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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste no estudo do conjunto de quinze projetos de 

arquitetura selecionados pelos jurados do Concurso Público de Arquitetura para a 

Igreja da Matriz de Cerqueira César, realizado em 1989, pelo Instituto de Arquitetos 

de São Paulo e pretende contribuir para o aprofundamento das questões ligadas à 

elaboração do projeto de arquitetura. 

Para esse fim, serão estudados os aspectos estruturadores dos projetos 

selecionados, através da análise gráfica, tendo como base desenhos convencionais 

(planta de situação, plantas, cortes e fachadas) e diagramas analíticos que permitam 

observar características, ideias e linguagem arquitetônica presente nos projetos 

selecionados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Cerqueira César é uma cidade do sudoeste paulista, próxima aos municípios 

de Avaré, Águas de Santa Barbara, Mandurí e Arandú, distante 280 km de São 

Paulo. Curiosamente, a primeira igreja matriz (construída de 1928 a 1943) teve 

problemas estruturais e precisou ser demolida. No mesmo local, foi construída a 

segunda igreja matriz (sob as fundações da primeira) que também apresentou 

problemas estruturais e foi implodida, em 1988. 

Igreja em pequenas cidades como esta, tornam-se o marco da região, ou 

seja, o ponto de encontro, a referência natural, o lugar que abriga a comunidade. A 

torre era o principal elemento de referência diante das casas baixas da região antes 

da implosão. 

O programa proposto exigia que a nave da igreja comportasse 800 assentos 

em um espaço amplo que proporcionasse a realização de cerimônias de batizados, 

casamentos, funerais, procissões, etc. Deveria existir um salão paroquial e outras 

dependências para outros fins não religiosos. Dispunha-se aproximadamente de 

uma área de dois mil metros quadrados na praça da matriz (Praça Irmãos Ferreira). 

Inscreveram-se 292 profissionais, foram recebidos 121 projetos para análise 

da comissão julgadora, que selecionou 15 projetos por atenderem os seguintes 

aspectos: privilegiar a preservação da Praça Irmãos Ferreira, a escala urbana da 

cidade, o caráter dos edifícios, sua contemporaneidade e religiosidade comunitária. 



3. OBJETIVOS 

 

Conhecer a dinâmica de um Concurso de Arquitetura; 

Ampliar um repertório de desenho sobre o tema “Igreja”; 

Publicar os quinze projetos finalistas; 

Contribuir para o entendimento sobre como se faz um projeto de arquitetura; 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho de pesquisa de caráter prático-teórico que pretende 

investigar o significado e a contribuição do Concurso Público de Arquitetura para a 

Igreja Matriz de Cerqueira César à Arquitetura Brasileira. 

 

Etapas: 

1. Levantamento dos 15 projetos selecionados pelos jurados (os três primeiros 

colocados foram publicados na revista Projeto n.º 128); 

2. Ensaio preliminar a partir da análise dos projetos: plantas, cortes, plantas de 

situação e detalhes; 

3. Análise gráfica dos projetos: elementos - relações - ordem das ideias; 

4. Redação e revisão do texto. 

 

MÉTODO DE ANÁLISE 

 

O estudo será feito através de diagramas que analisarão sistematicamente os 

quinze projetos selecionados no concurso. Os temas serão divididos em três 

categorias: 

 

A primeira categoria trata dos elementos que compõem o projeto (entrada, 

circulação, massa, estrutura, serviços, definição dos espaços e luz natural). 

A segunda categoria trata das relações (do edifício ao entorno, da circulação 

ao uso, da planta ao corte, da unidade ao conjunto, do interior ao exterior, do 

repetitivo ao singular). 



A terceira categoria trata da ordem das ideias (simetria/equilíbrio; 

ponto/contraponto; retícula/geometria, hierarquia, justaposição de superfícies, 

partido). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A coleta de dados está em andamento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Tendo em vista que a coleta de dados está em andamento, ainda não é 

possível tecer considerações. 
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