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“A igreja de São João Batista, 
jóia de arquitetura,                               

é a obra-prima de Landi”

Germain Bazin, 1956
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Detalhe da pintura parietal da capela‐mor 

religioso para a comunidade. Nesse sentido, 
reforçamos que a restituição da igreja a essa 
comunidade deve ser acompanhada não apenas 
da retomada dos cultos, mas também da 
possibilidade de incorporação de outras atividades 
culturais ao uso religioso como, por exemplo, 
apresentações musicais, palestras e visitações. 
Dessa maneira, o objetivo de sua restauração será 
alcançado, contribuindo para a recuperação física 
do bairro e do centro histórico de Belém, 
valorizando o patrimônio cultural brasileiro e do 
Estado do Pará, e potencializando a função social 
do edifício. 

A Teoria do Restauro, elaborada por Brandi, 
nos revela uma reflexão sobre as questões 
relacionadas com a prática do restauro, 
fundamentada na necessidade de excluir o 
empirismo dos processos de restauração das obras 
de arte e tentando tornar o restauro um ato 
científico, baseado em procedimentos científicos 
determinados. Tal como já acontecia desde o final 
do século XIX, quando teóricos da área de 
preservação do patrimônio realizaram tentativas 
de disciplinar as ações de restauração, visando 
evitar intervenções restaurativas que causassem 
mais prejuízos às obras de arte do que a própria 
ação do tempo.
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O restauro seria o momento de reconhe‐
cimento da obra de arte na sua caracterização 
física, considerando seu valor estético e 
importância histórica, tendo em vista sua 
preservação para o futuro. Sendo assim, restaura‐
se a materialidade da obra de arte, visando ao 
restabelecimento de sua unidade potencial; e 
evitando suposições sobre o estado original do 
edifício que pudessem induzir ao 'falso histórico' 
ou suprimir traços da passagem da obra no tempo.         
A integração de partes faltantes deveria ser 
facilmente reconhecível e qualquer intervenção de 
restauro não poderia impedir outras posteriores, 
desde que necessárias para a salvaguarda e 
funcionalidade do bem. 

Na Igreja de São João Batista, a presente 
obra foi orientada por esse pensamento, pautado 
por aspectos da teoria de Brandi, notadamente 
quanto à conservação das intervenções resul‐
tantes da obra de 1996, ressaltando‐se a 
restauração das pinturas parietais, registradas em 
desenhos originais do arquiteto Landi, e a remoção 
dos altares neogóticos e das pinturas branca da 
nave e fachada e a marmorizada da capela‐mor, 
que interferiam na leitura da concepção do templo 
como obra de arte e danificavam os nichos da nave. 

Para a boa conservação do edifício restau‐
rado é fundamental que seus responsáveis zelem 
por ele, adotando manutenção sistemática, 
sobretudo com revisão periódica de cobertura e 
instalações evitando, assim, que mais recursos 
públicos tenham que ser investidos no mesmo bem 
ao invés de recuperar‐se outros que também se 
encontram com problemas desta mesma ordem.

A relação entre os critérios 
adotados na obra de 2013 
e a “Teoria do Restauro”
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APRESENTAÇÃO

Responsável pela identificação, documentação, 
promoção e preservação do patrimônio cultural 
brasileiro, o Iphan é uma autarquia federal vinculada ao 
Ministério da Cultura. Desde 1937, ano em que foi 
fundada, desempenha papel fundamental na gestão 
desse patrimônio, buscando assegurar, a partir de ações e 
instrumentos legais, a continuidade e o usufruto dos bens 
culturais aos quais foi atribuído o valor de patrimônio 
nacional. A partir de 2009, o Iphan passa a contar com 
representações em todos os estados do Brasil. No Pará,         
a superintendência fica na cidade de Belém, na Avenida 
Governador José Malcher nº 563 e nº 474.

