aos moradores atingidos pelas restrições do entorno de 
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tombamento. Esse documento destaca também que era de propriedade da Ordem Franciscana do 

Brasil um terreno vizinho86 à igreja, o qual poderia servir como área de expansão da paróquia.  

Em 30 de agosto de 1996 o ILBPMB manifestou à Secretaria de Cultura da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia através de um documento assinado por Graziela Valentineti, Marcelo Ferraz 

e André Vainer, total apoio ao tombamento da Igreja Espírito Santo do Cerrado e informou que já 

participava do processo através de auxílio financeiro e projeto arquitetônico que atendia a 

conservação do bem. 

No dia 11 de setembro de 1996, a partir de um Edital de Notificação de Tombamento 

(publicado em 14 de setembro de 1996), a Presidente do IEPHA/MG tornou público o Tombamento 

Provisório, o qual tornaria possível a apresentação de manifestações por parte de interessados no 

prazo de quinze dias, as quais poderiam impugnar o tombamento. 

A Paróquia Divino Espírito Santo, representada pelo Bispo Diocesano Dom José Alberto 

Moura, Padre Rui Vieira, Vigário Marcelo José de Souza e César Roberto Tannus, apresentou 

posicionamento contrário ao tombamento do bem em 23 de setembro de 1996, por meio de um 

documento enviado ao IEPHA/MG e assinado por aproximadamente 800 pessoas. Após a realização 

de uma assembleia entre a diretoria e comunidade da Paróquia ficou decidido utilizar os seguintes 

argumentos para justificar tal posicionamento:  

 
o prédio é construído de forma arredondada, não possuindo janela; existe somente 
uma porta central de acesso a Igreja, cuja porta é a única entrada de ar que é muito 
precária; não existe sacristia; seu telhado cedeu, e na época de chuvas, facilita a 
entrada de água no recinto da Igreja; o piso não oferece condições para 
manutenção e limpeza tendo em vista que as pedras são miúdas (pedra 
portuguesa); o prédio não comporta mais o número de fieis, existindo uma 
necessidade premente em ampliá-lo; não possui um escritório paroquial, o que 
impossibilita o recebimento e atendimento necessário aos fieis de nossa igreja; 
necessita urgentemente efetuar a construção de um centro comunitário em sua 
área ociosa (Carta de pedido de impugnação do processo de tombamento, 1996). 

 

Tal documento apresentou, segundo seu texto, caráter irrevogável, afirmando que as 

mudanças necessárias seriam executadas com recursos próprios para atendimento à comunidade. 

A partir dessa solicitação de impugnação enviada pela Paróquia Divino Espírito Santo, o 

IEPHA/MG enviou, em 04 de outubro de 1996, um parecer técnico onde responde às justificativas de 

impugnação apresentadas. Destaca que tal processo de tombamento fundamentava-se em estudos e 

pesquisas realizados entre março e outubro daquele ano. 

O parecer justifica os problemas de ventilação pelas intervenções posteriores que ocorreram 

sem o acompanhamento de um técnico e que prejudicavam a circulação do ar. Quanto a forma 
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arredondada, o parecer afirma que se trata de uma solução projetual aprovada, inclusive, pela 

Fundação Adveniat, que custeou grande parte da obra. Sobre a existência de uma única porta, o 

parecer aponta que se trata de uma abertura de quatro metros de largura e que atende a circulação 

de fieis de forma eficiente. A sacristia seria construída a partir da finalização do projeto original, bem 

como o telhado recuperado. O piso teria passado recentemente por um processo de restauração em 

acordo com a comunidade. Quanto à dimensão da igreja, o IEPHA/MG não via a necessidade de 

ampliação, e afirmou que quando o edifício foi construído atendia à demanda e que, a partir das 

visitas realizadas, continuava atendendo um número “considerável” de pessoas. Sobre o 

questionamento da comunidade sobre a inexistência de escritório, o parecer afirma que isso se deu 

por uma mudança de uso aleatória e que descaracterizou o monumento e sua simbologia, com a 

supressão da área de atendimento aos fieis existente no projeto original. Porém, seria analisado um 

projeto para o escritório paroquial pelo IEPHA/MG. Quanto ao espaço “ocioso” citado pelo 

documento da impugnação, o IEPHA/MG posicionou-se criticamente à afirmação, atestando que o 

campo de futebol se tratava de um importante elemento dentro do conjunto proposto pela arquiteta 

e que as visitas recentes comprovavam o uso desse espaço, que se tratava, segundo Lina Bo Bardi, de 

“um campo bem brasileiro”. Ainda, o parecer considera o posicionamento da Secretaria de Cultura 

de Uberlândia e IAB - Núcleo Uberlândia quanto à construção da Casa Paroquial e, considerando a 

demanda como uma mudança natural da história, caberia ao IEPHA/MG efetuar uma análise “com 

muito zelo e critério”87 daquilo que seria o melhor para o bem. Por fim, o IEPHA/MG entendeu que 

não existiu fundamentação capaz de justificar a impugnação do tombamento do bem. 

