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“(...) de nenhum modo poderíamos resgatar uma
lembrança perdida se seu esquecimento fosse total.
(...) grande é realmente o poder da memória”.
Santo Agostinho (In: Confissões de Santo Agostinho)

Vista da igreja do Carmo, desenho de J. Leon Righini
Fonte: Centro de Memória da UFPA
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APRESENTAÇÃO
Maria Dorotéa de Lima
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Instituição federal que tem como missão promover e coordenar o processo de
preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
do país, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, destaca, pela exemplaridade, a obra de restauração e conservação da igreja do Carmo, da capela da Ordem Terceira e da capela da Adoração, por conseguir reunir
atores com interesses diversos em prol da preservação do patrimônio com um
excelente resultado e com a utilização das políticas e programas federais na área
da cultura.
Obras Sociais da Arquidiocese de Belém e Salesianos do Carmo uniram-se ao
governo federal, por meio do Iphan, para viabilizar um projeto e habilitá-lo junto
ao Ministério da Cultura com a finalidade de captar recursos por meio das leis
de incentivo fiscal, na modalidade Mecenato.
A Vale, empresa privada com grande atuação no estado do Pará, tornou-se a
patrocinadora única de um projeto que, além da obra, incluía ações de comunicação e divulgação, mas foi além, contratou (diretamente) um projeto de educação
para atuar paralelamente à intervenção, cuja condição primordial foi o envolvimento de moradores do “Beco do Carmo”, área vizinha de ocupação irregular, que
ao lado de estudantes de cursos universitários, das áreas de arquitetura e engenharia, tornaram-se guias de visitação na igreja, especialmente, durante a obra de
restauração e conservação. Ressalta-se que a Vale também complementou com
recursos próprios parte do valor total da obra.
O Iphan, com sua experiência e conhecimento técnico acumulado sobre a
matéria, elaborou o projeto básico e orientou o desenvolvimento do projeto executivo, bem como apoiou tecnicamente a equipe das Obras Sociais no
acompanhamento e fiscalização da obra, por meio de Termo de Cooperação.
Aliou-se a estes parceiros a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do
Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação (Lacore), que com análises laboratoriais de materiais e orientações técnicas trouxe excelência e apuro
técnico à intervenção, oferecendo subsídios ao Iphan para tomadas de decisão,
seja com relação a tratamentos e técnicas; seja com relação às cores das pinturas
das duas capelas anexas à igreja; e ainda o Fórum Landi que apoiou a ação educativa cedendo seu salão na lateral da igreja para as atividades artísticas finais
que envolveram a inserção de um painel artístico na lateral da capela da Ordem
Terceira. Também a Universidade da Amazônia (Unama) durante a realização
das palestras preparatórias das atividades de visitação deu seu apoio ao projeto.
É com grande satisfação, portanto, que o Iphan comemora, agradece e compartilha com parceiros e apoiadores do projeto, mas, principalmente, com a comunidade de alunos, professores e funcionários do Colégio do Carmo, a Igreja
do Carmo e seu reitor, aos moradores e frequentadores do bairro da Cidade Velha e do “Beco do Carmo”, mais essa conquista; que é também um presente para
a cidade de Belém e para o Brasil. Afinal, mais um patrimônio restaurado e uma
ação concretizada é sempre um bom motivo para comemorarmos.

APRESENTAÇÃO
Dom Alberto Taveira Corrêa
Presidente das Obras Sociais da
Arquidiocese de Belém

Entidade civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial, as
Obras Sociais da Arquidiocese de Belém existe desde 1º de janeiro de 1960;
é uma extensão social da Arquidiocese de Belém. Entre seus objetivos, conforme o art. 1º de seu estatuto, este se sobressai: “promover e incentivar
a educação do povo e a cultura”. Honrar esta missão, a de contribuir para
o desenvolvimento sociocultural, o que tem feito ao longo destes anos, e
desde 2012 dedicando-se ao resgate do patrimônio material, de relevância
histórica e religiosa, fez a instituição abraçar o compromisso de estar pela
primeira vez proponente e, administrativamente responsável por este projeto de restauração e conservação da igreja Nossa Senhora do Carmo e capela da Ordem Terceira.
Fomentar ações dessa natureza fortalece o papel não apenas filantrópico,
mas o do pleno exercício das suas intenções fundadoras, consciente do seu
dever para com a sociedade em geral, de salvaguardar o patrimônio deixado
pelos nossos antepassados.
O trabalho assumido neste projeto de restauração e conservação foi cuidadosamente executado nos deixando orgulhosos em exercer o compromisso
social inerente à instituição, estabelecendo parcerias com o poder público e a
iniciativa privada para alcançarmos um único objetivo: o de promover a salvaguarda do bem coletivo, através de implementação de políticas públicas.
Um projeto grandioso como este mereceu atenção integral de sua equipe de trabalho. O acompanhamento diário dentro do canteiro de obras era
realizado por equipes de multiprofissionais contratados pelas Obras Sociais;
relatórios semanais e reuniões periódicas informavam aos gestores da instituição o andamento das atividades e o cumprimento do cronograma estabelecido; encontros de trabalho, reuniões, avaliações se davam no próprio espaço da igreja do Carmo. Foram dias de intenso labor; a relação estabelecida
com os profissionais envolvidos na obra foi uma experiência ímpar, rica de
conhecimentos e diversidade.
Por se tratar de um ambiente com profissionais de diferentes áreas, podemos compreender que a fusão de conhecimentos que transitam dentro
de uma intervenção restaurativa é de um enriquecimento singular, que
encheu de entusiasmo todos os envolvidos no projeto e engrandeceu ainda mais aqueles que se empenharam ao longo desse tempo naquilo que de
mais sagrado há em um povo, a sua memória.