Diante dessas responsabilidades e do compromisso 
com os bens culturais brasileiros, o Iphan apresenta             
esta publicação, trazendo ao conhecimento do público  
informações sobre a Igreja de São João Batista, localizada 
no bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará. Também são 
relatadas, sucintamente, as etapas do processo de  
restauração desse monumento, realizado em 1996, bem 
como a intervenção conservativa deste ano de 2013.                
O intuito é informar, mas também contribuir para a 
valorização de um dos importantes referenciais de 
memória coletiva e identidade de Belém que transcende 
as fronteiras do Estado do Pará e da Amazônia, ao ser 
reconhecido, em 1941, como patrimônio cultural 
brasileiro.

 havia sido restabelecida na obra de 1996, conforme 
a “Teoria do Restauro”, elaborada pelo arquiteto 
italiano Cesare Brandi, nos anos 1940. 

Quanto aos projetos complementares, trata‐
se de outra importante ação desenvolvida pela 
equipe técnica do Iphan, tendo em vista preservar a 
integridade física e segurança da igreja, abrangendo 
novas instalações elétricas, compatíveis com a 
correta utilização dos equipamentos existentes no 
edifício. Incluem‐se nesses equipamentos o sistema 
de proteção contra descarga atmosférica (SPDA), 
com a implantação de pararraios na cobertura; o 
sistema de alarme e circuito fechado de TV (CFTV);   
e o sistema de combate a incêndio, mediante            
a construção de cisterna (aprox. 16.000 litros)           
e extintores, e a acessibilidade, por meio da 
adaptação de banheiro e instalação de rampas.

No período de execução da obra, a igreja teve 
suas atividades paralisadas por pouco mais de sete 
meses, contando não apenas com a colaboração da 
Cúria Metropolitana, mas também da sensibilidade 
dos paroquianos do bairro da Cidade Velha e de seu 
entorno, no sentido de aceitar que o propósito 
desse serviço seria a recuperação da integridade 
física do edifício e a viabilização de condição mais 
segura e confortável para a realização das 
celebrações religiosas ou, simplesmente, a 
cotidiana visita de fé, reflexão ou admiração por 
parte de frequentadores do lugar, diante da singular 
beleza dessa 'pequena' igreja.

Tomando certa liberdade poética, diríamos 
que a Igreja de São João Batista é 'pequena' na 
dimensão física, se comparada a outros templos            
da fé católica na cidade, mas extremamente 
importante no significado cultural, arquitetônico e 

Detalhe da esquadria de madeira de uma das janelas da nave.

Recomposição do reboco da fachada.

Recomposição da cimalha da fachada.
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Igreja de São João Batista, após a obra de 2013.
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Os demais serviços dessa obra abrangeram  
a conservação dos elementos arquitetônicos              
da igreja: remoção e recomposição do reboco             
em descolamento de abóbodas e paredes; 
emassamento, lixamento e pintura de tais 
superfícies; recuperação do revestimento das 
fachadas com remoção de arbustos, algas e liquens 
das paredes; recomposição de cimalhas e 
molduras, e a pintura à base de tinta silico mineral; 
recuperação do piso em tijoleira; revisão, 
substituição e pintura das esquadrias de madeira 
de portas e janelas; revisão e recuperação dos 
bancos da nave e renovação da iluminação interna.

Os bens artísticos integrados foram con‐
servados: pinturas ilusionistas, telas retratando 
passagens da vida de João Batista e imaginárias, 
ressaltando a restauração do presépio em relevo, 
mediante serviço de higienização, reintegração 
cromática e aplicação de película de proteção.

Os critérios adotados no atual projeto 
demonstraram intenção de continuidade nos 
procedimentos técnicos aplicados pela equipe 
técnica do Iphan que atuou na obra de 1996. Nesse
sentido, o propósito principal da intervenção de 
2013 esteve baseado na conservação da unidade 
potencial da obra, na sua consistência física, que 

Abóboda da capela‐mor restaurada.
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A IGREJA DE 
SÃO JOÃO BATISTA

Inicialmente uma capela de taipa coberta de 
palha, a Igreja de São João Batista foi reconstruída a 
partir do projeto do arquiteto italiano Landi ou 
Antônio José Landi, como é conhecido em Belém. 
O período de início de obra da então modesta 
construção, por ordem do Capitão Mor Bento 
Maciel Parente, provavelmente na metade do 
século XVII, coloca‐a como uma das primeiras 
igrejas de Belém.