Em 07 de outubro de 1996 a Presidente do IEPHA MG voltou a solicitar ao ILBPMB o projeto 

de intervenção desenvolvido para a Igreja Espírito Santo do Cerrado. 

No dia 09 de outubro do mesmo ano a Secretária de Cultura de Uberlândia, Creusa Resende, 

enviou ao IEPHA/MG a documentação referente à reunião realizada em 22 de agosto daquele ano e 

informa que, buscando soluções para as dificuldades do processo de tombamento do bem, verificou 

que alguns lotes vizinhos à Igreja eram de propriedade do Comissariado Franciscano e possuíam 

condições de comportar a construção da Casa Paroquial, não sendo necessário intervir no projeto de 

Lina Bo Bardi com a substituição do campo de futebol. 

A Igreja Espírito Santo do Cerrado foi indicada para tombamento em 04 de fevereiro de 1997 

por Ruth Villamarim Soares, Diretora de proteção e Memória do IEPHA/MG, considerando o valor da 

obra de sua arquiteta e o valor do bem para o Estado de Minas Gerais. A partir daquele momento a 

obra de Lina Bo Bardi em Uberlândia faria parte do importante acervo religioso mineiro, do qual fazia 

parte um importante conjunto de igrejas barrocas e a Igreja São Francisco de Assis, de Oscar 
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Niemeyer. Essa indicação considerou que deveriam ser respeitadas as recomendações sobre a 

descaracterização sofrida pelo bem, “entre outras”, e que deveriam ser tratadas pelos Arquitetos 

Marcelo Ferraz e André Vainer. 

O Conselho Curador do IEPHA/MG decidiu pelo tombamento do bem no dia 18 de fevereiro 

de 1997, decisão publicada no Diário Oficial do Estado em 18 de março de 1997. A solicitação pela 

sua homologação ao Secretário de Estado da Cultura Amilcar Martins foi realizada em 24 de março 

de 1997, a qual ocorreu em 06 de maio de 1997 e publicada no Diário do Executivo, Legislativo e 

Publicações de Terceiros de Minas Gerais em 09 de maio de 1997. A inscrição do Tombamento da 

Igreja Espírito Santo do Cerrado foi lançada no Livro I – do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, Livro II – do Tombo de Belas Artes e Livro III – do Tombo Histórico. 

Em 1999 foi publicado um livro que trata especialmente desse projeto de Lina Bo Bardi, 

fazendo parte de um conjunto de publicações referentes a obras da arquiteta e contribuindo com a 

divulgação da Igrejinha em Uberlândia. Passou a acompanhar a história desse edifício um constante 

processo de reconhecimento do espaço como obra de referência.  

O Boletim Óculum88 apresentou um texto da arquiteta e professora italiana Velentina 

Moimas intitulado “A capela de Lina Bo Bari em Uberlândia está desaparecendo”, onde a autora faz 

uma crítica incisiva às condições do edifício. Em sua primeira visita ao Brasil, Valentina detecta a má 

preservação do patrimônio moderno brasileiro, onde insere a igreja de Uberlândia dentro de um 

conjunto de obras importantes e que não são reconhecidas por seu povo. A jovem e 

economicamente desenvolvida Uberlândia via, segundo a autora, a condenação da Igreja Espírito 

Santo do Cerrado, “uma pequena jóia da arquitetura moderna”, a um triste fim.  

Durante sua experiência em Uberlândia Valentina Moimas presenciou a infiltração de água 

através da cobertura do conjunto arquitetônico durante uma chuva de verão e pôde reconhecer as 

“escoras” no interior da capela como “pseudo pilares” que transformaram durante muito tempo a 

“magia do espaço interno da igreja” e deturparam a “geometria construtiva” do edifício. Esses dados 

deram a autora condições de diagnosticar o abandono do patrimônio brasileiro não somente por 

falta de recursos econômicos, mas principalmente por um problema relacionado à uma 

“mentalidade propensa ao esquecimento”.  

