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APRESENTAÇÃO

O Iphan é uma instituição federal vinculada ao Minis-
tério da Cultura, responsável pela identificação, do-
cumentação, promoção e preservação do patrimônio 
cultural brasileiro. Fundado em 1937, vem desempe-
nhando importante papel na gestão desse patrimônio, 
procurando 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. 
Desde 2009 o Iphan conta com representações em to-
dos os estados, no Pará a Superintendência fica locali-
zada na Avenida Governador José Malcher nº 563 e nº 
474, na cidade de Belém.
Diante dessas atribuições e dos compromissos com o 
patrimônio cultural, o Iphan elaborou esta publicação 
trazendo ao conhecimento do público informações so-
bre a Igreja de Santana, inclusive a obra de restaura-

ção desse monumento, com o intuito de divulgar o bem 
e informar sobre as ações de preservação desenvolvi-
das neste monumento, reconhecido como patrimônio 
cultural brasileiro em 1962 e inscrito no Livro de Tombo 
das Belas Artes.
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A IGREJA DE SANTANA 

Localizada no bairro da Campina, atual bairro do Co-
mércio, a Igreja de Santana está inserida no períme-
tro delimitado e tombado por lei municipal, designado 
Centro Histórico de Belém, cuja ocupação se conso-
lidou ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX. Na 
área da antiga Campina se localizam outros monu-
mentos tombados pelo Iphan: a Igreja do Rosário dos 
Homens Pretos; a Igreja e Convento dos Mercedários; 
o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Ver-o-peso 
com feiras, mercados, doca de embarcações e praças; 
o Teatro da Paz, além de outros bens tombados pelos 
governos estadual e municipal.
Em outubro de 2012, os bairros Campina e Cidade 
Velha tiveram o tombamento homologado pela minis-
tra da cultura. Devido à forte carga simbólica dessas 
áreas mais antigas da cidade também se concentram 
ali diversas práticas culturais: trajetos de procissões 
católicas, cortejos carnavalescos, arrastões culturais, 
feira de artesanato, apresentações teatrais e shows ar-

tísticos. Alguns dos antigos largos e praças são ainda 
apropriados para pregações de evangélicos e mani-
festações políticas, sendo os espaços preferidos para 
os protestos as praças Felipe Patroni e Dom Pedro II, 
nas imediações do Tribunal de Justiça e do Palácio 
Municipal, respectivamente. Por essas razões esses 
monumentos, assim como o sítio em que se inserem, 
são importantes referenciais de memória e identida-
de, não apenas para os moradores e frequentadores 
desse bairro, mas para a sociedade belenense e até 
paraense.
Projetada pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, 
que concebeu outros monumentais edifícios públicos e 
religiosos para Belém ao longo do século XVIII, a igreja 
dedicada a Santana teve sua construção iniciada em 
1762, com o objetivo de sediar a paróquia do bairro da 
Campina e ao mesmo tempo receber a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, até então abrigada na Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
(MENDONÇA, 2003, pag. 403).
Alguns historiadores afirmam que Landi, morador do 
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bairro da Campina, tinha uma especial devoção por 
Santana, mãe de Maria e por isso teria projetado com 
esmero um templo religioso em sua devoção. A igreja 
foi edificada com muitas dificuldades financeiras, ape-
sar de reiterados pedidos de recursos à Corte de Por-
tugal, que permaneceram sem resposta. A construção 
foi custeada por várias arrecadações feitas entre os 
paroquianos, aportes do governo local e contribuições 
de particulares. O governador Mello e Castro e o pró-
prio Landi teriam contribuído financeiramente para a 
obra da Igreja (MENDONÇA, 2003).
A construção do templo foi tocada com essas contribui-
ções de 1762 a 1767, sendo interrompida entre 1767 e 
1772, por falta de recursos. As “esmolas regularmente 
entregues para a obra – 240.000 réis por ano – não 
eram suficientes”, o que levou a Irmandade do Santís-
simo Sacramento a apelar ao Rei, por intermédio do 
governador da época, Fernando Ataíde Teive (MEN-
DONÇA, 2003). A situação se arrastou assim durante 
20 anos e obra foi executada com o auxílio dos pa-
roquianos e de políticos e cidadãos mais abastados. 
Landi, além do projeto e das doações financeiras, foi 

