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RESUMO

A fúria pelo dito progresso, aliada às correntes de modernismo e desentendimentos políticos são também, fatores que podem ser apontados para 
o desaparecimento de nosso patrimônio colonial. Desde o final do século XIX, quando nas grandes cidades adota-se a política de reestruturação, 
São Paulo vem sofrendo com a mutilação de seu passado. Ao contrário de muitas cidades no Brasil, São Paulo deu as costas ao seu passado. Na 
virada dos séculos XIX para o XX, o que era mais chique e mais moderno em termos urbanísticos tinha na França suas origens. Então, assim como 
Haussmann arrasou Paris para construir uma nova cidade sobre seus escombros, em São Paulo, guardadas as devidas proporções, também 
tivemos urbanistas dispostos a fazer o mesmo. Hoje o pouco que resta de nosso passado, em foco as reminiscências do período Barroco, 
encontra-se principalmente no âmbito religioso. Não que o patrimônio tenha escapado ileso às modernidades, porém sua estrutura e concepção 
ainda se assemelham aos fins a que foram concebidos e a estética, ainda que burilada, remete ao período característico em questão. As igrejas 
localizadas no centro de São Paulo figuravam como pontos estratégicos na cidade. Além de servirem aos propósitos religiosos havia ainda a 
assistência prestada à população, como educação, auxílio, distribuição de alimentos e muitas vezes abrigo. O presente estudo visa resgatar a 
importância do patrimônio restante na cidade, no contexto do período Barroco, pois diversos estudos apontam que ressaltada a importância da 
memória aos indivíduos, os mesmos tendem a agregarem valor e sentirem-se pertencentes à sociedade. Foram consideradas as hipóteses de que 
se a cidade pudesse contar com um plano decrescimento à época, como seria o seu traçado urbanístico nos dias atuais, bem como se o 
patrimônio em questão não tivesse sido extinto, como se daria a coexistência do moderno com o novo. São Paulo era uma cidade de passagem, 
meio caminho para a exploração do interior do país e os ciclos econômicos mais importantes aconteceram distantes daqui. Não é de se estranhar 
que a cidade tenha conservado seu caráter provinciano até meados do século XIX. Por volta desse período iniciam-se as preocupações 
urbanísticas, com uma infinidade de obras que contemplavam a estética da crescente cidade frente à pujança econômica que por hora se 
apresentava. Há muito que a cidade já não se continha nos limites iniciais, que eram representados pelas construções conventuais de São Bento, 
São Francisco, Carmo e Pátio do Colégio (igreja dos Jesuítas). Os terrenos localizados na região mais central eram cada vez mais valorizados, a 
especulação imobiliária fazia com que o centro se tornasse um local comercial e administrativo, e os amplos terrenos pertencentes às ordens 
religiosas tornaram-se alvo. Muitas igrejas foram demolidas ou removidas para que em seus antigos terrenos fossem construídos prédios, 
atestando assim a modernidade. No mesmo período também são realizadas reformas afim de que os prédios religiosos que continuaram em seus 
locais de origem, se adequassem à estética imposta pelo contexto, ou seja, ficassem “afrancesados”, lembrando que o Neoclássico estava em 
voga, e Paris era a referência mundial no estilo. A análise de registros das Atas da Câmara Municipal, Livros de Tombo de igrejas e ordens 
religiosas, mapas antigos em contraponto com atuais, visitas in loco e vasta bibliografia, fazem parte da presente pesquisa. Delineando-se entre a 
História e o Urbanismo, durante o processo podemos nos deparar com inúmeras surpresas, como por exemplo a curiosidade de pessoas que, 
nascidas em São Paulo, desconhecem sua história, seu passado. A tarefa de fazer vir à tona o valioso patrimônio estudado, aliado a abertura das 
informações ao público em geral certamente é a parte mais gratificante e o que baliza a dita pesquisa.
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