A partir de uma solicitação do Padre Rui Vieira, foi realizada uma visita técnica pelo 

IEPHA/MG em 15 de outubro de 1998, tendo como produto um relatório técnico elaborado em 05 de 

novembro do mesmo ano sobre as condições do conjunto arquitetônico. O relatório aponta para a 

má conservação do edifício por parte da Paróquia, especificamente a respeito das coberturas, onde a 

falta de manutenção contribuía para os problemas de infiltração e danificação das peças estruturais 
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do telhado. Além destes problemas, danificações naturais causadas pelo tempo contribuíam para os 

danos principais da cobertura. Entre os problemas de projeto e execução, destacou-se no relatório 

que na igreja a baixa inclinação da cobertura, a falta de impermeabilização e a distância entre as 

telhas da cobertura e a calha de concreto facilitavam a entrada de água da chuva no espaço interior. 

O relatório aponta para a existência de fissuras existentes em duas peças horizontais da estrutura da 

cobertura, as quais se encontravam escoradas e deveriam ser substituídas seguindo as mesmas 

especificações do projeto original. Na cobertura da casa paroquial, o problema de infiltração da água 

da chuva estava sendo causado principalmente pelo descolamento dos rufos das platibandas. 

O IAB – Núcleo Uberlândia juntamente com professores do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia participaram diretamente dos debates sobre a 

conservação da Igreja Espírito Santo do Cerrado, produzindo pareceres e fomentando o debate local 

junto à comunidade sobre o valor do bem cultural.  No dia 19 de maio de 2002 a carta “No espírito 

do Cerrado”, de Lu de Laurentiz e Lucimar Bello, aos dez anos da morte de Lina Bo Bardi, não 

somente homenageou a arquiteta, mas foi lida publicamente à paroquianos, arquitetos, artistas, 

estudantes e “pessoas dos poderes” público e privado, em defesa do patrimônio. Nessa carta os 

autores afirmam que ali na igrejinha, naquela “Flor do Cerrado”, a arquiteta “avistou que as três 

graças arquitetônicas: a ética e a estética e a poética, podem e devem andar juntar”. Esse texto pode 

ser entendido como reação à crítica de Valentina Moimas, um chamado a olhar para aquilo que é do 

povo. Os autores encerram a carta com a citação de um trecho de uma carta escrita pelo Secretario 

de Estado da Cultura de Minas Gerais, Oswaldo de Araújo Santos, enviada à Paróquia, ao Bispo 

Diocesano, ao Prefeito Municipal de Uberlândia e ao IEPHA/MG em 13 de julho de 1999. Nesse 

projeto, segundo o secretário: 

 

 (...) A simplicidade franciscana é um hino ao sagrado. Um canto de louvor à pureza 
do divino e uma homenagem à singeleza do homem brasileiro. Menos é mais: na 
síntese do vocabulário formal e material, há uma grandeza semelhante àquela que 
vem das dimensões infinitas da alma de nosso povo (SANTOS apud LAURENTIZ, 
2002).  
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Figura 115. Vista frontal da Igreja Espírito Santo do Cerrado, entre meados 1990 e início 2000 

Fonte: Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 

 

A necessidade de uma obra de intervenção ao conjunto arquitetônico a fim de solucionar 

questões estruturais do bem, a existência de um projeto de intervenção realizado por Marcelo Ferraz 

e André Vainer - analisado pelo IEPHA/MG em 2004 -, e a atuação do Conselho Municipal do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Cultural de Uberlândia (COMPHAC) diante das 

intervenções realizadas no conjunto justificaram a ação da Promotoria Especializada na Defesa do 

Patrimônio Cultural de Uberlândia em 2005. Em 09 de março daquele ano o IEPHA/MG precisou 

elaborar um Parecer Técnico solicitado pela Promotoria de Justiça do Cidadão de Uberlândia, o qual 

utilizou um laudo elaborado pelo COMPHAC para questionar algumas intervenções realizadas e 

previstas para Igreja Espírito Santo do Cerrado. Segundo o parecer do IEPHA/MG, o projeto de 

intervenção elaborado pelos arquitetos atendia parcialmente aos questionamentos do COMPHAC, 

sendo necessária uma revisão que considerasse alguns pontos para a preservação das qualidades e 

características do conjunto arquitetônico e consequente “(...) transmissão de seus valores às 

gerações futuras”89.  