o responsável pela construção. A Igreja foi inaugurada 
no dia 2 de fevereiro de 1782.
Dois anos depois de inaugurado, o edifício já apresen-
tava problemas estruturais, conforme registrado por 
Rodrigues Ferreira (1784 apud MENDONÇA, 2003). 
Em 1839, foram-lhe acrescentadas duas torres nas 
laterais da fachada frontal que não constavam no pro-
jeto de Landi, sob a justificativa de serem estruturas 
indispensáveis a qualquer igreja matriz de tradição 
luso-brasileira (TOCANTINS, 1987, pp243-247). Isso 
teria agravado os problemas estruturais referidos por 
Rodrigues Ferreira e, entre 1851 e 1855, o templo 
passou por várias reformas, quando foram introduzi-
dos elementos de reforço estrutural, como os tirantes 
e grampos metálicos que podem ser observados no 
desvão do telhado.
As pinturas internas, marmorizadas, muito criticadas 
por Tocantins (1983) e Mendonça (2003), foram acres-
centadas já no século XX, da mesma forma que os al-
tares em mármore que se acavalaram sobre os antigos 
retábulos. Os degraus e revestimentos de mármore, 
introduzidos com o novo altar, na parte posterior da 
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capela-mor, alteraram o nível do piso deformando as 
pilastras posteriores que tiveram o embasamento so-
terrado.
A construção extemporânea da Gruta de Lourdes 
(1905) e da Casa Paroquial causaram danos ao edifí-
cio: demolição parcial da abóbada do ambiente onde 
foi instalada a Gruta e deformações da abóbada da 
sacristia devido a sobrecarga ocasionada pelo barrote-
amento do piso superior, assentado diretamente sobre 
esta.
Concebida no estilo tardo barroco italiano, cujas for-
mas clássicas, elementos artísticos integrados e vo-
lumetria são valorizados pelo jogo de luz e sombra, a 
Igreja apresenta no interior um conjunto de retábulos 
(altar-mor e transeptos) executados em massa, com 
acabamento marmorizado em policromia, com predo-
mínio dos tons rosa, cinza e verde. Os dois retábulos 
laterais são integrados por pinturas na técnica óleo so-
bre tela, obras do pintor português Pedro Alexandrino, 
datadas de 1.778. As molduras são entalhadas em ma-
deira, com douramento. O templo conta ainda com um 
acervo de imagens esculpidas em madeira e gesso e o 

conjunto de pinturas da Via Sacra.
No batistério, introduzido extemporaneamente, tem-se 
uma pia de lioz, encimada por quadro em relevo, poli-
cromado, na técnica óleo, retratando o batismo de Je-
sus Cristo, cuja data não foi possível identificar. Sobre 
este, foi introduzida, em data também não identifica-
da, uma pintura a óleo sobre tela, retratando a mesma 
cena. Optou-se, após a intervenção, juntamente com 
a Arquidiocese e Paróquia, por deixar a mostra o tra-
balho em relevo. A tela, após restaurada, foi entregue 
à Paróquia.
Expressão marcante na paisagem da cidade, a Igreja 
de Santana com sua cúpula constitui elemento refe-
rencial da memória social, não apenas dos católicos 
e frequentadores do templo, mas de toda Belém. No 
período do Império, essa Igreja era a preferida para a 
realização de solenidades religiosas que antecediam a 
posse dos Presidentes da Província e, já no início do 
século XX, período em que se cultivavam belos jardins 
na cidade, o Largo de Santana também passou a ser 
bastante frequentado (CRUZ, 1974, p. 61; TOCAN-
TINS, 1963, p.201).10

