
...e até mesmo para 
quem vive por aqui

Basta entrar em qualquer site de 
busca e digitar Catedral São João 
Batista, que todo mundo vai saber 
que ela é considerada a maior igreja 
em estilo neogótico tardio da América 
Latina. Mas será que sabia que para 
construir a catedral teve concurso de 
projetos? O bacana é que esta his-
tória está bem acessível, na entrada 
do templo. A exposição Catedral São 
João Batista, um marco de fé, história 
e arquitetura, é assinada pelo arquiteto 
e professor universitário Ronaldo Wink, 
que também é autor de livro sobre a 
imponente obra. Com o interesse de 
muitos engenheiros e arquitetos em 
projetar a catedral, o processo de es-
colha se estendeu por três anos. Em 
1927, o arcebispo Dom João Becker 
determinou a realização de concurso 
público para a escolha do melhor pro-
jeto arquitetônico e 13 concorrentes 
participaram. O escolhido foi o de 
Victorino Zani.

Segundo Ronaldo Wink, mesmo 
tendo sido escolhida unanimemente 
pelos santa-cruzenses, a proposta de 
características neogóticas do arquiteto 
Simon Gramlich foi desclassificada, 
pois a comissão julgadora entendeu 
que os custos excederiam muito os 
previstos. Mas a comunidade se mo-
bilizou junto à Cúria Metropolitana e 
depois do arquiteto comprometer-se 
em simplificar, a proposta foi aprovada 
em janeiro de 1928.

As obras transcorreram até Gramlich 
relutar em simplificar o projeto. Ele foi 
afastado e a construção paralisou, em 
1932. Dois anos depois, assumiu a 
empresa Schutz e Matheis para dar an-
damento à obra, inaugurada sem estar 
totalmente pronta, em 24 de dezembro 
de 1939. A construção terminou em 
1977, quando as duas torres maiores 
ficaram prontas. As pinturas internas 
e os vitrais foram feitos por imigrantes 
alemães.
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