 
Figura 116. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer 

Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 
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Figura 117. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer 
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 

 

 
Figura 118. Projeto em que se baseia a intervenção projetada por Marcelo Ferraz e André Vainer 
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 

 

A remoção do reboco interno da capela para retorno ao estado original da obra dependeria 

de condições técnicas, tendo a garantia da integridade física do bem e da obtenção de recursos para 

o custeio elevado de tal ação. Além disso, o IEPHA/MG justificou outras ações que não poderiam ser 

atendidas – como a remoção do forro na casa paroquial e substituição do piso do barracão e campo 

de futebol recentemente cimentado - e indicou alternativas para outras, como reparos nas 

instalações elétricas, intervenção em esquadrias, substituição da vedação do barracão por aquela 

prevista no projeto – em bambu de meia altura – e necessidade de fechamento do perímetro do 

conjunto por questões de segurança. Além dos pontos comuns questionados pelos dois órgãos, o 

IEPHA/MG aponta para a revisão do local da rampa de acessibilidade que deveria ser revista no 
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projeto de intervenção, a recuperação da calha-jardineira, a revisão da necessidade de instalação de 

equipamentos de ar condicionado, a forma de instalação de bancos externos existentes nas 

concepções originais da arquiteta, bem como a recuperação do paisagismo, com destaque para a 

trepadeira junto à estrutura da caixa d’água, e a necessidade de um projeto de Prevenção e Combate 

a Incêndios. 

Durante vistoria realizada pelo IEPHA/MG em 30 de maio de 2007 constatou-se que entre a 

vistoria anterior, realizada em 19 de setembro de 2005 durante audiência em atendimento ao 

Ministério Público, e o presente momento, haviam sido realizadas pela paróquia serviços de 

manutenção do telhado, limpeza de calhas e poda de árvores, mas persistiam problemas de 

entupimento na calha da cobertura da igreja. Ainda, foi detectado que uma terceira viga de madeira 

estrutural da cobertura da igreja apresentava problemas e havia sido tratada de forma emergencial 

com um reforço metálico, porém esses dados, assim como as peças com escoramentos, não 

significavam “riscos emergenciais de desabamento”. O relatório de 05 de junho de 2007 referente à 

visita citada acima ainda traz questionamentos sobre a execução da obra, sobre relatos de possíveis 

alterações do projeto durante a obra em relação à inclinação da cobertura. Como apresentado na 

segunda parte deste trabalho, os arquitetos envolvidos no projeto estiveram cientes da inclinação da 

cobertura, como apontados nos desenhos conhecidos, onde fica clara a mudança na inclinação, 

reduzida de 40% para 25% na igreja. 

Mesmo com o parecer técnico elaborado pelo IEPHA/MG, uma decisão judicial decidiu pela 

interdição da Igreja Divino Espírito Santo no dia 23 de maio de 2007 conforme publicação do Jornal 

Correio de Uberlândia em 07 de junho de 2007, justificada pelo comprometimento da estrutura da 

cobertura do edifício e problemas de drenagem das águas pluviais. Segundo a matéria, o inquérito 

teria sido movido cinco anos antes da interdição e fazia-se necessário pelo risco que o edifício estava 

sujeitando os fieis. Foi determinado um prazo de 60 dias para conclusão das obras pela Diocese de 

Uberlândia e Estado de Minas Gerais através do IEPHA/MG, responsáveis pela conservação do bem 

tombado segundo o Promotor Fábio Guedes, autor da Ação Civil Pública. Segundo o então diretor do 

ILBPMB, arquiteto Joaquim Guedes: “Sabíamos que a igreja estava em um estado precário. A 

comunidade deveria ter se mobilizado para que não chegasse a este ponto”90. O IEPHA/MG 

questionou publicamente a interdição da igreja por não reconhecer tamanha gravidade do caso, 

porém tornou-se emergencial uma ação de recuperação, entre os fatores apontados, pela multa de 1 

mil reais por dia de atraso no caso de não atendimento ao prazo determinado pela justiça.  

Uma nova vistoria técnica foi realizada por uma empresa contratada pela Paróquia em 30 de 

julho de 2007 e constatou-se que, retiradas as escoras e substituídas as peças danificadas pelo 
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 Correio de Uberlândia. Justiça determina interdição da Igreja Espírito Santo do Cerrado. 07.06.2007. Autor Arthur 
Fernandes. 
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tempo, a igreja havia retornado às condições estruturais originais e estava pronta para a 

continuidade de suas atividades.  

A maior parte das intervenções executadas ao longo dos trinta anos da edificação seguiram 

uma lógica de arbitrariedade e consequente impacto à dimensão conceitual do projeto. Existiu a 

incorporação de elementos capazes de desqualificar o espaço primitivo, como oferta ao conforto e 

adequação de atividades que não se dispõem a adaptar-se à proposta original da arquiteta, como por 

exemplo, a possibilidade de utilizar a antiga residência para atividades comunitárias e litúrgicas, 

tendo a qualidade espacial como aliada à formação do indivíduo. 