CRONOLOGIA
Século XVIII
1760 - Lançada a Pedra fundamental pelo bispo D. Frei Miguel de 
Bulhões.
1762 - Início das obras da construção da Igreja, projeto do arquiteto 
italiano Antônio Landi.
1778 - O pintor português Pedro Alexandrino de Carvalho pintou 
duas telas para os retábulos laterais da igreja.
1782 - Conclusão das obras da Igreja.
Séc. XVIII e XIX
1784 - A igreja inaugurada  apresentava problemas estruturais na 
fachada e em um dos lados da capela-mor.
1840 - Acrescentam-se as torres sineiras, rematadas por balaus-
tradas. 
1851-Em agosto a igreja é fechada por precisar de reformas, apre-
sentando fendas nas paredes laterais e nas abóbadas superiores 
em diferentes sentidos.
1855 - Foi datado o término da obra, marcando a data no calça-
mento frontal à igreja “ANNO DE 1855”. Datam deste período as 
pinturas marmorizadas do interior da igreja.
1893 - Acrescentado pavimento em mármore na capela-mor e 
substituição do piso por mosaicos.
Séc. XX e XXI
1902 - Mons. Maltez manda fazer o altar-mor em mármore nas ofi-

cinas de C. Wiegandt, em Belém.  No mesmo ano o altar é sagrado.
1905 - Inaugurada a Gruta de Lourdes.
1983 - Recuperação do telhado (madeiramento e telhas), recupe-
ração e imunização das colunas de sustentação do coro, do piso 
da torre lateral esquerda e recuperação geral dos condutores da 
fachada da rua Manoel Barata. 
2003 - Recuperação de fissuras no interior da igreja.
2004 - 1ª etapa da restauração: recuperação   da cobertura e do 
revestimento das fachadas.
2005 a 2006 - 2005 a 2006 - 2ª etapa da restuaração: retirada de 
anexos extemporâneos conflitantes; restauração da capela-mor, 
órgão e imagem de Santana; 
2007 - 3ª etapa se restauração: nave, capelas do transepto, vestí-
bulo e batistério incluindo a tela, reconstituição de fachadas lateral 
e posterior, início das instalações elétrica e de iluminação, sonori-
zação, sistema de segurança, para-raio. 
2009 - 44ª etapa de restauração: sacrisita, capela do Santíssimo, 
telas dos retábulos, esquadrias. 
2010 a 2012 - 5ª etapa de restauração: pintura de acabamento 
das fachadas e esquadrias, consistório/ secretaria da paróquia in-
cluindo o salão superior, via sacra e esculturas,  complementação 
com equipamentos das instalações complementares, reforma do 
banheiro, acessibilidade, retoques gerais e limpeza final com tra-
tamento de pisos.
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vento da entrada; o órgão foi removido da capela-
-mor, restaurado e levado novamente para o coro, 
que recebeu reforço estrutural; a imagem de San-
tana foi restaurada; as fachadas frontal e lateral-di-
reita tiveram o reboco danificado removido e recom-
posto, assim como os frisos e ornatos. Nessa etapa 
foram investidos um milhão cento e trinta e oito mil 
e cento e trinta e um reais (R$ 1.138.131,00), do 
orçamento própriodo Iphan.
Na terceira etapa, iniciada em 2007, a intervenção 
incluiu: a restauração da nave, capelas do transepto, 
vestíbulo e batistério, incluindo a tela que encimava 
a pia batismal; a reconstituição das fachadas poste-
rior e lateral esquerda do templo com recomposição 
de pilastras, cimalhas e vãos a partir dos vestígios 
encontrados nas alvenarias e o revestimento de ar-
gamassa; a retomada do ponto de cobertura da sa-
cristia, após a demolição da casa paroquial; as no-
vas instalações elétricas; a fiação para sistema de 
segurança e som; a instalação de sistema de para 
raios. Essa etapa foi viabilizada em parceria com a 
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A INTERVENÇÃO