A construção primitiva, erguida para 
satisfazer pedido dos colonos portugueses 
saudosos da pátria, pretendia também reviver a 
festa de um dos seus santos populares, São João. 
Essa festividade, que ocorria no dia 24 de junho, 
coincidia com um dos costumes indígenas de 
celebrar, na lua deste mesmo mês, o fim do 
inverno. Assim os índios aderiram com entusiasmo 
a celebração do Santo, promovida pelos lusitanos, 
possibilitando a cristianização da festa pagã.

Essa razão,  entre outras, faz da Igreja de São 
João Batista, assim como o sítio em que se insere, 
cenário com forte carga simbólica, importante no 
processo histórico da cidade. Na pequena igreja de 
São João, em 1661, ficou preso o padre Antonio 
Vieira, devido à dedicação desse sacerdote à causa 
indígena, contra a escravidão dos índios pelos

colonos. Em 1686, a primitiva capela foi demolida, 
em função do avançado estado de deterioração. 
Uma segunda igreja foi construída em seu lugar, 
também em taipa, e resistiu por quase um século. 
Apesar da simplicidade, a construção chegou a 
assumir as funções de matriz, em 1714, pela má 
conservação da Igreja Paroquial de Nossa Senhora 
da Graça. Na pequena capela o Santíssimo 
Sacramento permaneceu quando a Catedral da Sé 
esteve em obra durante a primeira metade do 
século XVIII. 

Posteriormente, a Igreja de São João Batista 
foi agraciada com o título de catedral ou sede 
episcopal, com a criação do Bispado do Pará, após 
desvinculação do Maranhão, servindo de sede 
para os três primeiros bispos de Belém. Foi palco 
para a sagração do primeiro bispo da cidade, Frei 
Bartolomeu do Pilar. Nessa mesma igreja, ele                
foi sepultado, sendo seus restos mortais  
trasladados, em 1774, para a Catedral da Sé.

Segundo Isabel Mendonça (2003, p. 475), 
uma Carta Régia de 1752 dirigida ao governador à 
época, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
abordava a necessidade de reconstrução da Capela 
de São João Batista e a sua transformação em igreja 
paroquial.

6

Uma infiltração na parede posterior 
da capela‐mor, provocada por problemas 
de drenagem e falta de impermeabilização 
na laje de concreto do bloco anexo,               
atingiu e danificou a pintura parietal                    
nela existente. A solução adotada foi                   
a impermeabilização da laje, definindo‐            
se pontos de escoamento. O reboco 
deteriorado foi recomposto e a pintura 
artística reintegrada.

Na pintura parietal do altar princi‐
pal, os serviços de recuperação foram 
especificados e orientados pelo restau‐
rador do Iphan João Velozo ‐ profissional 
também atuante na obra de 1996 ‐ sendo 
realizada a fixação da camada pictórica  
em descolamento, a remoção do verniz,         
a limpeza das sujidades agregadas, a 
obturação das lacunas superficiais, o 
nivelamento, a reintegração e a aplicação 
de película de proteção. Pintura parietal da capela‐mor restaurada. 
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Restauração da pintura parietal da capela‐mor.
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Mapa atual com a localização da igreja. Vista da igreja, a partir da rua Tomázia Perdigão.

Mapa da cidade de Belém, em 1771. Em destaque, a localização da Igreja de São João Batista. 
Fonte: Acervo do IHGB/RJ.

Largo de 
São João

A cobertura do edifício, constituída por três jogos de telhados, 
apresentava telhas danificadas, dano provocado por ventos e chuvas; 
além disso, madeiramento apodrecido, devido à umidade e ao 
ataque de insetos xilófagos. Nas fachadas, inúmeros pontos 
denotavam a proliferação de fungos e vegetais, resultando na perda 
de reboco em decorrência da infiltração de água.

Como ação conservativa, todo o revestimento cerâmico da 
cobertura foi cuidadosamente removido e substituído por novas 
telhas de barro, similares às existentes; com igual procedimento, em 
todo o ripamento em madeira. No madeiramento da estrutura, as 
peças danificadas foram substituídas por outras da mesma espécie ou 
similar, sendo todas submetidas ao processo de imunização. Com 
relação à subcobertura de alumínio, uma nova foi executada em 
substituição à existente.

Colocação do ripamento.

Estrutura de madeira da cobertura revisada.