APRESENTAÇÃO
João Pinto Coral Neto
Diretor de Energia e Institucional
Pará da Vale

A Vale é uma mineradora global, com sede do Brasil e presente, desde a
década de 1970, no Pará. A empresa, que é líder na produção de minério de
ferro, tem como missão transformar recursos naturais em prosperidade e
desenvolvimento sustentável.
No Pará, ao longo dos últimos trinta anos, temos realizado ações que contribuem para o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes e contribuem para valorizar, respeitar e preservar os costumes, a cultura e a memória
do nosso povo. Atuamos em negócios de mineração, logística e energia, sempre
com o propósito de deixar um legado para a sociedade.
Um exemplo dos investimentos feitos no estado é o patrocínio à restauração
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Belém. Para a Vale, é um orgulho
ter investido, em parceria com as Obras Sociais da Arquidiocese de Belém e o
Iphan, no projeto de restauração e conservação do prédio, contribuindo para
trazer de volta para os paraenses a beleza desse importante patrimônio histórico e artístico de Belém.
Uma obra que foi realizada de portas abertas para a comunidade, com o projeto de “Visitação às Obras do Carmo”, realizado pela Vale. Durante quatro (4)
meses, cerca de mil pessoas, moradores de Belém e turistas, tiveram a oportunidade de conhecer a história desse importante patrimônio e de vivenciar
o processo de restauração de uma construção histórica. Para essa visita, selecionamos monitores especiais: universitários dos cursos de Arquitetura e
Engenharia Civil e jovens moradores da Cidade Velha. Eles foram capacitados
em um projeto educativo, quando receberam informações sobre a história da
igreja e sua arquitetura, por meio de aulas práticas e teóricas.
Para os universitários, foi uma oportunidade de incrementar o currículo e
ganhar novos conhecimentos dentro de suas áreas. Para os jovens da comunidade, foi uma oportunidade de se tornarem agentes de preservação da igreja
e de disseminação de cultura, além de uma alternativa viável de geração de
renda. Um investimento que, para nós da Vale, valoriza o patrimônio da nossa
cidade, o talento de nossos jovens e a comunidade local.
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A IGREJA

DE NOSSA SENHORA DO
CARMO EM BELÉM DO PARÁ:
história e memória (séculos XVII-XXI)

A memória certamente é como uma
espécie de espelho por onde observamos os ausentes, os que se foram e o
passado de uma cidade. Refletir sobre
essa memória foi quase uma baliza literária para este pequeno texto sobre
a igreja de Nossa Senhora do Carmo
em Belém do Pará. Mais do que um
registro de sua marca arquitetônica,
das suas passagens na história ou das
suas nem sempre belas memórias, temos aqui uma escolha histórica que
certamente tem a ver com sua imagem como monumento a ser preservado como ente vivo, como construto
do homem e como retrato do passado
traspassa presente e futuro.
A Ordem da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte do Carmo, ou
Ordem dos Carmelitas Calçados, chegou a Belém em 1626. Na época, o então governador da Capitania do Pará,
capitão-mor Bento Maciel Parente,
12

doou a esses religiosos um terreno
contendo uma edificação, para que
se estabelecessem na área conhecida como Alagadiço da Juçara, no
bairro da Cidade em Belém do Grão
Pará. A atuação missionária dos religiosos carmelitas era composta de
convento, servindo de moradia para
os religiosos e educandário, além de
um templo para realização dos ofícios
litúrgicos e diversas fazendas para
suporte econômico e sustentação da
missão. A localização estratégica do
conjunto religioso dos carmelitas às
margens da baía do Guajará facilitou
a administração das fazendas e engenhos, que rendiam o suficiente para
manter as aldeias missionárias que
foram responsáveis pela formação de
vários núcleos populacionais que resultaram em municípios paraenses.
Os carmelitas tornaram-se proprietários de engenhos, lavouras, olarias

e fazendas de criação de gado, bem
como de grandes áreas de terra no
bairro do Guamá e na Vila de Pinheiro, hoje distrito de Icoaraci (SARAGOÇA, 2000, p. 52).
Na década de 1620, foram iniciadas
as obras para instalação do convento, que seria o primeiro da capitania,
onde organizaram um colégio, e uma
capela de taipa, destinada ao culto e
consagração a Nossa Senhora do Carmo. Nos últimos anos do século XVII,
a igreja ainda estava em obras, quando houve um desentendimento entre
a Ordem dos Carmelitas e o Bispo do
Maranhão D. Frei Timóteo do Sacramento e este determinou o fechamento do templo. Os padres recorreram
à Justiça Real e o conflito foi solucionado em 21 de abril de 1700, em favor
dos religiosos da Ordem, que continuaram as obras e reabriram o templo
(MEIRA FILHO, 1967).

Planta da Cidade do Pará, provavelmente em 1771, elaborada pelo capitão engenheiro Gaspar Gronsfeld
Fonte: IHGB, Rio de Janeiro
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Muitos esforços em nome da fé
foram feitos pelos padres para conseguir recursos a fim de dar continuidade à obra; existe registro que
os carmelitas, empenhados na sua
missão, chegaram a ir a Lisboa para
recolher esmolas de porta em porta, nas igrejas e nos palácios, para
a compra de pedra de lioz, material nobre usado em sua construção. Quem também contribuiu para
grande reconstrução foi o casal
cametaense coronel de ordenança
Hilário de Morais Bitencourt e sua
esposa Catarina Teresa de Vasconcelos, que estão sepultados na capela
do altar-mor. Ernesto Cruz afirma
que na igreja carmelita foi também
sepultado no átrio vários nomes importantes da governança colonial do
antigo Grão-Pará, como o capitão general Pedro Albuquerque, o governa-