Por volta de 2002, o edifício começou a apresen-
tar vários problemas, pois sem ações sistemáticas 
de conservação o revestimento das fachadas esta-
va em processo de descolamento e deterioração, 
ameaçando a segurança dos pedestres e veículos 
estacionados na lateral da edificação. Também a 
cobertura, nessa mesma época, apresentava vários 
pontos de infiltração de águas pluviais expondo o 
interior do templo, inclusive os bens integrados e as 
imagens sacras, danificando-as. Assim, atendendo 
apelo do pároco, Padre Antônio Beltrão, e no intui-
to de cumprir sua missão institucional de preservar 
esse patrimônio, bem como captar recursos para re-
alizar as obras o Iphan, com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Belém, deu início, em 2004, a um am-
plo projeto de restauração da Igreja. 
 Devido ao estado em que a edificação se 
encontrava, com muitos problemas de conservação 
e estruturais, decidiu-se por iniciar a intervenção 

pela cobertura, planejando a execução do restante 
da obra em etapas tendo em vista o montante de 
recursos necessários. Na primeira etapa, de caráter 
emergencial, foram executados serviços na recupe-
ração do revestimento das fachadas e na cobertu-
ra, que foi integralmente recuperada e estabilizada, 
recebendo subcobertura de alumínio. Os recursos, 
na ordem de duzentos e quarenta e nove mil qua-
trocentos e setenta e nove reais e trinta e quatro 
centavos (R$ 249.479,34) foram procedentes do or-
çamento do Iphan.
 Na segunda etapa, entre 2005 e 2006, de-
moliram-se alguns anexos extemporâneos que con-
flitavam com o monumento, como a casa paroquial 
e a gruta de pedra da “Capela de Lourdes”, cuja im-
plantação implicou na demolição parcial da abóba-
da, agora recomposta formalmente utilizando-se a 
mesma técnica original, e reforçada por camada de 
argamassa armada na parte superior; a capela-mor 
foi integralmente restaurada, inclusive seus elemen-
tos integrados (forro e retábulo) assim como o para-



Arquidiocese de Belém e com a Fundação Instituto 
de Pesquisa da Amazônia – Fidesa que captou os 
recursos junto ao BNDES, por meio do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura, na modalidade Mece-
nato, no valor de um milhão duzentos e trinta mil 
setenta e seis reais e noventa e um centavos (R$ 
1.230.076,91).
A quarta etapa, iniciada em 2009, com recursos or-
çamentários do Iphan, consistiu na restauração da 
sacristia incluindo o arcaz e o retábulo deste e a pia 
de lioz; na finalização da Capela do Santíssimo (an-
tiga capela de Lourdes) incluindo altar e bancos; na 
restauração das telas que integram os retábulos la-
terais e acabamentos nas fachadas lateral esquerda 
e posterior com as respectivas esquadrias.
Na quinta e última etapa foram realizados: a pre-
paração das superfícies e a pintura de acabamento 
das paredes externas (todas as fachadas) incluindo 
as esquadrias; a restauração do consistório/secre-
taria da Paróquia e do salão acima desta onde foi 
implantado um pequeno auditório/sala de reuniões; 