Vista externa da subcobertura de alumínio.

Vista interna da subcobertura de alumínio.

Telhamento concluído.
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Fachada da igreja, segundo desenho de Landi.
Fonte: FERREIRA, 1971.
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Decorridos pouco mais de 16 anos da restauração 
concluída em 1996, a Igreja de São João Batista 
apresentava alguns problemas resultantes da falta de 
manutenção do edifício, como pontos de infiltração, em 
virtude de danos na cobertura e na laje posterior do bloco 
anexo. Sem qualquer providência para saná‐los, foram se 
ampliando ao ponto de atingir as pinturas parietais, 
danificando‐as. Surgiram, também, outros danos 
ocasionados por intempéries naturais (chuvas 
constantes, umidade do solo e insolação), resultando no 
desgaste de materiais da cobertura e de revestimento da 
fachada e na infiltração existente no bloco anexo que 
atingiu o interior da igreja.

Sendo assim, e com o intuito de cumprir sua 
missão institucional de preservar o patrimônio, o Iphan 
no Pará desenvolveu projeto de conservação e 
restauração da igreja, investindo recursos próprios na 
realização da obra, na ordem de oitocentos e sessenta e 
nove mil, duzentos e um reais, e sessenta e seis centavos 
(R$ 869.201,66), com início em janeiro de 2013. 

Essa intervenção teve, sobretudo, o objetivo de 
conservar as características arquitetônicas e artísticas 
mais relevantes da igreja, bem como as principais 
descobertas proporcionadas pela obra de 1996, 
destacando‐se a restauração do conjunto de pinturas 
parietais que constituem os retábulos da capela‐mor e da 
nave, ação determinante para a preservação da 
ambiência interna do edifício, ou seja, das condições em 
que as representações murais foram inseridas. 

Nesse sentido, na obra atual destacam‐se a 
necessária recuperação da cobertura e das fachadas do 
edifício, a supressão dos pontos de infiltração e a 
instalação de projetos complementares imprescindíveis 
para a segurança do referido bem, como o projeto de 
combate à incêndio e implantação de pararraios.

Pintura parietal danificada.

Sacristia com infiltração.

Fachada lateral com vegetação. Abaixo: telhamento danificado. 



Planta baixa da igreja, segundo desenho de Landi.
Fonte: FERREIRA, 1971.
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A concepção do edifício que abriga a igreja 
dedicada a São João Batista nesta terceira versão é 
do arquiteto Antônio José Landi. Representando 
um raro exemplar de arquitetura religiosa no Brasil 
com projeto oitocentista.

A planta é a mais distintiva característica 
desse projeto: resolvida como dois quadrados que 
se sobrepõem, sendo o maior o da nave, inscrita 
internamente na forma de octógono irregular; e o 
menor, que corresponde à capela‐mor, onde se 
localiza o altar principal, ladeada por anexos. Nela 
o arquiteto introduziu características barrocas, 
dimensionando a planta da nave por cúpula e a da 
capela‐mor por uma abóboda de berço.

A fachada principal é definida por dois pares 
de colunas dóricas, dispostos em cada lado da 
portada principal, ressaltadas de pilastras, 
assentes num mesmo pedestal, que atravessam a 
cimalha intermediária. Prolongam‐se até o frontão 
triangular do templo, sobre o qual estão dois 
obeliscos (pináculos) nos vértices inferiores, e no 
topo, a cruz. Quanto aos seus principais vãos, o de 
acesso principal é guarnecido com portada em 
madeira entalhada e contornado por molduras de 
massa, encimado por frontão constituído de 
contravolutas com o símbolo do Cordeiro de Deus 
(Agnus Dei) ao centro. Acima da cimalha há uma 
luneta com esquadria de madeira e vidro, cujo vão 
também é emoldurado por massa.

O projeto de Landi para 
a Igreja de São João Batista

A INTERVENÇÃO 
CONSERVATIVA DE 2013

Fachada principal da igreja.



Internamente, pilastras dóricas duplas, 
partindo do piso em tijoleira, prolongam‐se até a 
cúpula ‐ que segue a forma octogonal da nave ‐ 
resultando em nervuras na abóboda, no sentido 
radial e concêntricas, em cujo entremeio foram 
projetadas quatro lunetas com arco abatido 
dispostas em intervalos alternados e guarnecidas 
com esquadrias de madeira e vidro.