Por meio dessas intervenções é possível identificar certa autonomia por parte da Paróquia e 

comunidade, afetada pelo reconhecimento e tombamento do bem. Como consequência, criou-se 

uma atmosfera de respeito ao objeto arquitetônico, mas que foi construída durante anos de impasse 

entre as novas regras de utilização e a liberdade de apropriação típica da comunidade que ajudou a 

construir aquele lugar. Por se tratar de uma obra de Lina Bo Bardi, calcada na participação popular, o 

processo de tombamento merece um debate amplo a fim de avançar na construção de uma crítica 

frente à conservação dos projetos desta arquiteta.  

 

 
Figura 119. Vista frontal da Igreja Espírito Santo do Cerrado, 2009 
Fonte: Arquivo NUTHAU - UFU 

 

Em 2008 foi dado início a um grande processo de intervenção91 do conjunto arquitetônico. O 

projeto de Marcelo Ferraz e André Vainer passou a ser analisado novamente pelo IEPHA/MG, quando 

foi reconhecido o direito de coautoria aos arquitetos e por isso contratados prioritariamente para o 

desenvolvimento do projeto de intervenção. Os arquitetos já haviam apresentado ao IEPHA/MG a 

                                                           
91

 Esta dissertação foi construída durante a conclusão da referida obra de intervenção e por isso, muitos documentos não 
foram acessados por tratarem de um processo em andamento e fazerem parte de um arquivo indisponível para consulta.  
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demanda pela intervenção em outros momentos, porém somente após os recentes acontecimentos 

em torno do bem foi possível dar continuidade ao projeto.  

 
Á época da construção muitas coisas não foram feitas por causa de dinheiro, 
ficando para complementação posterior. Mas isso nunca aconteceu, o tempo 
passou e deteriorou outros tantos elementos, complicando ainda mais a situação. 
Há muitos anos esperávamos a oportunidade e procurávamos parcerias para 
recuperar essa igreja, que é muito importante como ponto de referência e de 
estudos da arquitetura moderna (VAINER, 2009, p.92). 
 

O projeto apresentado pelos arquitetos e aprovado em 2009 pelo IEPHA/MG foi dividido em 

duas etapas principais – entre medidas emergenciais de conservação exigidas ao longo do processo: 

a construção de um anexo e a restauração do bem tombado. 

A primeira etapa do projeto justificou-se pela existência de uma demanda antiga por espaços 

para acomodar as atividades da Paróquia. Assim, os arquitetos desenvolveram uma proposta de 

intervenção baseada em estudos que Lina Bo Bardi havia desenvolvido junto a eles no fim da década 

de 1970. Trata-se da construção de um anexo ao conjunto construído sobre o campo de futebol, um 

volume assentado na cota mais baixa do terreno, criando uma área de extensão em nível com o salão 

paroquial (barracão).  

A segunda etapa do projeto tratou do restauro da obra original, projeto também aprovado e 

acompanhado pelo IEPHA/MG. Este trabalho consistiu na execução de reparos estruturais, iniciados 

em 2007, bem como a reconstituição do conjunto a um estado que pode não ter existido, mas que, 

segundo os autores do projeto, é condizente com a proposta arquitetônico de Lina Bo Bardi. 

Considerando as particularidades do processo de projeto e construção da Igreja Espírito 

Santo do Cerrado, onde soluções de projeto e obra caminharam juntas, as documentações são 

insuficientes para um estudo preciso desse grande projeto de intervenção no âmbito deste trabalho. 

Porém, trata-se de uma importante ação conservativa no cenário brasileiro atual, capaz de fomentar 

a produção de outros trabalhos de pesquisa a partir das medidas e critérios adotados para a 

conservação dessa arquitetura. 

Segundo Silvana Rubino o entendimento de um “presente histórico” por Lina Bo Bardi teve 

origem na ideia de Benedetto Croce “de que o juízo histórico é determinado pelo presente, por um 

sujeito que para agir observa a situação contemporânea para a partir desta avaliar o passado” 

(RUBINO, 2009, p.37). Os arquitetos apoiaram-se nessa formulação de Lina para desenvolver a 

proposta de intervenção, a qual poderia representar uma interpretação da postura da arquiteta 

diante do patrimônio e, neste caso, sobre sua própria obra.  
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 Revista Projeto Design, 2009 
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Interpretando o novo presente forjado, os arquitetos Vainer e Ferraz nos trazem a 
proposta de uma intervenção na igreja que idealizaram a priori junto à Lina. Um 
projeto sensível ao presente, num exercício de juízo crítico sobre a pré-existência 
onde as categorias de permanência e modificação não são entendidas como 
oposição (MACIEL; GARCIA; MAGALHÃES, 2009). 
 

O projeto de intervenção atendeu novas normas de segurança e acessibilidade, apresentado 

a construção de rampas e ampliação de alguns acessos, entendidas como mudanças naturais e 

necessárias à vitalidade da arquitetura.  