dor Francisco Coelho de Carvalho, o
ouvidor-geral Mateus Dias da Costa
e o presidente cabano Félix Clemente Malcher (CRUZ, 1953a, p. 11).
De acordo com Maria de Lourdes
Sobral (1996, p. 36) “em 1720, a 2ª
igreja que havia sido mandada construir por Frei Victoriano Pimentel,
vice-provincial da ordem, estava em
fase de conclusão, mas já se podia
admirar o retábulo barroco e o altar
cinzelado a prata na capela mor”. Segundo o Frei André Prat, foi o mesmo
Frei Vitoriano Pimentel quem terminou a construção da “suntuosa igreja
do Pará”, no cargo de governador e vigário-geral do bispado do Pará (PRAT,
1941, p. 246). A inauguração da nova
edificação ocorreu em meados de
1721, sendo a cerimônia noticiada na
Gazeta de Lisboa de 6 de novembro
do mesmo ano informando que a Or-

dem de Nossa Senhora do Carmo de
Belém havia edificado uma nova igreja, bem próxima da antiga. Segundo
o que foi publicado pela Gazeta de
Lisboa, depois de concluírem a nova
igreja, os religiosos carmelitas trasladaram no dia 15 de julho de 1721,
“com uma soleníssima procissão do
Santíssimo Sacramento da Eucaristia”, a imagem de Nossa Senhora do
Carmo, “celebrando com três dias
de festa solene a trasladação, a que
assistiram (sic) todo o clero, religiosos, nobreza e povo”. Durante toda a
festa permaneceu “exposto o Santíssimo com jubileu” (Gazeta de Lisboa,
1721). Esta reconstrução foi a que deu
feições próprias de templo religioso
para o prédio, o que era algo muito
importante para a cidade, que então
só possuía a igreja de São Francisco
Xavier, hoje Santo Alexandre.

Esse momento foi especialmente importante para Ordem do Carmo no Pará,
com a criação do bispado desmembrado da Diocese do Maranhão e ligado
diretamente ao Patriarcado de Lisboa
por bula apostólica de 13 de novembro
de 1720. A matriz de Nossa Senhora da
Graça foi elevada à Catedral, com todos os direitos, honras e privilégios
que de gozavam as sés episcopais do
Reino de Portugal (BAENA, 1969, p. 11).
O primeiro bispo escolhido para o Pará
foi o carmelita D. Frei Bartholomeu do
Pilar, que aportou em Belém dia 29 de
agosto de 1724, acompanhado do padre
Dr. Antonio Troyano, como primeiro
arcediago e mais dezoito padres destinados para outras dignidades, canonicatos e benefícios. D. Frei Bartholomeu
se hospedou no convento do Carmo e
sua entrada como bispo teve, segundo
Antonio Baena, solene procissão que
adornaram com flores e folhas aromáticas, alcatifas de seda pendentes das
janelas, o arruamento das companhias
de infantaria e arco levantado no Largo
do Carmo junto à boca da Rua do Norte
(HURLEY, 1940, p. 47).
Com relação à construção da segunda edificação da igreja do Carmo, a
crônica carmelitana quando comenta
sobre o retábulo-mor faz a seguinte
observação: “esta é a parte da segunda igreja que ficou da demolição feita
em 1760 e que está unida ao templo
não acabado que a piedade dos fiéis
e a santidade dos religiosos erigiram

naquela época” (In: SOBRAL, 1996).
Na primeira metade do século XVIII,
sabe-se que o padre carmelitano Frei
Antonio de Azevedo foi a Lisboa providenciar uma fachada para a igreja de
N. Sra. do Carmo. No final da década
de 1750 a fachada em pedra, já pronta
para ser montada, chega a Belém e,
juntamente com ela, os mestres pedreiros contratados em 1756 para esse
fim. A fachada da igreja do Carmo, importada de Lisboa, ao ser unida à nave,
a estrutura da igreja ficou abalada,
causando graves problemas estruturais ao edifício, e para solucioná-los,
os religiosos carmelitas contrataram
o arquiteto Antonio José Landi, que
se encontrava em Belém. Em 1766, o
bolonhês iniciou sua intervenção na
igreja, que teve suas portas reabertas
em 1777, e as obras da reforma concluídas em 1784.
São atribuídas a Landi as seguintes
intervenções: a nave, cinco retábulos
laterais, os retábulos do transepto e os
púlpitos. A capela-mor e o retábulo do
altar-mor foram projetados pelo arquiteto, no entanto, não foram realizados,
mantendo os do templo anterior com
as marcas do barroco joanino. Landi
também deixou sua marca nas grandes
colunas com capitéis de ordem compósita, em madeira trabalhada, adossadas às paredes da nave laterais que
lembram segundo Mário Barata (In:
PORTUGAL, 1999, p. 253) elementos
das igrejas de Bolonha, elemento muito

usado pelos Bibienas. Bibbiena, Bibbiena-Galli ou Galli da Bibbiena, também
conhecidos em Portugal e no Brasil com
a grafia Bibiena, são os nomes pelos
quais eram conhecidos os membros
de uma família de artistas italianos dos
séculos XVII e XVIII, cujo fundador era
originário da cidade de Bibbiena, na região da Toscana, Província de Arezzo.
Alguns membros da família dominavam distintas artes entre a cenografia
teatral, arquitetura, retrato, pintura de
quadratura e outras afins. Giovanni Bibiena (1625-1665) foi o primeiro a adotar
Bibiena como sobrenome. Giuseppe
Bibiena(1696-1757), filho de Ferdinando Bibiena (1657-1743) foi considerado
o nome de maior destaque da família
(MAYOR, 1940, pp. 29-37).
Feixes de colunas da ordem compósita, posicionado no quadrante do
transepto, produzem um efeito cenográfico com a propriedade de conduzir nosso olhar para o alto e logo em
seguida repousar abaixo nos altares do
transepto e dos púlpitos que possuem
uma arquitetura repleta de elementos
decorativos do repertório clássico landianos como: pilastras compósitas, vasos fogaréus, colunas destacadas, painéis emoldurados, aletas envolutadas,
capitel bibienesco, volutas invertidas,
cartela com concheados e outros. Os
púlpitos que não foram previstos no
desenho de Landi se assemelham aos
que foram desenhados pelo italiano,
para a Sé de Belém.

