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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo o estudo da Matriz de Sant’Anna, de 

Pedreira, com o levantamento de um panorama histórico, desde a formação da 

paróquia, em 1899, passando pelas primeiras capelas e igrejas que antecedem a 

construção da matriz atual – considerando ainda os processos de reformas e 

alterações de sua arquitetura no decorrer dos anos. Será importante também o 

registro da memória e a relação do edifício com a cidade e a sua comunidade. 

Partindo do caso da Matriz, pretende-se refletir sobre a propagação da arquitetura 

neogótica e seus significados nos municípios brasileiros, sobretudo entre 1860-1960, 

período de maior concentração destes exemplares da arquitetura eclética, dentre as 

quais o caso de Pedreira é exemplar. 

 

INTRODUÇÃO:  

Minha família é muito religiosa, e desde muito jovem eu participava das ações 

da comunidade, das missas e atos ecumênicos. Quando completei dezesseis anos, 

passei a trabalhar como secretária em uma das paróquias de minha cidade, Pedreira. 

Foi o meu primeiro emprego. 

Durante esse período, meu contato com a arte e a arquitetura sacra 

intensificou-se, despertando minha atenção para a beleza e a força das 

representações da fé humana, bem como a sua importância para a cultura e 

sociedade. 

Participava das reuniões e acompanhava os processos de criação de novas 

comunidades e edificação das novas igrejas, do local onde seriam construídas até a 

escolha de sua estética. Separei recortes e fotos de grandes 

catedrais e basílicas para mostrar aos arquitetos o que os fiéis 

idealizaram para suas tão sonhadas igrejinhas. 

Acredito que esses momentos de minha vida tenham me 

aproximado desta vertente da arquitetura, algo que quando 

iniciei o curso me levou a buscar e analisar a importância e a 

evolução dessas edificações, a partir dos estudos de História 

da Arquitetura, e tendo em vista tanto as grandes metrópoles 

quanto às pequenas cidades. 



 A partir desse interesse pela história da arquitetura sacra, propõe-se a 

realização de uma pesquisa relacionada a Igreja Matriz de Sant’Anna, de Pedreira. 

Trata-se da igreja mais antiga da cidade e apresenta o estilo neogótica, refletindo a 

produção arquitetônica eclética das primeiras décadas do século XX.  

 

OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo o estudo da Matriz de Sant’Anna, de 

Pedreira, com o levantamento de um panorama histórico, partindo do caso da Matriz, 

pretende-se refletir sobre a propagação da arquitetura neogótica e seus significados 

nos municípios brasileiros. De acordo com a historiadora Paula Vermeersch (2016), 

as igrejas neogóticas brasileiras são produzidas, sobretudo, entre 1860 e 1960, 

marcando, portanto, um século de produção. Serão importantes as relações com 

exemplos de construções nesse mesmo estilo como Igreja do Caraça, MG (c.1880), a 

Basílica de Nossa Senhora do Carmo, Campinas (1929-1936) e a Catedral 

Metropolitana da Sé de São Paulo (1913-1967). 

Gostaria de agregar os resultados dessa pesquisa à história da cidade, do 

próprio edifício e, apresentar uma reflexão a respeito da elaboração e construção de 

novas igrejas na cidade de Pedreira e nas demais cidades regimentadas pela Diocese 

de Amparo. 

Refletir sobre os fatores que determinaram a escolha do estilo neogótico na 

construção da Igreja Matriz de Sant’Anna de Pedreira, e, de uma maneira mais ampla, 

que processos são determinantes para a escolha dos partidos na construção de novas 

igrejas.  

 

METODOLOGIA 

Os processos para o desenvolvimento dessa pesquisa contam com: 

 Levantamento e análise de dados em arquivos históricos e público-

municipais;  

 Pesquisa de campo; 

 Registros e análise de entrevistas, memória oral; 

 Leitura e análise de artigos e referências bibliográficas para 

complementar embasamento técnico e teórico. 

 



DESENVOLVIMENTO: 

As atividades concluídas são a leitura e fichamento de bibliografia básica, 

contendo estudos sobre arquitetura acadêmica/eclética, especialmente o gênero 

neogótico, no Brasil. Foi muito importante para o desenvolvimento do projeto cursar 

esse bimestre a disciplina de História da Arquitetura 1 – que trabalhou com arquitetura 

gótica-medieval. E a disciplina Fundamentos Estéticos, que trouxe embasamento para 

leitura analítica dos edifícios, e também um debate importante sobre gosto e beleza 

para a arquitetura, participação como ouvinte no III Seminário Internacional de 

Patrimônio Sacro.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

 Levantamento histórico e análise da arquitetura da Igreja Matriz de Sant’Anna 

de Pedreira; 

 Leitura e fichamento de bibliografia básica; 

 Participação como ouvinte no III Seminário Internacional de Patrimônio Sacro. 
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