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1. Resumo 

O pluralismo religioso é uma característica marcante no Brasil, porém ao 

analisarmos a postura dos órgãos de preservação (Conpresp, Condephaat, IPHAN) em 

relação aos espaços de cultos religiosos, essa pluralidade, especificamente em São 

Paulo, parece sumir. A Igreja Católica apresenta uma posição privilegiada em relação 

as outras, com o panorama de 26 espaços de cultos religiosos tombados, entre eles 

igrejas, capelas e mosteiros. Além destes, restam apenas 3 espaços de cultos 

religiosos tombados, sendo estes uma sinagoga, um círculo esotérico e um terreiro.  

Este quadro representa a falta de reconhecimento de certos valores culturais, pois a 

representatividade da religião está ligada diretamente ao seu espaço de culto. 

A Igreja Cristã Reformada Húngara, situada à Rua Domingos Rodrigues, n° 306, 

no distrito da Lapa na cidade de São Paulo, é o objeto de estudo específico da presente 

pesquisa. Essa Igreja fora escolhida por ter sobrevivido e ter sido motivo de união para 

grupos de imigrantes húngaros que por sua trajetória de problemas políticos, 

revoluções e guerras na Hungria vieram para o Brasil e aqui se instalaram 

permanentemente. A especificidade dessa Igreja vem desde sua construção que 

remete as técnicas construtivas/forma das Igrejas dos vilarejos da região de Széki 

(localizada na Transilvânia), como também, possui a característica de não ser apenas 

um espaço de culto religioso; ele também serviu como um espaço de convivência da 

colônia Húngara, onde aconteciam reuniões, apresentações de dança, 

confraternizações e o grupo de escotismo. Esse grupo está atrelado com sua cultura de 

origem, assim como sua religião, e a Igreja servia para eles como um retorno à sua 

identidade. A construção da Igreja se iniciou em 1937, e o arquiteto/engenheiro 

responsável foi o húngaro Franscisco Béck, reconhecido por suas obras arquitetônicas 

modernistas. Até o ano de 1962, a Igreja passou por ampliações como a cobertura da 

área livre localizada nos fundos da Igreja e a casa do reverendo Apostol János, sendo 

estas realizadas por outros arquitetos responsáveis. 

Palavras-chave: colônia húngara, espaço de culto religioso, identidade. 

2. Introdução 



A presente pesquisa tem como objeto o patrimônio religioso na cidade de São 

Paulo, partindo da proposição de que o reconhecimento de espaços de culto religioso, 

por parte dos órgãos de preservação ao patrimônio cultural que atuam na cidade de 

São Paulo, recai sobretudo sobre os espaços de culto da religião católica, tal como se 

verifica no levantamento dos tombamentos desta categoria, realizado na primeira fase 

deste trabalho. Desta forma, verifica-se que a pluralidade religiosa da cidade não está 

representada no conjunto do patrimônio definido oficialmente pelos órgãos de 

preservação. Partindo desta premissa, se propôs o estudo de caso da Igreja Cristã 

Reformada Húngara, a fim de apontar sua importância espacial e cultural para a própria 

comunidade húngara, que a vê como um marco fundamental de identidade da sua 

história.  

3.  Objetivos 

Como objetivo geral, começo com a análise de tombamento dos espaços de culto 

realizados pelos órgãos de preservação do patrimônio. E como objetivo específico, 

realizar o Estudo de uma Igreja Cristã Reformada Húngara (Protestante), sua 

importância para o bairro e para a colônia, e sua especificidade na técnica construtiva, 

realizando uma documentação para um possível reconhecimento, tanto de sua cultura 

como de sua edificação.  

4.  Metodologia 

A atual pesquisa se apresenta como qualitativa, com o levantamento bibliográfico de 

informações históricas sobre a comunidade húngara em São Paulo e, especificamente, 

a parte que se estabeleceu na Lapa e seu entorno como a Vila Anastácio (que 

apresenta um alto número de residentes imigrantes do Leste Europeu). Também houve 

o levantamento documental de plantas no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. 

Além da catalogação a partir do levantamento de informações sobre os 

tombamentos de lugares de cultos religiosos, dos órgãos de preservação do patrimônio 

atuantes na cidade de São Paulo.  

5.  Desenvolvimento 



Após o desenvolvimento do objetivo geral, como a catalogação dos espaços de 

cultos religiosos tombados e uma breve analise geral a respeito da relação entre o 

espaço edificado - suporte material - com a utilização deste meio para a manifestação 

religiosa - imaterial- ; me debruço por fim no objetivo especifico sendo este o estudo da 

Igreja Cristã Reformada Húngara, sua relação com a comunidade e a importância do 

suporte material e expressão arquitetônica, para a comunidade húngara e sua cultura. 

6. Resultados preliminares 

Através da análise nota-se a predominância que a Igreja Católica possui, não 

criticando os órgãos de preservação pois existe o entendimento de que muitos destes 

espaços são antigos e acompanham uma trajetória religiosa consolidada a mais tempo, 

porém não podemos nos conter apenas com a antiguidade/beleza do espaço edificado, 

pois a cultura e identidade vinculadas à religião, por sua vez, são mais importantes que 

o próprio espaço ou patrimônio religioso. E a não valorização deste espaço acaba 

transmitindo seu valor para os que dele usufruem. Podemos notar essa desvalorização 

a partir do estudo da Igreja Cristã Reformada Húngara do Brasil, onde o esvaziamento 

está ligada a identidade que esses imigrantes procuravam manter, principalmente em 

seu âmbito social/cultural. Com o passar do tempo, as futuras gerações não 

desenvolveram a identidade de seus antepassados por dificuldades como, a língua, 

cultura e o envolvimento com os costumes do país em que vivem. Um possível 

reconhecimento deste patrimônio material e até mesmo o imaterial, possa ser o 

reavivamento desta cultura que está se esvaindo com o tempo. 
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