Igreja do Carmo
Fonte: <http://joaosilvio.blogspot.com>.
Acesso em: 01.mar.2015
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Antonio José Landi,
planta-baixa da igreja de Nossa
Senhora do Monte Carmo. Desenho
à pena, aquarelado
Fonte: MENDONÇA, 2003, p. 388

Na frontaria da igreja do Carmo se
destaca o trabalho de moldura em
pedra de lioz de cinco vãos de janelas. São molduras em dois modelos
pombalinos distintos que se encontram simetricamente distribuídos no
segundo pavimento, intercalados por
pilastras ou conjunto de pilastras. Segundo Mário Barata foi importado de
Lisboa o material e mão de obra para
a fachada desta da igreja, que teve a
sua abertura oficial em 7 de julho de
1766, “mantendo-se a fachada vinda
de Lisboa e a capela-mor da construção anterior” (In: PORTUGAL, 1999,
p. 253). Em pesquisa recentemente da
lavra de Isabel de Mendonça (In: PORTUGAL, 1999, p. 289), foi referido o
contrato no qual a Ordem dos Carmelitas encomendava um mestre lisboeta para o assentamento da fachada da
igreja do Carmo em Belém, toda pro16

duzida em Lisboa e depois montada
em Belém. Entretanto, o revestimento
em pedra de lioz pode ser hoje observado em todo o pavimento térreo, no
conjunto das pilastras, nos frisos e nas
molduras dos vãos. Existem cópias de
três desenhos aquarelados, que foram
assinados por Landi, em Lisboa que
representam a planta baixa da igreja
em cruz latina, um corte longitudinal
e um corte transversal, da nave, onde
podemos observar a capela-mor com
solução de cobertura em cúpula arrematada por zimbório e o retábulo do
altar mor, elementos que não foram
construídos, mantendo no templo, o
conjunto barroco anterior.
Não se sabe qual o motivo da não
execução do projeto de Landi para
a capela-mor, mas se percebe que
as modificações que ocorreram nos

detalhes arquitetônicos e decorativos da nave remetem ao retábulomor. Ou seja, nada foi aleatório, o
que leva a crer que, por respeito à
obra barroca pré-existente, o arquiteto decidiu modificar suas ideias
iniciais, passando a utilizar os elementos de composição do retábulomor como referência (DINIZ, 2008,
p. 56).

Observando o equilíbrio entre o
construído e a construção Virgínia Diniz faz a seguinte observação sobre as
colunas: “Landi introduziu colunas à
moda italiana, adotando uma solução
criativa que equacionou a diferença
do pé direito entre transepto e capelamor, valorizando o ambiente e criando um efeito extraordinário nos quatro ângulos do transepto” (In: DINIZ,
2008, p. 58). Os captéis das colunas

Antonio José Landi,
corte longitudinal da Igreja de Nossa
Senhora do Monte Carmo. Desenho à
pena, aquarelado
Fonte: MENDONÇA, 2003, p. 389

com volutas do jônico e as folhagens
do coríntio, também segundo Diniz,
foram utilizadas nas colunas salomônicas do retábulo-mor Barroco.
O retábulo do altar-mor do Carmo
é classificado, segundo Robert Smith,
como um retábulo de transição do nacional português para o joanino, a talha
dourada é trabalhada segundo motivos
regionais pelos artesãos índios, com
elementos fitomorfos, nos quais predomina a folha de acanto, e motivos zoomorfos, com aves alegóricas. Maria de
Lourdes Sobral comenta sobre o barroco no Pará que não somente os jesuítas
se utilizaram do trabalho do índio na
iniciação de “técnicas escultóricas”, mas
também, outros religiosos os familiarizaram com outro universo formal que
lhes era completamente desconhecido. E acrescenta: “Disso resulta que, ao
plasmar na talha um símbolo universal

do cristianismo, o artista-índio atribui a
essa forma os caracteres próprios do seu
habitat” (In: SOBRAL, 1996, p. 38).
Segundo Leandro Tocantins, o retábulo do altar-mor da capela-mor data
de 1720, sendo do mesmo período o
“altar frontal cinzelado em prata e
vermeil, com incrustações de pedras
semipreciosas, de cor roxa” (TOCANTINS, 1987, p. 224). Ernesto Cruz também faz referências a este altar de
prata: “O altar mor, o mesmo da igreja
desmoronada e reconstruída em 1766,
trabalhado em prata, e uma das obras
mais notáveis do tempo, mandado lavrar em Portugal, de onde vieram as
pedras de lioz empregadas na construção” (CRUZ, 1953b).
Em frente ao retábulo, observa-se um
altar em madeira revestida com um
frontal de acabamento em prata portuguesa, repleto de elementos decorati-

