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Figura 2 - Imagem 

disponível na 

internet. 

“Quando uma forma cria 

beleza, tem na beleza sua 

própria justificativa”? 

Jeffrey Willian Robert Corrêa 

 

Um lápis e uma 

folha em branco nas mãos 

de uma criança, com a 

criatividade a mil, 

naquela folha de papel não 

existem limites ou 

impossibilidades, com 

apenas um lápis um mundo 

de ideias ganha vida, 

naquela relação, tempo, 

entorno, contexto, escala... nada mais importa, apenas a busca 

pela beleza. 

Ainda hoje eu me pergunto porque eu escolhi o curso de 

arquitetura e urbanismo, ainda não sei responder, lembro que eu 

adorava inventar coisas, brincar de marcenaria, que é a profissão 

do meu avô, construir clubinhos de madeira com meus amigos e até 

mudar os moveis de lugar em casa, mas sem dúvidas, o um dos meus 

grandes motivadores foi o gosto por desenho. Quando eu ganhava um 

bloco de folhas e um conjunto de lápis ficava maravilhado, não 

sabia por onde começar, rostos, pessoas, casas, paisagens... tudo 

eu queria desenhar, ali eu podia tudo, não via o nem o tempo 

passar. 

Quando realmente cheguei no curso de 

Arquitetura e Urbanismo, depois de muitas 

reviravoltas, aquele mundo da infância que já não 

existia mais e a paixão pelo desenho que já não 

era mais a mesma, voltaram, eu não sabia porque, 

mas o meu lugar era ali, estava tomado de 

expectativas, via a arquitetura como algo 

pomposo, até tinha ídolos arquitetos e os 

idealizava. 

 

 

Figura 1 - Imagem disponível na internet. 
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Figura 3- Imagem 
disponível na internet. 

Um dos meus ídolos era o Oscar 

Niemeyer, ele, ao meu ver, era um dos 

melhores arquitetos do mundo, levava o nome 

do pais em seus projetos fantásticos que 

tinham movimento, leveza, harmonia e ainda 

valorizavam o povo e a natureza do Brasil. 

A minha obra preferida do Niemeyer era a 

Catedral de Brasília, apesar de tela visto 

apenas através de imagens, os vitrais, os 

anjos, o formato circular, tudo me remetia 

a um contato direto com o céu. 

Ao longo do primeiro ano de curso muita coisa já havia 

mudado, minha visão sobre arquitetura e urbanismo mudou, comecei 

a entender que esta área que envolve profissionais sérios e 

comprometidos socialmente, vai além de uma edificação ou um 

renome, ao contrário, tem uma função social muito grande.  

Figura 3 - Acervo pessoal. 
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Não acredito que apenas algumas ferramentas possam mudar 

o mundo, mas podem fazer sim a diferença se bem utilizadas. 

Apesar de toda mudança de pensamento, eu ainda tinha uma grande 

admiração pelo arquiteto Oscar Niemeyer e suas obras, em maio de 

2015 surge, enfim, a oportunidade de conhecer Brasília, o grande 

Palco da minha obra arquitetônica predileta, apesar de toda 

curiosidade sobre aquele louco experimento urbano em suas 

variadas escalas, sem dúvidas minha apreensão era por conhecer a 

catedral. 

 O dia tão esperado chegou, 15 de maio de 2015, eu, 

junto com minha turma de arquitetura e urbanismo da Universidade 

do Estado de Santa Catarina e alguns professores chegamos em 

Brasília, tudo era novidade para a grande maioria, haviam muitas 

informações, tudo remetia a coisas que já havíamos ouvido e 

estudado, cada detalhe revelava um mundo de infinidades. 

Em meio aquele turbilhão lá estava ela, a famosa 

catedral, ao descermos do ônibus, fotos não faltavam, pois tudo 

precisava ser registrado, tínhamos pouco tempo e apesar disso 

demorei a entrar, tirei inúmeras fotos, parei para fazer 

croquis... enfim, estava com medo de perder algum detalhe, além 

disso, estava com medo de não sentir a famosa sensação sempre 

relatada por que entra naquele espaço, a de entrar no céu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em frente a catedral várias coisas me chamaram atenção, 

entre elas os apóstolos guardando a sua entra com feições que 

transmitiam a sensação de vivencia e sabedoria, aquelas imagens 

eram testemunhas de muitas histórias e talvez o mais próximo de 

algo afetivo que encontrei ali. Aquele lugar aos poucos começou a 

atrair meu olhar para outras coisas que não a obra arquitetônica, 

comecei a reparar nas pessoas que ali estavam, a reparar na 

naturalidade que as pessoas viviam aquele espaço, apenas um 

Figuras 4, 6, 7, 8 e 9 - Acervo pessoal. 
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espaço, todos viviam suas vidas corridas de uma cidade grande, 

poucos tinha tempo para parar e aproveitar o lugar, o comercio 

turístico era muito intenso,  os poucos que ali estavam mal 

tinham um lugar adequado para permanência, mas o pior eram os 

inúmeros moradores de rua naquele ambiente que era para ser um 

lugar acolhedor, lugar de fraternidade e ligação com Deus, mas 

todos que ali estavam pareciam deslocados, perdidos ou ignorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolvi por fim entrar na igreja, já um pouco desanimado 

com o que vi lá fora, no túnel que nos levava para dentro da 

catedral haviam pessoas pedindo esmola, o barulho era muito forte 

e dava a sensação de desnorteio, não estava me sentindo em um 

lugar santo, muito pelo contrário. Quando entrei dentro da nave 

da igreja havia muito barulho, fotos por todos os lados, guias 

turísticos, “testes acústicos”, tudo tirava minha atenção, até 

mesmo os vitrais, as imagens, a organização do espaço, me 

remetiam a um museu ou uma galeria qualquer, não tive o 

sentimento que realmente esperava, ao sair da igreja, novamente 

com a intervenção dos moradores de rua pedindo esmola, senti um 

certo desprezo por tudo aquilo. A arquitetura ali não estava 

cumprindo sua função, estava tirando a atenção do que realmente 

importava, quem passava se quer olhava para aquelas pessoas que 

estavam ali no chão e nem rezavam, queriam apenas fotografar o 

concreto, que sentido isso faz? Lembrei-me de uma passagem 

bíblica onde Jesus diz “ Daí a Cezar o que é de Cezar e a Deus o 

que é de Deus”, naquele momento aquela frase fazia muito sentido.  

Figura 10, 11, 12, 13 e 14 - Acervo pessoal. 
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Aquela experiência, não me tirou a admiração pelo 

arquiteto nem pela obra, mas me fez refletir sobre o verdadeiro 

sentido que, por si só, não deve ser mais importante do que sua 

função, ela não deve tirar o foco daquilo que deve evidenciar e 

muito menos deve ignorar as pessoas, caso contrário, se torna 

apenas uma escultura, espero um dia voltar naquele mesmo Lugar e 

poder sentir outra emoção, tirar talvez esta primeira má 

impressão.  

 

 Talvez aquele menino, com um lápis e um papel, 

quisesse apenas levar emoção e encher os olhos das pessoas 

através seus desenhos materializados, mas os olhos não sentem, 

não compreendem, não vivem por si só uma experiência completa, 

por isso, talvez a beleza não seja uma justificativa. 

 

Figura 12 - Acervo pessoal. 


