
Balaio do Patrimônio 2013  

 

 Centro Histórico de Belém, Obras de Landi 
e ensino da geometria  

 

Profª Drª  Rita Sidmar Alencar Gil  
rita1gil@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 ¹ 
 
 

  

 

  
 



O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO SETECENTISTA DE BELÉM EM 
SEU CONTEXTO ATUAL 

 

1 A necessidade de estabelecimento de vínculos entre políticas públicas de  
patrimônio às de cultura, turismo cultural, meio ambiente, educação, saúde, 
desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas 
 Órgãos  como o IPHAN, encontramos o projeto denominado de “Balaios do 

Patrimônio” em sua quarta versão, e que, realiza oficinas de Educação 
Patrimonial para professores, técnicos e profissionais ligados as Prefeituras em 
vários municípios do Estado do Pará. 

 Outro projeto é o “Casas do Patrimônio” que tem por fundamento a  
necessidade de estabelecer novas formas de relacionamento entre o IPHAN, a 
sociedade e os poderes públicos locais e tem atualmente 11 parceiros nesta 
empreitada. 

 O Projeto “ Caminhando pelo Patrimônio Cultural para os 400 anos de 
Belém” objetiva desenvolver ações com os discentes e docentes das Escolas 
localizadas no Centro Histórico de Belém que fazem parte do Projeto Mais 
Educação. Ações que visem valorizar e fazer conhecer o patrimônio cultural da 
cidade, especificamente dos bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto. 
 
 
 
 



O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO SETECENTISTA DE BELÉM EM 
SEU CONTEXTO ATUAL 

  Outro local  em Belém do Pará que desenvolve ações de Educacão Patrimonial é o 
Fórum Landi (www.forumlandi.com.br), criado pela Universidade Federal do Pará.  

 
 Uma dessas ações foi o Manual do Professor denominado “Circuito Landi: Um roteiro 

pela arquitetura setecentista na Amazônia” um trajeto definido para jovens e adultos 
percorrerem as ruas do centro histórico de Belém, com paradas nas principais obras do 
arquiteto. 
 

 Outra ação é a pesquisa “Cidade Velha e Feliz Lusitânia: cenários do patrimônio cultural 
em Belém”, da arquiteta e urbanista Cybelle Salvador Miranda que tornou-se a primeira 
pós-graduanda a defender tese de doutorado no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais, área de concentração em Antropologia, do Centro de Ciências 
Humanas da UFPA e ligada ao Fórum Landi. 
 

 Na Universidade Federal do Pará temos o Projeto de Extensão “Roteiro Geo-Turístico” 
do  Grupo de Pesquisa  de  Geografia  do Turismo , que pertence a Faculdade de 
Geografia e Cartografia  é coordenado pela Profª Drª Maria Goretti da Costa Tavares e 
que visa implementar ações voltadas para práticas de turismos histórico, cultural e 
patrimonial que propiciem resgatar a memória sociocultural da cidade de Belém. 

 
 No IFPA, iniciamos uma ação educativa sobre a temática de Educação Patrimonial 

e Educação Matemática, com a realização do curso de extensão “ Investigando e 
problematizando a arquitetura de Antonio Jose Landi em busca de abordagens 
didáticas para o ensino de geometria ” na formação inicial dos alunos de 
Licenciatura em Matemática. 



O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO SETECENTISTA DE 
BELÉM EM SEU CONTEXTO ATUAL 

 
2. Publicações 

 A série Informar para Preservar. N.1 é uma iniciativa da Secretaria 
Executiva de Cultura do Pará (SECULT) que está vinculada ao 
Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC), de 
Belém, em 2002, em seu primeiro número disponibilizou à comunidade 
conhecer as atribuições desses órgãos e as ações necessárias para 
promover a preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico e 
cultural do Estado do Pará.  

 Biblioteca do CENTUR, em Belém/PA, várias, publicações 
resultantes de pesquisas sobre  Landi e relacionadas à temática do 
Patrimônio Histórico Arquitetônico de Belém; 

 Biblioteca do IPHAN que contém documentos, mapas, plantas sobre 
o Patrimônio Histórico de Belém 

 Além dos trabalhos de Coimbra (2002; 2003) e a Tese de Mendonça 
(2003), trabalho mais completo sobre a vida e a obra de  Landi,, a 
obra de Meira Filho (1974; 1976), Mello Junior (1974) e outros. 



O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO SETECENTISTA DE 
BELÉM EM SEU CONTEXTO ATUAL 

 

 3. Sites Especializados 

 

 FÓRUM-LANDI. Disponível em:http://www.forumlandi.com.br; 

 

 ______________.Giuseppe Antonio Landi: O Bibiena do Equador. 
Disponível em: http://www.forumlandi.ufpa.br/PT/index.html; 

 

 IPHAN. Disponível em: < http://www.iphan.gov.br>; 
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Questões de Estudo 

 Quais as diretrizes metodológicas  de uma proposta 
de formação de professores de Matemática apoiada 
na investigação histórica proposta por Mendes 
(2009b)  aliadas a exploração  do patrimônio 
histórico-arquitetônico de Belém, proposto pelo 
Fórum Landi para uma Educação Matemática e 
Patrimonial? 