vos simbólicos marianos com alusões
e louvores à Virgem Maria. “Toda a superfície das placas em prata que compõem o frontal é profusamente repuxada, gravada e cinzelada” (MENDONÇA,
2011, pp. 08-09). Estão, neste frontal,
gravados motivos decorativos característicos da arte joanina revelando uma
influência da linguagem de Jean Bérain,
decorador da corte francesa de Luís
XIV que reproduziu seus desenhos em
numerosas gravuras, permitindo a sua
rápida divulgação por toda a Europa (In:
MENDONÇA, 2011). Segundo Mendonça, este frontal é atribuível ao ourives
lisboeta Manuel da Silva, em função da
marca “MS” do ourives encontrada no
frontal, no entanto a ausência do contrato entre o ourives Manuel da Silva e
a ordem do Carmo não permite datar
com precisão o frontal de prata de Belém (In: MENDONÇA, 2011).
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Faz parte do conjunto religioso convento e igreja - uma capela da
Ordem Terceira situada na lateral direita da nave principal do templo, no
local onde seria a sexta capela lateral da igreja encontra-se localizada a
porta de comunicação com a capela;
nessa capela, Landi também teve sua
participação atribuída, o que claramente pode ser percebido na concepção italiana dos retábulos dos altares
laterais, elemento pouco profundo,
próprio para receber quadros emoldurados como na igreja da Sé. Atribuição
da obra a Landi foi feita inicialmente
por Robert Smith apontando entre
outras características a semelhança
entre o esquema compositivo do retábulo do altar-mor da capela com o retábulo da igreja de Santana de autoria
do italiano (SMITH, 1957, pp. 20-29).
Na segunda metade do século XIX e
primeira metade do século XX, algumas intervenções foram realizadas
na igreja do Carmo, consoantes com
os padrões decorativos em voga na
época, influenciados pelos movimen-
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tos romântico e revivalista. Ladrilhos
hidráulicos substituíram o antigo piso
de tijoleira colonial na primeira década do século XX. Esse trabalho teve influência tanto dos padres italianos que
atuavam em Belém como do trabalho
do decorador francês Joseph Cassé que fez inúmeras obras na época,
como para o Theatro da Paz, Palácio
dos Governadores, Intendência Municipal e igreja de Santana, além de
muitas residências particulares.
Todo esse gosto revivalista se acentuou em Belém a partir da década de
1890, com a circulação das gramáticas
decorativas que ilustravam as novas
tendências de recriação dos antigos
estilos artísticos e os diferentes usos
no presente. Os jornais paraenses
anunciavam nas últimas décadas do
século XIX a utilização do piso hidráulico como alternativa elegante ao
chão de barro, ao mármore e ao lioz
mais difíceis de obter. Os modelos dos
catálogos das exposições universais,
especialmente da Exposição Universal
de Paris de 1867, quando a empresa

de Garret, Rivet et Cie demonstrava
um piso como uma “cerâmica” que
não necessitava de cozimento pois era
feita por meio de prensas e seca pelo
tempo, chamou a atenção dos mestres de obras da época. O português
Salvador Mesquita juntamente com
os engenheiros Francisco Bolonha e
José Sidrim também incentivaram o
uso dos pisos de cimento. Várias fábricas de pisos e objetos decorativos
foram implementadas em Belém e em
cidades do interior para dar conta do
interesse da população mais rica pela
beleza e durabilidade do produto. Há
também registros, conservados em
acervos particulares, como nas coleções de Theodoro Braga e José Sidrim,
sobre maquetes, modelos, formas,
bitolas, marcas e protótipos usados
largamente em palacetes, edifícios,
mercados, lojas e igrejas paraenses
seguindo padrões europeus usados
em cidades como Paris, Londres, Barcelona e Lisboa ao tempo da chamada
Belle Époque, no apogeu do Art Nouveau e da decoração revivalista.

Também a pintura decorativa foi
largamente utilizada nos templos paraenses, incluso a igreja e o convento
do Carmo. No teto da nave central foi
colocada uma pintura com azul celeste e encrustamento de estrelas douradas inspiradas em padrões baseados
no gótico francês e espanhol como
da Santa Igreja Catedral Primada de
Toledo, Espanha, ou na Sainte Chapelle, em Paris, famosa pelas flores de
lis sobre um azul real. Nas paredes e
retábulos foram realizadas pinturas
de fingidos e escaiolas seguindo uma
tradição já realizada por Landi no século XVIII. Porém as reformas, composições e retoques realizados durante o século XIX parecem ter sido mais
de manutenção da igreja, muitas das
quais realizadas por obra das confrarias leigas que tinham seus altares naquele orago. Isso porque a situação da
Ordem dos Carmelitas na Amazônia,
como em parte no resto do Brasil, era
das mais difíceis.
A Ordem do Carmo no Pará foi definitivamente extinta em 1891 com a

morte do Vigário Provincial do Maranhão, Frei Caetano de Santa Rita
Serejo, último carmelita que ainda
vivia no Norte do Brasil. Ao mesmo,
por decisão do Papa Leão XIII, em
setembro de 1891, os conventos e
mosteiros das ordens religiosas do
Brasil ficaram sujeitos à plena jurisdição dos bispos. No Pará, a imprensa divulgou farta notícia sobre
as disputas pelos bens deixados pela
Ordem do Carmo entre confrarias,
Igreja e Estado; assim como sobre
o fim da Ordem Carmelita no Brasil
do século XIX, incluindo os debates
sobre a Amazônia (MOLINA, 2006).
Já no século XX, em janeiro de 1930,
o padre Angelo Cerri com o apoio do
Bispo do Pará D. Irineu Jofilly trouxe
a Ordem dos Salesianos para ocupar
o antigo convento dos carmelitas, assim como para administrar os ofícios
litúrgicos na igreja de Nossa Senhora do Carmo (RAMOS, 1985).
Com efeito, em meio a todo esse imbróglio sobre os destinos da Ordem
e igreja do Carmo no Pará, o impor-