Alguns aspectos do projeto original foram retomados, como o restauro parcial do interior da 

capela, principalmente na área do altar, o qual é remodelado e aproxima-se da proposta original, 

bem como o tratamento do piso desse espaço. Embora o projeto apresentasse o interesse em 

recuperar características do projeto original, muitas intervenções executadas ao longo do tempo são 

entendidas como irreversíveis, como é o caso das paredes no interior da igreja que, sem reboco e 

com aberturas oriundas dos escoramentos, foram cobertas por reboco e pintura branca, 

contrariando os apontamentos da arquiteta de 1986.  

Em linhas gerais, as transformações do conjunto se deram, além da significativa melhoria no 

estado de conservação geral, a partir da construção do anexo acessado pela Avenida dos Ipês e a 

retirada da caixa d’água, vista pelos arquitetos como um elemento não condizente com a proposta 

original de Lina e que afetava a leitura geral do conjunto em seus aspectos formais e estéticos. Esta 

caixa d’água foi prevista no projeto aprovado pela prefeitura em 1978 e, durante suas visitas, a 

arquiteta elaborou o detalhamento de como ela deveria ser pintada e cobertura com uma 

trepadeira. A nova área de armazenamento de água foi implantada na torre da igreja. 

 

 
Figura 120 Projeto para a caixa d'água, 1981 
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 
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As transformações na comunidade exigiram que a antiga residência assumisse outro papel, o 

de servir à administração da paróquia e às atividades do povo do bairro, porém com a construção do 

anexo, o espaço passou a sugerir novos usos. Essas novas possibilidades de uso indicaram a 

possibilidade de substituição parcial do piso, onde se apresentava em madeira, com a utilização de 

cimento queimado, e junção de duas das celas originais e exclusão de um dos banheiros para a 

criação de uma sala ampla.  

Tal projeto indicou a demolição do anexo construído por uma administração anterior junto 

ao campanário e manteve o fechamento da antiga floreira sobre a capela, que foi executado em 

concreto. A reconstituição desse importante elemento seria um grande desafio, assim como aquele 

de remover o reboco interno da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121 Interior Igreja, 2008 
Fonte: NUTHAU – UFU 

 

Figura 123 Interior Igreja, 2008 
Fonte: NUTHAU – UFU 

 

Figura 122 Interior Igreja, 2014 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 124 Vista Campo de Futebol. 1990/2000 
Fonte: NUTHAU - UFU 

 

 

 
Figura 125 Conjunto, 2008 
Fonte: NUTHAU - UFU 
 

 

 
Figura 126 Conjunto com anexo, 2013 
Fonte: Arquivo do autor 
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Esse projeto de intervenção se apresentou com filiação a uma ideia de que a vida da cidade 

deve indicar o essencial e permitir que o novo se faça presente dentro do tradicional. Intervenções 

entendidas como prejudiciais ao conjunto e passíveis de reversão não foram aceitas e encontraram 

em um processo de intenso debate e projeto, o fim de sua existência. Assim, a presença do arquiteto 

aparece como fundamental para o diagnóstico e direcionamento à ‘conservação’ do monumento, o 

qual transmitirá um processo histórico ao futuro. 

 
É preciso se liberar das ‘amarras’, não jogar fora simplesmente o passado e toda a 
sua história; o que é preciso é considerar o passado como presente histórico. O 
passado, visto como presente histórico, é ainda vivo, é um presente que ajuda a 
evitar as arapucas... Frente ao presente histórico, nossa tarefa é forjar outro 
presente, ‘verdadeiro’, e para isso não é necessário um conhecimento profundo de 
especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber 
distinguir o que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês e 
tudo isso não se aprende somente nos livros (BARDI, 1967 in GRINOVER ; RUBINO, 
2009, p.165).   

 

Com isso, as formulações teóricas desenvolvidas a partir das práticas sobre o patrimônio e 

constantemente colocadas à prova na medida em que a sociedade muda sua forma de relacionar-se 

com sua produção cultural e artística, devem ser consideradas para a aplicação, neste caso, de 

conceitos norteadores das práticas de intervenção sobre esse objeto. Tendo como estudo o objeto 

concebido por um arquiteto que possui uma postura específica diante do patrimônio, como citado 

acima, o debate de sua produção se torna cada vez mais pertinente quando a sua obra passa a 

demandar por intervenções físicas, dadas pela necessidade de conservação, adaptação ou 

restauração.  