a complementação do projeto elétrico e de ilumina-
ção, sonorização, segurança e combate a incêndio 
incluindo a complementação dos equipamentos; a 
restauração das escadas externas e implantação 
de rampas de acesso; as melhorias no banheiro; a 
restauração da via sacra  e de quatorze esculturas. 
Nessa fase foi revisado e ajustado o sistema de dre-
nagem de águas pluviais com reparos em calhas e 
condutores visando sanar infiltrações reincidentes; 
retoques gerais nas pinturas do interior; limpeza e 
tratamento de pisos. O valor dos serviços foi de um 
milhão setecentos e trinta e dois mil trezentos e oi-
tenta e sete reais e quarenta e nove centavos (R$ 
1.732.387,49), incluídos no orçamento do Iphan.
A restauração da Igreja de Santana estendeu-se de 
2004 a 2012, sendo o custo total da obra quatro mi-
lhões novecentos e quarenta e sete mil e setecentos 
e noventa e sete reais (R$ 4.947.797,00).
Para a realização da restauração foi assinado termo 
de Cooperação com a Arquidiocese de Belém que, 
aprovou previamente o projeto inicial, assim como 
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de modo a que se possa desfrutar plenamente da 
obra, ou seja, mesmo levando-se em conta a ques-
tão histórica, quando as intervenções interferem 
nessa unidade a questão da estética sobrepõem-se 
a histórica, o que se potencializa quando se trata de 
bem inscrito no Livro de Tombo das Belas Artes.
Tendo como ponto de partida a análise das obras de 
Landi, projetadas e executadas em Belém, subsidia-
dos por textos de vários especialistas no assunto e 
respaldados também pelos conhecimentos adquiri-
dos e produzidos a partir das intervenções já reali-
zadas pelo Iphan nas obras desse arquiteto – Ca-
pela de São João Batista, Igreja do Carmo e Capela 
da Ordem Terceira do Carmo (atribuída ao arquiteto 
por alguns estudiosos), pode-se afirmar que o ponto 
alto de suas obras está nas linhas arquitetônicas ao 
estilo tardo barroco italiano, cujas formas clássicas 
e volumetria são valorizadas pelo jogo de luz e som-
bra. Destacam-se no interior desses templos os ele-
mentos artísticos integrados do conjunto de altares 
e retábulos. E ainda que Brandi não se refira a essa 

questão, sempre considerou-se  que a obra de arte 
não pode ser compreendida apenas como composi-
ção figurativa, senão que esta é também objeto de 
significações sociais e simbólicas.
Por ocasião de seminário realizado pelo Fórum 
Landi em Belém, no ano de 2005, quando ainda de-
senvolvíamos o projeto executivo, reuniram-se no 
Iphan, atendendo convite do então superintendente 
Cristovão Duarte, especialistas brasileiros, portu-
gueses e italianos além de representantes da paró-
quia, para discutir as possibilidades de intervenção 
em Santana, especialmente com relação aos ane-
xos extemporâneos (incluídas as torres ), Capela de 
Lourdes (Gruta) e pinturas internas marmorizadas. 
Na ocasião, diante de posições divergentes, o Iphan 
decidiu por acatar o posicionamento da maioria dos 
especialistas presentes. Assim, ficou decidido pela 
remoção dos anexos correspondentes à casa paro-
quial, manutenção das torres, eliminação da gruta 
de Lourdes e restauração desse espaço , remoção 
das pinturas internas marmorizadas com restaura-

ção e reintegração dos retábulos, ficando a equipe 
técnica do Iphan responsável pelo detalhamento da 
proposta a partir do aprofundamento dos estudos e 
do conhecimento do edifício e pela reapresentação 
deste aos demais interessados.
Também nos templos de São João Batista e Capela 
da Ordem Terceira do Carmo o Iphan se deparou 
com problemas dessa mesma ordem e, com base 
nas prospecções pictóricas, informações históri-
cas e percepção mais ampla do monumento como 
obra de arte optou-se por seguir essa linha técnico 
conceitual. Os resultados obtidos após a interven-
ção mostram que esses templos recuperaram sua 
unidade potencial e integridade como obras de arte, 
cujas leituras como tal achavam-se pertubadas pela 
introdução de excessivos elementos extemporâne-
os, que além de claramente conflitantes com as li-
nhas e a concepção desses templos produziram a 
mutilação dos edifícios.Os elementos extemporâne-
os excluídos descaracterizavam o bem, já aqueles 
que se harmonizavam com a arquitetura do edifício, 18 19

a Paróquia de Santana.
Foi acordado entre as partes que a cada etapa da 
obra o projeto detalhado seria previamente apre-
sentado aos parceiros para aprovação e, assim foi 
feito ao longo da obra. Além de representantes da 
Arquidiocese de Belém (Comissão de Patrimônio 
Cultural) e da Paróquia eram sempre convidados 
para essas reuniões técnicos da Universidade Fe-
deral do Pará, Departamento de Patrimônio da Se-
cretaria de Estado da Cultura e Da Fumbel. Nessas 
ocasiões as propostas desenvolvidas pelo Iphan 
eram apresentadas, discutidas e aprovadas.

OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A PROPOSTA 
DE RESTAURO

O conceito adotado pela equipe de restauração da 
Igreja de Santana seguiu a Teoria do Restauro de 
Cesare Brandi (2004), segundo a qual a “unidade 
potencial da obra de arte”, quando prejudicada por 
intervenções extemporâneas, deve ser recuperada 
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Forro da Igreja de Santana 
Sem escala



tura mural ilusionista e cenográfica que incorpora 
elementos tridimensionais e trabalho em alvenaria 
e massa com acabamento marmorizado em policro-
mia. Sendo Belém o único lugar que, comprovada-
mente, ainda tem obras desse arquiteto bolonhês, 
que se radicou em Belém do Pará, justifica-se ple-
namente, pela raridade e excepcionalidade de seu 
trabalho, essa recomposição da dimensão percepti-
va desses edifícios como obras de arte.
Considerando as análises e o estado de deterio-
ração e perdas da camada pictórica dos forros da 
nave e capela-mor, e com objetivo de recuperar a 
percepção da edificação como obra de arte, nos ter-
mos de restituir a unidade potencial da mesma, ava-
liou-se que seria necessário remover a policromia 
extemporânea existente, posto que essa, excessiva 
e escura, interfere sobremaneira na percepção das 
linhas do templo e nos seus elementos artísticos 
integrados. Retomar-se-iam, assim, os efeitos per-
ceptivos inerentes à concepção do templo pelo ar-
quiteto Landi, reafirmando o reconhecimento desse 

bem como obra de arte e patrimônio cultural nacio-
nal pelo Iphan, em 1962.
Em que pesem as convicções da equipe do Iphan 
com relação a essas decisões, e a aprovação prévia 
da proposta pelas partes envolvidas, ao proceder-
mos à intervenção na capela-mor de Santana, por 
apelo da comunidade paroquiana, associada à qua-
lidade do trabalho e ao estado de conservação da 
pintura do forro da capela-mor, optou-se, ainda que 
em desacordo com a postura técnico conceitual ini-
cialmente adotada, por restaurar a pintura do forro 
desse ambiente, adotando nessa ocasião, por uma 
questão de coerência aos procedimentos adotados, 
o entendimento que essa decisão deveria ser tam-
bém levada para todo o forro da nave.
Entretanto, ao iniciar a restauração do forro da 
nave, concomitantemente aos retábulos laterais, 
constatou-se que a permanência da pintura do for-
ro desse ambiente, que é extemporânea aquela da 
capela-mor e também não desenvolve com esta ne-
nhum diálogo (apesar dos anjos introduzidos, pre-
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mas perceptíveis e datáveis, foram assimilados pe-
las propostas do Iphan.
Ressalte-se que ao longo dos anos a igreja foi sub-
metida a muitas e diferenciadas intervenções, tanto 
arquitetônicas quanto de acabamento, transforman-
do-se em uma complicada “colcha de retalhos” al-
terando e perturbando a sua apreensão como obra 
de arte, inclusive, a percepção dos retábulos, que 
ficaram mimetizados com o mesmo tratamento e 
pintura dado as paredes de fundo.
Destaca-se também na obra de Landi a originalidade 
e criatividade diante das dificuldades encontradas 
na região para a obtenção de material (cantaria, pig-
mentos) e mão de obra especializada, que podem 
ser exemplificadas nas soluções técnicas adotadas 
para os retábulos. Nas duas igrejas de sua autoria 
e naquela que lhe é atribuída por alguns autores a 
intervenção realizada pelo Iphan permitiu identificar 
técnicas e materiais diversos nas soluções de pro-
jeto e execução de cada um desses edifícios. Tais 
soluções incluem entalhamento em madeira, pin-
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Vista da abóbada durante sua reconstrução, onde observam-se os pinos de aço 
inox em algumas fileiras de tijoleiras. Observar também as sobras de argamassa 
deixadas nos rejuntes dando rugosidade à superfície e, consequentemente, maior 
aderência à estrutura. Acervo Iphan/PA.