Em direção oposta à portada principal, abre‐
se um vão de dimensão semelhante em arco de 
meio ponto, formando o arco cruzeiro que se 
constitui na entrada da capela‐mor, cuja planta tem 
formato retangular, recoberta por abóboda de 
berço interceptada por outras quatro abóbodas 
menores, relativas a duas lunetas existentes pela 
direita e outras duas simétricas falsas, pintadas de 
forma ilusionista pelo lado esquerdo.   

Dois retábulos com altares estão instalados 
nas duas laterais da nave. Neles, assim como na 
parede de fundo da capela‐mor, estão as maiores 
atrações dessa pequena construção religiosa: as 
pinturas parietais em trompe l'oiel. Trata‐se de 
uma técnica artística de ilusão, que sugere 
realidade e volumetria às imagens projetadas por 
meio da perspectiva, que se estendem pelo 
ambiente em elementos tridimensionais como os 
altares e as cimalhas.

Nos desenhos aparecem motivos caracterís‐
ticos de Landi, denunciadores de sua ligação com a 
família Bibiena, cenógrafos reconhecidos no 
panorama europeu oitocentista. Guirlandas e vasos 
de flores, volutas invertidas se aliam a um res‐
plendor com simbologia do Espírito Santo, motivo 
encontrado em outros projetos do arquiteto.

Corte longitudinal da igreja, segundo desenho de Landi.
Fonte: FERREIRA, 1971.

10 19

Nave da igreja: antes e depois da obra de 1996, respectivamente.

Altar principal: antes, durante e depois da obra de 1996, respectivamente. 



Pintura parietal da capela‐mor, segundo desenho de Landi.
Fonte: FERREIRA, 1971.
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Fachada restaurada em 1996.

1996 ‐ Com a engenheira Elizabeth Soares 
a frente do Iphan Pa/Ap, foi realizada a grande 
intervenção restaurativa do templo. Com base 
nas pesquisas realizadas para o projeto, nas 
prospecções pictóricas e estruturais iniciadas 
em 1988 e complementadas no decorrer da 
obra e no estudo do edifício procedeu‐se a 
restauração, inclusive das pinturas parietais da 
capela‐mor e dos altares laterais. O piso de 
tijoleira foi recomposto; os altares neogóticos 
existentes na nave e na capela‐mor foram 
desmontados; e a pintura branca da nave e         
das fachadas e a marmorizada da capela‐mor  
foram substituídas por tons identificados com 
as prospecções realizadas.
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Altar lateral: 
antes, durante e 
depois da obra de 1996, 
respectivamente. 



dispostos simetricamente nas paredes laterais, 
permitem acessos à sacristia e ao salão paroquial. 
Ambos apresentam plantas retangulares, com um 
vão de porta central e dois de janelas laterais voltados 
para o exterior. Acima do salão paroquial, existe um 
dormitório destinado ao pároco, com acesso por 
escada helicoidal. A partir da sacristia, outra escada 
conduz à torre sineira, que, curiosamente, não 
aparece nos desenhos originais ‐ possivelmente 
construída em período posterior à construção 
original, considerando sua proporção ser distinta do 
conjunto volumétrico da igreja.

Os nichos e as janelas foram projetados           
para acentuar a ilusão de profundidade. Com o 
propósito de valorizar os efeitos cenográficos 
dessa pintura ilusionista, a iluminação natural foi 
cuidadosamente calculada. No altar principal e nos 
dois altares laterais foram preservadas as molduras 
que enquadrariam pinturas em tela, alusivas à vida 
de São João. Sendo que no centro do altar 
principal, posicionada à meia‐altura, há apenas 
uma moldura da tela, já sem a pintura original, que 
seguiria a mesma temática das outras duas telas.