tante é se refletir nesse contexto que
a história dessa obra arquitetônica,
artística e religiosa resultou de vários
encontros e confrontos culturais. As
marcas dos antigos desenhos nacionais portugueses, do barroco joanino
e do gosto neoclássico de contorno
italiano ali estão presentes. O nome
de Landi não se faz visto aqui por um
capricho, pois o arquiteto só esteve à
frente das reformas do templo depois
de integrar a missão demarcatória
dos limites amazônicos ao tempo de
D. José I como desenhador, função
para a qual atuaria a partir de 1753.
Em Belém fez sua vida como arquiteto a serviço do governo e do clero,
deixando o registro de seu traço nas
mais significativas edificações religiosas, civis e oficiais, localizadas nos
bairros da Cidade Velha e Campina,
consideradas, hoje, como um acervo
vivo da arquitetura do século XVIII
(TRINDADE, 2003). Landi permaneceu na Amazônia até seu falecimento
em 1791, sem nunca ter retornado a
Bolonha, sua cidade natal.
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LANDI
NA AMAZÔNIA

Em 1753, quando aportou em Belém
com seus companheiros de missão a
paisagem urbana era composta, em
sua maioria, por edificações simples,
próprias do desenho e da cartografia
citadina da época. Apenas o grande
edifício barroco construído pelos jesuítas se destacava, a igreja de São
Francisco Xavier, hoje mais conhecida como igreja de Santo Alexandre.
A igreja da Sé estava em construção
para sediar o bispado criado em 1719
(LEAL, 1979). Conforme relatam os
memorialistas Augusto Meira Filho e
Leandro Tocantins, grande parte das
construções era térrea, executada
com materiais precários, implantada
na orla fluvial; com os beirais voltados
para a rua e fachadas pintadas de cal,
lembravam as construções modestas
de Portugal (MEIRA, 1976, v. 2, p. 98).
Nessa época a cidade era dividida em
dois bairros denominados Cidade e
Campina, separados pelo igarapé do
Piri, “baixada alagadiça onde desde a

20

origem de Belém se destaca como importante elemento da geografia urbana” (PENTEADO, 1971, p. 11). Esse era o
quadro da formação da cidade no primeiro contexto de ocupação e colonização da região (CHAMBOULEYRON
& CARDOZO, 2009, pp. 37-51).
As primeiras edificações em Belém
de que se tem registro, foram construídas no século anterior à chegada
de Landi no bairro da Cidade, hoje
denominado Cidade Velha, núcleo
inaugural de Belém, tendo como ponto de origem o Forte denominado pelo
fundador da cidade, Francisco Caldeira Castelo Branco, de Presépio, atual
Forte do Castelo, local escolhido pelos
portugueses, em janeiro de 1616, para
ser o ponto de partida da colonização
da região amazônica. Hoje, o centro
histórico delimita o núcleo primitivo
da cidade, onde se concentram edificações de grande valor arquitetônico,
paisagístico e histórico.
A presença da arquitetura monu-

mental de Landi, na segunda metade do século XVIII, resultou em
significativa mudança na feição urbana da capital do antigo Estado do
Grão-Pará e Maranhão. Acrescentou
ao traço da cidade um jogo de contraste e surpresas quando da combinação de ruas estreitas com largos
e monumentos, funcionando até
hoje no centro histórico de Belém
como marco visual de referência,
dominando o entorno caracterizado
por edificações de escala reduzida
em relação as suas obras (MOTTA,
1996). Permanecendo no Brasil por
38 anos, Landi foi autor de vários
projetos em diferentes áreas, para a
capital e interior do Estado do Pará
e Amazonas, incluindo arquitetura
civil e religiosa, retábulos, púlpitos
e órgãos, composições em estuques
decorativos, esquemas compositivos
para pinturas em quadratura, construções efêmeras e decoração de livros (MELLO JÚNIOR, 1973).

Vista da “Cidade do Pará” em 1868, desenho de J. Leon Righini
Fonte: Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
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Entre os projetos de maior destaque
no que se refere às edificações religiosas estão os das igrejas de Santana e de
São João Batista. Para essas edificações
ficou como documento um conjunto de
desenhos constituídos de plantas, cortes
e elevações elaboradas pelo arquiteto.
Outras igrejas apontam a intervenção
de Landi ou influências posteriores
suas: Catedral da Sé, igreja e convento
do Carmo, igreja de São Francisco Xavier e Colégio de Santo Alexandre, igreja
das Mercês, igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos, capela de
Nosso Senhor dos Passos (Capela Pombo), capela da Ordem Terceira de São
Francisco, capela de Santa Rita e capela
do Engenho de Murutucu. Dessa relação, apenas as duas primeiras têm documentação comprovada quanto à área

de intervenção de Landi, pois, quando
o arquiteto italiano chegou a Belém, estas duas edificações estavam com suas
construções iniciadas, mas com obras
paralisadas. Mesmo assim, os desenhos
encontrados sem sua assinatura levantam dúvidas e discussões dos estudiosos
quanto à participação do arquiteto italiano em elementos dessas obras.
Quanto às outras edificações religiosas citadas, ainda não foi encontrada
documentação que comprove a participação do arquiteto, ao qual a autoria
é atribuída apenas pelas características
da concepção arquitetônica e decoração, bem como pela aproximação de
Landi com os proprietários dos edifícios e alguns documentos históricos
contextuais. Para o interior do estado foram encomendados a Landi três

Antonio José Landi, fachada da igreja de
Santana. Desenho à pena, aquarelado
Fonte: MENDONÇA, 2003, p. 270
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projetos de igrejas aroquiais (CALLUF,
2013). No que se refere à arquitetura
civil, Landi foi também autor de várias
obras que ainda hoje estão presentes
na cidade de Belém, da mesma forma
como nas religiosas, mas em menor
escala; algumas são apenas atribuições.
Dessas obras destaca-se o Palácio e Residência dos Governadores na capitania
hoje conhecido como Museu do Estado
do Pará. Faz parte deste projeto assinado por Landi a coletânea de dezessete
(17) desenhos, entre fachadas, planta
baixa, corte, elevações e detalhes, volume de desenhos considerável para um
prédio do século XVIII, mesmo sabendo-se que entre estes documentos não
foram encontradas as plantas de registro do segundo e terceiro pavimento, e
fachadas laterais do prédio.