Detalhe do pino de aço prendendo a geogrelha. Acervo Iphan/PA

Vista da abóbada após concluída a reconstrução parcial e a confecção da manta 
confeccionada com geogrelha nortene e argamassa de areia, barro e cal, no traço 
4:1:1. Acervo Iphan/PA.



tado da Cultura, da Fundação Cultural do Município 
de Belém, do Fórum Landi/Universidade Federal do 
Pará, e também representantes da Arquidiocese de 
Belém e Paróquia de Santana, promovendo dois en-
contros para rediscutir a intervenção, um no Iphan 
e outro na obra. Os técnicos presentes foram unâ-
nimes, do ponto de vista conceitual adotado para 
o projeto, quanto à remoção da pintura do forro da 
nave, entretanto todos ressalvaram a necessida-
de de ouvir e trabalhar tal escolha junto aos fiéis, 
levando-se em consideração suas colocações. A 
Arquidiocese posicionou-se pela manutenção da 
pintura do forro, devido aos elementos simbólicos 
ali introduzidos.
Como alternativa à remoção da pintura do forro o 
Iphan e o Fórum Landi propuseram o registro foto-
gráfico desta, de modo que ficasse documentada e 
pudesse, reproduzida, integrar exposição sobre o 
templo e a intervenção, que poderia vir a ser monta-
da no salão superior.
Diante dessa possibilidade os paroquianos da Cam-

pina e frequentadores da igreja encaminharam ao 
Iphan abaixo assinado, com cerca de 300 assinatu-
ras, pleiteando a permanência de todas as pinturas 
do forro, por compreenderem estas como parte sig-
nificativa do templo, mas, sobretudo pelos símbolos 
sagrados ali impressos.
Em razão deste fato superveniente, e consideran-
do o patrimônio cultural nos termos constitucionais 
como elementos materiais e imateriais que consti-
tuem referências para os diversos grupos da socie-
dade brasileira, associado ao fato de tratar-se de 
edifício construído e utilizado com fins religiosos, 
onde os elementos simbólicos desempenham papel 
preponderante, a equipe do Iphan, adotando pos-
tura antropológica, reconsiderou a decisão restau-
rando e mantendo integralmente todas as pinturas 
do forro.
O longo período de execução das obras com a in-
terdição parcial da igreja para os ofícios religiosos 
ocasionou uma série de tensões entre o Iphan e 
os paroquianos e também com o pároco, algumas 