 A ação desenvolvida foi um curso de extensão 
realizado com 25 alunos do Curso de Licenciatura 
em Matemática do IFPA, de  maio de 2011 a 
dezembro de 2012; 

 



O CURSO DE EXTENSÃO 

Projeto de Extensão – o curso  foi organizado para se 
desenvolver em 04 (quatro) unidades de ensino 
denominadas: 

 Unidade I – Estudos exploratórios da realidade;  

 Unidade II – Investigação histórica como proposta 
metodológica transversalizante do curso; 

 Unidade III – Mapeando e explorando o Patrimônio 
Histórico Arquitetônico de Belém, a partir das obras de 
Antonio José Landi; 

 Unidade IV – Elaboração de atividades sobre geometria e 
medidas focalizando o patrimônio histórico arquitetônico de 
Belém;  

  

 

 

 

 



 Unidade II – Investigação histórica como proposta 
metodológica transversalizante do curso; 

 

  Palestra sobre o livro “Investigação histórica no Ensino da Matemática”, 
momento em que exploramos os aspectos referentes ao uso da 
investigação histórica como proposta transversalizante do curso.  

 Realização de algumas atividades investigatória para a sala de aula. Uma 
dela foi o jornal como estratégia de investigação para o ensino e 
aprendizagem de Matemática, tendo como temáticas sugestões de 
tópicos sobre a arquitetura de Antonio José Landi e o Patrimônio 
Histórico Arquitetônico de Belém  

 Exercício de investigação em sala de aula, quando focamos nos temas 
investigados na Unidade I, pesquisamos em livros, leitura de textos e na 
internet, os temas para a elaboração de um jornal  

 Outra atividade realizada foi a socialização dos projetos em forma de 
jornal elaborados pelas duplas de alunos; 

 Finalizamos a Unidade II com uma atividade final sobre a elaboraçãode 
um projeto de investigação histórica (opcional) pelos alunos tendo como 
norteador os temas discutidos na unidade anterior e no jornal. 

 





Na Unidade III - Mapeando e Explorando o Patrimônio 
Histórico Arquitetônico de Belém 

 Foram desenvolvidos estudos sobre unidades de medida não convencionais e 
padrão na  arquitetura investigada; 

  Aspectos das unidades de medidas não convencionais e convencionais nas obras 
do patrimônio histórico;  

 História dos antigos pesos e medidas e os interesses econômicos, sociais e 
políticos pelos quais foi se tornando necessária uma padronização, em nível 
nacional e internacional; 

 Palestra com a Profa. Msc. Elna Maria Handersen Trindade, sobre o estilo 
arquitetônico de Antônio José Landi presente em suas obras; 

 Orientações sobre a elaboração de mapa para um roteiro geo-turístico trazendo a 
experiência desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa de Geografia do Turismo – 
GGEOTUR; 

 Desenvolvemos sessões de estudos sobre medidas de limites e extensão e 
comparação dos sistemas de medição (passado e presente); 

  Estudos de exploração das formas geométricas encontradas nos prédios 
históricos; 

  Organizamos o circuito de visitas guiadas ao centro histórico de Belém do Pará, 
denominado “Circuito Landi – Um roteiro pela arquitetura setecentista na 
Amazônia elaborado pelo Fórum Landi; 

 Uma oficina sobre ensino de geometria com os licenciandos em matemática. 
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Unidade IV -Elaboração de Atividades sobre Geometria 
e Medidas 

  Estudos sobre metodologia do ensino da geometria para o ensino 
fundamental e médio; 

  Exercitamos  as explorações matemáticas das plantas de algumas 
obras arquitetônicas de Landi e estudamos alguns dos conteúdos 
matemáticos propostos pelo Fórum Landi; 

  Apresentamos uma atividade didática para o ensino de Geometria 
centradas na arquitetura de Landi denominada A origem do número 
de ouro, que suscitou possibilidades didáticas de exploração do 
patrimônio histórico de Belém; 

 Foram, então discutidas as diretrizes para elaboração de atividades 
didáticas para o ensino de geometria centradas na arquitetura de 
Landi; 

  Atividade final proposta foi a elaboração de abordagens didáticas 
envolvendo situações-problemas a partir da história construída 
pelos alunos. 



O que são abordagens didáticas no 
contexto desta Tese? 

Atividades de ensino de investigação histórica 
realizadas pelos alunos de maneira 
interdisciplinar e multidisciplinar nas suas 
mais variadas formas, buscando relacionar os 
aspectos de Artes com a Matemática, 
evidenciados nas obras do artista bolonhês 
Antonio José Landi no Patrimônio Histórico 
Arquitetônico de Belém. 

 











OBRIGADA!!! 