Toda essa obra deixada por Landi implica pensar nas relações entre os modelos arquitetônicos e artísticos ítalo
-portugueses na Amazônia pombalina e
as influências das matrizes intelectuais
de Landi no contexto da arquitetura desenvolvida do Império Português. Como
vários arquitetos e artistas que atuavam
em Lisboa nos meados do setecentos,
teve sua formação na Academia Clementina de Bolonha, considerada nesta
cidade a mais importante instituição de
ensino de Belas-Artes, na qual foi aluno
dileto de Ferdinando Bibiena, reconhecido mestre no ensino de decoração
de interiores e de cenografia. Em 1734
e 1737, Landi recebeu o prêmio Mazili,
o que certamente influiu para que fosse designado, em 1737, para trabalhar
na academia em uma função ligada ao
ensino próximo a Fernando Bibiena
(MENDONÇA, 2003, p. 91). Na Itália, em
1742, Antônio José Landi lecionou arquitetura na Academia Clementina, até
sua partida definitiva para Lisboa com
destino ao Brasil, em julho de 1750. Em
Bolonha, o nome de Landi ficou associado ao seu trabalho como riscador e
gravador. Desenhando, estudou os trabalhos de arquitetos de vários lugares do
continente e reproduziu em gravuras os
mais importantes edifícios construídos
na sua cidade durante os séculos XVI e
XVII. Esses estudos deram origem a um
álbum conhecido como Racolta, cujo
exemplar desse álbum hoje pertence ao
acervo da Casa Rosada, no centro histórico de Belém. Importante destacar que
esse álbum assinala o interesse de Landi

em prestar homenagem à arquitetura
da cidade de Bolonha, que, embora não
construída com materiais nobres, tinha
expressão arquitetônica, com assinatura
de arquitetos de destaque na Itália. Essa
versatilidade de Landi no uso de materiais mais simples será fundamental em
sua experiência em Belém do Pará.
Também é fundamental observar o
conteúdo iluminista da obra de Landi,
com seu largo enquadramento na pesquisa e observação da natureza equatorial. Além de desenhador de prédios,
o arquiteto também foi um naturalista
dedicado na apreciação da flora e fauna
amazônicas. Neste campo, um documento que se encontra hoje na Biblioteca Pública Municipal do Porto, em
Portugal, produzido por volta de 1772,
no governo de João Perreira Caldas, é o
manuscrito intitulado: Descrição de varias, plantas, frutas, animais, aves peixes,
cobras, e outras coisas semelhantes que se
acham nesta Capitania do Grão Pará, as
quais todas Antonio Landi dedica a Sua Excelência o Sr. Luis Pinto de Souza Cavaleiro
de Malta, e Governador do Mato Grosso, o
qual com muita fadiga e deligencia investigou muitissimas coisas pertencentes à
historia natural, e das quais se poderia
formar um grosso volume com vantagens
para a Republica Literária. O manuscri-

to de Landi tem 187 páginas de texto e
era inicialmente acompanhado por 75
desenhos de algumas das plantas e animais analisados (MEIRA FILHO, 1976;
SARGES In: BEZERRA NETO; FONTES,
2007, pp. 329-330).
Concomitante a seu esforço de leitu-

ra da natureza está o de releitura dos
modelos e correntes da arquitetura e
da arte de sua época. Para muitos autores, na ampla obra deixada no Norte
do Brasil, Landi faz uso das duas correntes do Barroco tardio setecentista,
quais sejam o classicizante bolonhês
de sua formação e o borromínico, sendo esta última incorporada ao estilo
pombalino. Na decoração, ele emprega
o Barochetto, conhecido como o Rococó italiano além das famosas pinturas
ilusionistas de caráter cenográfico,
conhecidas como quadraturas, inspiradas nos traços bibienescos, herdadas
de sua formação com o professor cenógrafo italiano Fernando Galli de Bibiena, na Academia de Bolonha. Do encontro de duas tradições artísticas, aquela
dos Setecentos bolonhês introduzida
por Landi e a da Amazônia Lusitana floresceu um estilo original e marcante
na história da arquitetura brasileira.
Seja como for, com a marca primitiva dos carmelitas, o gosto artístico do
barroco português, a suntuosidade do
desenho de Landi, as intervenções ao
gosto da sociedade paraense da Belle
Époque, a igreja do Carmo juntamente com sua geminada capela da Ordem Terceira do Carmo representam
um momento singular da história da
arquitetura, da arte e da religião na
Amazônia. Por isso mesmo, desde 3
de janeiro de 1941, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional
tombou esse conjunto como exemplar
único do patrimônio do povo brasileiro no Norte do país.