A partir da capela‐mor, dois vãos de portas, 

Abóboda da nave.
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1993‐1994 ‐ Desenvolvimento do projeto 
básico de restauro da Igreja de São João a partir de 
trabalho de conclusão de curso, pela UFPA, da 
arquiteta Renata Salame. Sob a coordenação do 
arquiteto Paulo Chaves (Superintendente do Iphan 
no período 1993‐1994), a elaboração do projeto 
contou com a participação de equipe formada pela 
engenheira Elizabeth Soares, arquitetos Maria 
Dorotéa de Lima, Rosário Lima, Renata Salame, 
Jaime Bibas e pelo restaurador João Velozo.

Pinturas à óleo, 
retratando a pregação de 
São João e sua decapitação, 
respectivamente. 
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1991 ‐ Restauração, por intermediação do 
Iphan, das duas telas da Igreja de São João Batista 
pelo Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro. 
Datadas do século XVIII, foram pintadas por 
Francisco de Figueiredo; retratam a pregação de 
São João Batista às margens do rio Jordão e a 
decapitação do apóstolo.



A cobertura principal do monumento, sobre a nave, 
constitui‐se de telhamento com duas águas de inclinação, 
revestido com telha de barro capa‐canal, cumeeira central e 
beirais. Em nível mais baixo e seguindo a cumeeira da nave, tem‐
se um segundo telhamento cobrindo a capela‐mor e o aposento 
do pároco, também com duas águas. Um terceiro, também 
inferior, recobre a sacristia e possui uma única água de 
inclinação, igualmente revestida com telha cerâmica capa‐canal. 

Os primeiros estudiosos das obras de Landi (Robert Smith, 
1940, 1957; Germain Bazin, 1956; Augusto Meira Filho, 1967, 
1972, 1974, 1976; Donato Mello Junior, 1973), devido à 
utilização de repertório clássico, exaltavam‐na como precursora 
do neoclássico no país, cujo marco oficial dessa linguagem 
artística seria o ano de 1816, com a vinda para o Brasil da Missão 
Artística Francesa. Pesquisadores contemporâneos (Isabel 
Mendonça, 1993, 1999, 2003; Myriam Ribeiro, 1999; Mario 
Barata, 1999), por sua vez, classificam a arquitetura de Landi 
como vinculada ao tardo barroco italiano, considerando, entre 
outras coisas, o uso de elementos classicizantes.

Em 1959, a administração da igreja iniciou, irregular‐
mente, a construção de um bloco anexo térreo, que abrigaria um 
novo salão paroquial. Anexado a fachada posterior, foi concluído 
em desacordo com a orientação do Iphan, que determinava 
primeiro sua demolição; e, posteriormente, recomendava a 
construção de um jardim separando o bem tombado da nova 
intervenção, o que foi ignorado pela Cúria local e substituído por 
uma laje de concreto armado. 

Construída em pequeno formato, a secular igreja de São 
João Batista ainda assim é suficientemente grandiosa para 
revelar a aventura amazônica na qual Landi, vindo das artes 
bolonhesas em espaços culturais tão diversos, participa nas    
suas múltiplas facetas ‐ de desenhador, de arquiteto, de criador                
de retábulos. Um legado artístico que contribui para a 
compreensão da nossa cultura e para definir as formas e os 
ritmos do primeiro ciclo de ocupação da Amazônia.
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Século XVIII

Século XIX (possivelmente)

Século XX 

Cronologia construtiva da igreja: 

1988 ‐ Prospecção cromática na Igreja de São 
João Batista, realizada pelo restaurador mineiro 
Adriano Ramos (Grupo Oficina de Restauro Ltda.) e 
pela arquiteta Stella Regina de Brito, da então 
Coordenadoria Regional do Pará e Amapá do 
Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (atual 
Iphan), sob a direção do arquiteto Jorge Derenji.         
A pequena janela prospectiva aberta na pintura da 
parede posterior permitiu identificar a presença de 
elementos da pintura ilusionista projetada por 
Landi.

ANTECEDENTES 
DA OBRA DE 2013

A intervenção atual deve ser compreendida 
como uma continuidade dos estudos e antigas 
intervenções, realizados desde o final dos anos 
1980, por iniciativa do Iphan e como resultado da 
ação de técnicos dessa instituição empenhados em 
recuperar a história deste significativo exemplar da 
arquitetura tardo barroca italiana no Pará. Nesse 
sentido, cabe uma breve cronologia de fatos que 
antecederam a obra de 2013:
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Prospecções realizadas na fachada e no interior da igreja, respectivamente.Igreja de São João Batista antes da restauração de 1996.