Em 2014 foi concluída a restauração do conjunto, tendo a frente dos trabalhos o Pároco o 

Padre Márcio Antônio Gonçalves, o qual administrou durante mais de oito anos a Paróquia. Como 

continuidade ao processo de intervenção, os arquitetos Marcelo Ferraz e André Vainer consideram a 

futura instalação de peças de arte sacra executadas pelo artista Edmar de Almeida, segundo o qual, 

são fruto do fecundo trabalho conjunto entre ele e a arquiteta. 

No mesmo ano de 2014 a Igreja Espírito Santo do Cerrado abrigou um dos eventos 

comemorativos ao centenário de Lina Bo Bardi. A Exposição “Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro” 

ocupou a Casa Paroquial e a Igreja da Paróquia Divino Espírito Santo entre os dias 07 de novembro e 

05 de dezembro de 2014. A sistematização da exposição foi realizada por Edmar de Almeida com 

quem trabalharam na organização arquitetos e urbanistas da cidade e professores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia - Adriano Tomitão Canas, 

Ariel Luís Lazzarin, Luiz Carlos de Laurentiz, Maria Beatriz Camargo Cappello, Maria Eliza Alves 

Guerra, Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale e Roberto Pereira Andrade. 
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Figura 127 Conjunto com anexo, 2013 
Fonte: Arquivo do autor 
 
 

Foram expostos registros fotográficos, desenhos, estudos, projetos e cartas sobre os dois 

trabalhos que Lina Bo Bardi participou junto ao povo do Triângulo Mineiro: a Igreja Espírito Santo do 

Cerrado e a Exposição Repassos: Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro. Deste segundo foram 

apresentadas três tapeçarias: “Crucifixo” (1973), “Nossa Senhora das Lágrimas” (1974) e “Ecce 

Homo” (1975). 

Além de tratar desses dois trabalhos, a exposição apresentou a obra “Cântico” (2010) e 

“Batismo”, de Edmar de Almeida, além do projeto que o artista desenvolve para o interior da Igreja, 

como forma de conclusão da obra, apresentado por meio de fotografias de Maria Inês Machado, que 

registraram os últimos anos desse trabalho do artista. Seguindo a concepção pensada em conjunto à 

Lina Bo Bardi, foi com Padre Márcio que Edmar elaborou a narrativa litúrgica que será tratada no seu 

trabalho: o Batismo e a Anunciação da Virgem Maria. Segundo o autor, Dona Lina sabia que esse 

trabalho seria um produto de seu amadurecimento enquanto artista. A apresentação desse projeto 

em 2014 foi de decisiva importância ao trabalho, pois foi a exposição dos estudos no interior da 

arquitetura que possibilitou o artista dar encaminhamento à definição da técnica que irá utilizar93. 

Durante o período da exposição, além da visitação, foram realizados eventos, como 

apresentações de música, teatro e dança, intervenções artísticas e uma mesa redonda no dia 28 de 

novembro de 2014. Esta última teve a participação de Edmar, Marcelo Ferraz, André Vainer e Renato 

Anelli, Diretor do ILBPMB. Os participantes contribuíram com reflexões sobre a importância do 

projeto de Lina Bo Bardi em Uberlândia para a arquitetura e sobre o significado de fazer parte do 

                                                           
93

 Durante visita à exposição, o Arquiteto e Professor Carlos Ferreira Martins questionou a técnica utilizada por Edmar de 
Almeida em seu projeto (mosaico), observando a pertinência de ser utilizada a tecelagem para a elaboração das peças. Essa 
contribuição precisa, chegando aos ouvidos de Edmar, soou como possibilidade coerente ao passado e à sua produção 
artística. 
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processo de projeto e construção dessa igreja, a partir de depoimentos dos presentes na mesa e de 

moradores do Bairro Jaraguá, que foram convidados por Edmar de Almeida a falar ao público.  

Esta exposição fez parte do conjunto de eventos que marcam as comemorações do 

centenário da arquiteta, realizados em São Paulo, Salvador, Munique, Roma, Nova York, Zurich e 

Uberlândia. A montagem e funcionamento da exposição contaram com o apoio da arquiteta e 

cenógrafa paulista Maria Cecília Cerroti (Loira) e de estudantes dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e Design da UFU. 

Com o término da exposição, a Paróquia Divino Espírito Santo passou a preparar-se para 

receber temporariamente, no espaço da antiga residência, o Museu de Arte Sacra de Uberlândia, 

dirigido pelo Pároco Padre Rogério Alves, responsável atual pela Paróquia Divino Espírito Santo. Além 

desse desafio para a adaptação de um novo uso à antiga residência, ainda é recorrente o problema 

de infiltração da água pluvial no interior da igreja e antiga casa paroquial. 