vezes intermediadas pelo Ministério Público e a 
própria Arquidiocese. Mas com a boa vontade de 
ambas as partes, imbuídas do propósito em comum 
de ver as obras concluídas com sucesso, o proces-
so de diálogo foi retomado, pois entendemos que 
a restituição da Igreja de Santana à comunidade 
com a retomada dos cultos e com a possibilidade de 
incorporação de outras atividades culturais ao uso 
religioso como, por exemplo, apresentações musi-
cais, palestras e visitações é essencial para que o 
objetivo da restauração seja atingido plenamente no 
que tange ao cumprimento e ampliação da função 
social do patrimônio. A restauração do templo tam-
bém poderá contribuir para dinamizar o bairro e o 
centro histórico de Belém, valorizando o patrimônio 
cultural brasileiro e do estado do Pará.
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sumivelmente com essa intenção, sobre a pintura 
ali existente), iria interferir na apreensão visual do 
templo como conjunto artístico, desequilibrando sua 
compreensão nesse sentido.
 Diante de tal constatação, a equipe decidiu pela re-
moção da pintura do forro da nave. No entanto, dada 
a dimensão do problema e levando-se em conside-
ração os termos de Brandi e da Carta de Veneza 
(1964) onde recomenda-se que nessas situações o 
julgamento de valor e a decisão quanto ao que pode 
ser eliminado não dependam exclusivamente do au-
tor do projeto, assegurando-se a restauração como 
um processo coletivo, cujas decisões sejam con-
substanciadas em discussões amplas e em conhe-
cimentos tanto da técnica quanto do ponto de vista 
humanístico, de modo a assegurar-se a legitimidade 
do processo, a solução foi dividir a tomada de posi-
ção entre os diversos segmentos da sociedade inte-
ressados e envolvidos no processo de restauração. 
Assim procedendo, o Iphan convocou técnicos do 
Departamento de Patrimônio da Secretaria de Es-
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ceberam contribuições do arquiteto e, ainda na pra-
ça da Sé, o antigo Hospital Militar, hoje restaurado e 
denominado Casa das Onze Janelas, também é de 
autoria de Landi. As duas únicas igrejas totalmente 
projetadas por ele, Santana e São João Batista, são 
mencionadas como seus trabalhos preferidos. Res-
tauradas, essas obras perpetuam as contribuições, 
a arte e o gênio do irrequieto arquiteto para a cidade 
de Belém.
A introdução, na cidade de Belém, das obras mo-
numentais de autoria de Landi, em meados do sé-
culo XVIII, iriam alterar, significativamente, a feição 
modesta que a urbe apresentava até então, con-
formando o embrião da Belém de hoje, cujo legado 
constitui um importante monumento/documento de 
uma época e de muitas outras histórias que ainda 
estão por ser contadas e de vozes que estão por 
ser ouvidas.

De suas atividades rurais restam as ruínas da ca-
pela que construiu no Engenho do Murutucu, nos 
arredores de Belém. De seus desenhos como natu-
ralista e descrições da fauna e da flora elaborados 
durante suas viagens pelos rios amazônicos ficaram 
testemunhos em Portugal. Segundo Alexandre Ro-
drigues Ferreira (citado por Isabel Mendonça em 
Amazônia Felsínea), a Landi devemos, também, a 
aclimatação de frutos exóticos, como jaca e a man-
ga, fruta esta cuja árvore hoje é um dos símbolos 
de Belém.
Mas é andando por Belém, por seu centro histórico, 
que se percebe a maior contribuição e influência de 
Landi. A Catedral Metropolitana, o Antigo Hospital 
Militar, a Igreja do Carmo, a Igreja de São João e o 
Palácio dos Governadores (hoje Museu do Estado 
do Pará), todos tem o traço marcante do arquiteto-
bolonhês. As igrejas da Sé (catedral) e do Carmo já 
estavam em construção quando Landi chegou em 
Belém, mas ele imprimiu seus traços em ambas. A 
Igreja de Santo Alexandre e das Mercês também re-

O ARQUITETO DE BELÉM

A restauração da Igreja de Santana é, de certa for-
ma, uma homenagem ao seu autor, o bolonhês An-
tonio José Landi, que, aos 37 anos, arquiteto respei-
tado, membro de uma das mais renomadas escolas 
de arquitetura da Europa, a Academia Clementina, 
abandona tudo e vem para o Brasil, contratado 
como desenhista da Comissão de Demarcação de 
Fronteiras entre Portugal e Espanha na América do 
Sul, instituída pelo rei de Portugal, Dom João V.
No Brasil, Landi, que veio para registrar as paisa-
gens, a fauna e a flora da Amazônia, além, é claro, 
de elaborar os mapas das regiões visitadas, acabou 
deixando sua marca em importantes monumentos 
da capital do Pará, sem descuidar de suas funções 
junto à Corte. Em Belém, casou-se por duas vezes, 
constituiu uma razoável fortuna, foi fazendeiro, pro-
prietário de engenho e de olaria, e viveu até os 78 
anos, como um cidadão belenense.
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