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IGREJA SÃO JOSÉ
Do Arquiteto -

Localizada próximo ao Guará II, em Brasília, num setor habitacional ainda em desen-
volvimento a Igreja São José busca atender a comunidade que realiza seus ritos em 
um salão de festas totalmente inadequado para tal �m. Além do templo (espaço para 
realização das celebrações) o projeto prevê um outro edifício que atende as necessi-
dades pastorais (catequese, confraternizações, reuniões).

O Partido - 

O projeto teve como referências principais a Catedral Metropolitana de Brasília do ar-
quiteto Oscar Niemeyer e o Convento de La Tourette de Le Corbusier. A austeridade, 
sobriedade e �rmeza, caracteríscas de São José, patrono da igreja, também foram 
referências para o projeto e ajudaram a criar um partido com elementos fortes e mar-
cantes.
O projeto também tem a intenção de questionar a desvalorização do espaço sagrado 
na atualidade e busca um novo modo de fazer a arquitetura religiosa, agora sem ex-
cessos, usando o essencial.

Forma e Implantação -

As edi�cações projetadas se adaptam a forma do terreno e das vias lindeiras, como 
resultado se obtém um poligono (a igreja) a frente, e atrás criou-se um volume retân-
gular e puro. Assim, a igreja se destaca como um volume principal e o edi�cio de 
apoio é torna-se uma moldura para o templo.
A igreja está sobre um grande radier que a faz �utuar sobre a água, essa estratégia 
confere leveza ao edi�cio quando relacionado com o de trás.

Materiais e Estrutura -
 
O concreto armado é o principal material desde a estrutura até o acabamento. A con-
strução resulta de grande austeridade, a simplicidade dos materiais utilizados e o em-
prego de recursos como a iluminação natural, dotam as edi�cações um caráter que 
busca o essencial.
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