 

 

 
Figura 128 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo Mineiro, 2014 

Foto: Maria Beatriz Camargo Cappello 
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Figura 129 Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo 
Mineiro, 2014 

Foto: Maria Beatriz Camargo Cappello 

 

Figura 131: Exposição Lina Bo Bardi e o Triângulo 
Mineiro, 2014 
Foto: Maria Beatriz Camargo Cappello 

 

Figura 130 Exposição Lina Bo Bardi e o 
Triângulo Foto: Maria Beatriz Camargo 
Cappello 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Nunca se falou tanto sobre Lina Bo Bardi como no último ano, quando a arquiteta faria cem 

anos. As comemorações propiciaram a circulação das ideias produzidas nos últimos vinte anos e 

indicaram para novas possibilidades de leitura e preenchimento de algumas lacunas. Este trabalhou 

insere-se nesse contexto como uma singela contribuição ao estudo de sua obra fora de São Paulo e 

da Bahia, como olhar sobre uma de tantas periferias, onde a arquiteta propôs aquilo que se tornou 

uma experiência social e um exercício de pertinência nacional. 

Historicamente, Uberlândia é cidade de encontros entre os que por ela passam ou ficam. 

Com Lina não foi diferente. Os chapadões do Triângulo Mineiro com sua Terra Fértil refugiaram a 

arquiteta, que retribuiu com seu olhar sobre a pequena grande cidade do interior de um Brasil que 

ela vinha conhecendo há trinta anos. Seu primeiro encontro foi mais uma vez com o povo, que lhe foi 

apresentado pelo Crucifixo de Edmar de Almeida, a quem a Arquiteta aliou-se em busca de uma 

saída para o país. Seja pelo abraço do Frei ou pela amizade ao Artista, Lina aceitou encarar o 

progresso e seus efeitos sobre a vida da periferia como oportunidade de tornar seus escritos e 

desenhos uma verdadeira arquitetura; após tantos anos de indigestão. 

O que está colocado no Bairro Jaraguá não se trata de uma proposta isolada entre as obras 

da arquiteta, é produto gerado pela compreensão de um processo histórico que inclui todo o 

percurso de Lina, até encontrar condições de formular uma nova proposta à condição de 

subdesenvolvimento brasileiro. Mesmo sem uma relação direta com a realidade do nordeste e suas 

limitações, ela viu no cerrado de Minas a possibilidade de dar continuidade às suas pesquisas. 

Naquele contexto deslocado, que estrutura-se na forma de uma rede de colaboração entre os 

personagens envolvidos, Lina atendeu uma demanda, como arquiteto que exercia seu ofício. 

Este trabalho apresentou dados que mostram que a condição de liberdade experimentada 

nesse lugar foi decisiva para as tomadas de decisões junto à cultura popular e a construção de uma 

plataforma que permite a discussão de diversas questões universais e particulares ao longo da 

história. A partir de sua proposta de arquitetura viável àquele contexto pobre, Lina sugeriu um 

caminho à própria construção e gestão da cidade real e tropical.  

Da mesma forma que a Igreja Espírito Santo do Cerrado existiu somente após a Casa de Vidro 

e a experiência em Cumurupim - incluindo todos os outros projetos entre estes -, seus projetos 

posteriores necessitaram aguardar Lina passar por Uberlândia onde, além de fazer amigos, executou 

da forma mais livre possível, através da igreja, uma síntese espacial do processo de redemocratização 

brasileira. Além disso, passou a utilizar a experiência daquele cerrado como fundamento à suas 

críticas sobre a formação e atuação do arquiteto no Brasil. 
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A partir do acesso aos seus desenhos, documentos, fontes primárias e registros de história 

oral, foi possível rever a pertinência dessa obra que, além da sua importância para a trajetória da 

arquiteta, constitui um marco nas inflexões da arquitetura moderna brasileira durante a fase final do 

regime militar. O conteúdo apresentado permitirá não somente a possibilidade de entender o fato 

como caso de relevância, mas também orientar novos estudos. Além disso, outros desdobramentos 

possíveis estão relacionados ao acompanhamento das intervenções ocorridas nesse conjunto 

arquitetônico (e que continuarão ocorrendo), bem como o acompanhamento dos processos entorno 

do bem cultural, uma vez que temos condições de realizar estudos comparativos entre atualidades 

deste ou outros projetos e as documentações levantadas. 

Além disso, a ação de Lina Bo Bardi em Uberlândia insere-se dentro de um contexto nacional 

pela busca de novos rumos à arquitetura brasileira. Isso sugere a ampliação dessa discussão para o 

âmbito latino americano, onde será possível a apreensão de outros conteúdos fecundos ao avanço 

no estudo da revisão da arquitetura moderna na América Latina. 

. 
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