Ainda era muito modesta a feição que Belém, 
como urbe, apresentava nos meados do século XVIII, 
até ser significativamente alterada com a presença 
das obras monumentais de Antonio Giuseppe Landi, 
figura mais significativa da arquitetura na região do 
Grão Pará, cujo legado constitui um importante 
monumento de uma época, a conformar o embrião 
de cidade de hoje.

Instigante é, portanto, não se saber, ao certo, 
as razões que levaram Landi, um jovem italiano de 
37 anos, bem nascido em Bolonha, membro de uma 
das mais renomadas escolas de arquitetura e de 
belas artes da Europa ‐ a Academia Clementina de 
Bolonha‐, notável gravador, discípulo destacado do 
eminente arquiteto e cenógrafo Ferdinando 
Bibiena, a abandonar tudo e vir para Belém, no 
norte do Brasil, contratado como desenhista da 
Comissão de Demarcação de Fronteiras entre 
Portugal e Espanha na América do Sul, instituída  

Landi, arquiteto de Belém

pelo rei de Portugal, dom João V, para aqui ser 
proprietário de engenho e olaria, casar‐se e viver 
como cidadão belenense, até morrer, aos 78 anos, 
em 1791. E, apenas nos últimos anos de vida, por 
estar muito doente, deixa de trabalhar e produzir 
obras de arquitetura que influenciariam o desenho 
urbano e obras eruditas posteriores.

Após sua chegada ao Pará, em julho de 1753,  
a integrar comitiva chefiada pelo governador 
Mendonça Furtado, Landi viaja por cidades e rios    
da Amazônia. De seus mapas elaborados nessas 
viagens e desenhos notáveis e inéditos, como 
naturalista, que registram as paisagens, a fauna e a 
flora da região, ficaram testemunhos em Portugal. 
Ainda, acabou por deixar marca distintiva de seu 
traço, registro documental de sua interferência, em 
pinturas e desenhos de igrejas no interior 
amazônico. Restam, de suas atividades rurais, as 
ruínas da Capela de Nossa Senhora da Conceição  

que construiu no Engenho do Murucutu, nos 
arredores de Belém. A Landi devemos também, de 
acordo com Alexandre Rodrigues Ferreira, citado por 
Isabel Mendonça em Amazônia Felsínea, a 
aclimatação de frutos exóticos, como a manga, cuja 
árvore hoje é um dos símbolos da capital paraense.

A atuação de Landi mais significativa na capital 
do Pará será na segunda metade do século XVIII, 
quando projetará importantes obras de arquitetura 
civil, institucional e religiosa, destacando‐se as 
intervenções na Catedral da Sé, na Igreja das Mercês 
e do Carmo, bem como os projetos da Igreja de 
Santana e de São João Batista, do antigo Hospital 
Militar (hoje denominado de Casa das Onze Janelas) 
e do Palácio dos Governadores. 

Diante desse legado arquitetônico, sua 
importância foi resgatada por intelectuais na 
Amazônia, como Augusto Meira Filho (op. cit.), 
interessados em valorizar uma história de Belém

identificada com uma modernidade no século XVIII; 
demonstrando a identidade desse lugar por meio de 
transformações em seu espaço físico que indicam 
progresso (KETTLE, 2011). A construção de uma 
historiografia que valoriza a figura de Landi ‐ 
ressalvado certo romantismo quanto a sua           
decisão em permanecer em Belém ‐, conduz                   
ao reconhecimento de sua obra como sendo                       
de vanguarda, constatando características de 
repertório classicizante que precedem a chegada da 
Missão Artística Francesa ao país.

Nesse sentido, a contribuição possibilitada por 
pesquisas contemporâneas quanto à trajetória desse 
arquiteto, tem a ver com a preservação de seus 
trabalhos (desenhos naturalistas, projetos e obras) e 
a possibilidade de avaliar um passado colonial que 
comprova uma trajetória ascendente da cidade de 
Belém, assentada em episódios e personagens que 
contribuíram para a construção de sua identidade.
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Vista da cidade de Belém em 1784.
Fonte: PORTUGAL, 1999, pp.48‐49.