Antonio José Landi, fachada da igreja de São
João Batista. Desenho à pena, aquarelado
Fonte: MENDONÇA, 2003, p. 479
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ANTECEDENTES
DA OBRA DE 2013

Recuperação da cobertura da igreja

A intervenção atual deve ser compreendida como a mais extensa obra
de restauração e conservação ocorrida na igreja Nossa Senhora do Monte
Carmo e da capela da Ordem Terceira
nos últimos trinta anos, quando a atuação do Iphan foi mais frequente. Trata-se de uma realização que ressalta
os valores estéticos, técnicos e simbólicos de um patrimônio que durante
décadas foi submetido, por questões
orçamentárias, a intervenções físicas
pontuais, mas que no momento presente é restituída em toda sua dimensão histórica e arquitetônica.
Dentre as intervenções de recuperação realizadas pelo Iphan, destacamos
a recuperação da cobertura da igreja
e da capela em 1988; sob a supervisão
da arquiteta Stela Regina Soares de
Brito e do arquiteto Jorge Derenji, na
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ocasião superintendente do Iphan no
Pará; bem como as restaurações na
capela-mor da igreja do Carmo e da
capela da Ordem Terceira ocorridas
entre 1995 e 2001, sob a supervisão e
orientação técnica do restaurador do
Iphan João Carlos Velozo, das arquitetas Maria Dorotéa de Lima e Ângela
Nakashima e da engenheira Elizabeth Soares, então superintendente do
Iphan no Pará e Amapá. Nessas duas
(2) intervenções foram realizados os
seguintes serviços:
A restauração da capela da Ordem
Terceira contemplou seus bens móveis (imaginárias) e integrados, que
receberam consolidação estrutural
- especialmente o retábulo da capela-mor -, remoção de repinturas, obturação de lacunas, reintegração de
douramento e de policromia, além

de serviços de pintura interna e de
recuperação do piso em madeira. Foi
realizada em três (3) etapas: março/
junho de 1995; março/abril de 1996;
e, por fim, de novembro de 1997 a outubro de 1998.
A restauração da capela-mor da igreja do Carmo abrangeu piso, paredes e
forros. O piso teve o seu nível e revestimentos em tijoleira restaurados; o
forro de madeira foi recomposto e os
bens móveis (imaginárias) e integrados da capela-mor foram restaurados,
incluindo desde a consolidação estrutural, remoção de repinturas, obturação de lacunas, reintegração de douramento e da policromia do painel de
embasamento. Os serviços foram executados em duas (2) etapas: janeiro de
1997 a março de 1998; e, depois, de dezembro de 2000 a novembro de 2001.

Capela-mor da igreja do Carmo depois da restauração

Capela da Ordem Terceira antes da restauração

Capela da Ordem Terceira depois da restauração
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A INTERVENÇÃO
CONSERVATIVA E RESTAURATIVA (2013-2015)

Decorridos pouco mais de dez (10)
anos desde a última intervenção de
preservação no conjunto histórico
dos carmelitas, o conjunto religioso constituído pela igreja, capela e
anexo lateral apresentava inúmeros
e graves problemas de conservação
decorrentes da falta de ações, manutenção sistemáticas e de recursos
para reverter, em tempo hábil, os danos ocasionados que podem levar a
perdas irreversíveis. A situação física
deste patrimônio histórico era reconhecível a partir de problemas estruturais, da perda de mármore de lioz
em frisos da fachada principal que já
apresentava grande concentração de
sujidade, com aspecto enegrecido da
superfície; focos de cupins nos retábulos, esculturas, forros, pisos (ladrilho, tijoleira e assoalho de madeira) e
estruturas de madeira; e, principalmente, diversos problemas na cobertura, como telhamento danificado,
vegetação enraizadas e infiltrações
disseminadas por todo o edifício.
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Na cobertura constataram-se vários
focos de infiltração devido inúmeras
telhas quebradas, ausência de subcobertura e sistema de canalização
pluvial (rufos e calhas) deficiente. Os
rufos, em sua predominância, eram
constituídos de telhas e argamassa
de barro que, devido ao longo tempo
sem qualquer manutenção e à variação de temperatura, apresentavam
muitas áreas com trincas e descolamentos criando pontos de percolação
de águas pluviais. As calhas do coro
apoiavam-se sobre estrutura de madeira, tipo ripa, com revestimento em
chapas de zinco, estas últimas encontravam-se bastante oxidadas e com
pontos de erosões ao longo de sua
extensão, permitindo a infiltração de
águas pluviais para o interior do telhado. Havia, também, presença de vegetação (de pequeno e médio porte) nas
torres sineiras, telhados, cúpulas e cimalhas, cujo enraizamento penetrava
pelo interior das superfícies de pedra,
tijoleira e telha; bem como dutos de

coleta de águas pluviais desconectados, ambos responsáveis por grande
parte da umidade existente no interior
da construção e, consequentemente,
nas lajes (abóbadas) e paredes sob este
telhado, danificando bastante o reboco e, consequentemente, as camadas
de pintura aplicadas na abóbada principal e nas paredes.
Outros problemas também foram
diagnosticados no conjunto edificado, como reboco danificado nas torres sineiras e nas fachadas devido
ao enraizamento de vegetação, bem
como pelo descolamento provocado
pelo excesso de umidade; instalações
elétricas em condições precárias
com cabos ressecados, fiações expostas e quadros de distribuição fora
dos padrões normativos; ausência de
Sistemas de Combate a Incêndio e de
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); e também, fissuras
decorrentes de patologia mecânica e
térmica, mas que não comprometiam
a estabilidade da estrutura.

Fachada da igreja do Carmo antes da restauração
Fonte: Arquivo Vale
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Vegetação na cobertura entre as torres
sineiras e sobre o coro da igreja

Cobertura em péssimo estado de
conservação

Fachada lateral em péssimo estado de conservação
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Reboco danificado na cúpula de uma
das torres sineiras

Inúmeras infiltrações na igreja

Pintura danificada na abóboda

Pintura danificada sobre o coro

Interior da igreja do Carmo, com capela-mor ao fundo
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Diante desse cenário, o Iphan no
Pará e as Obras Sociais da Arquidiocese de Belém estabeleceram uma
parceria no sentido de restaurar e
conservar a igreja, capela e anexo, de
maneira que o primeiro encarregouse da elaboração do projeto básico e
a segunda, como proponente do projeto junto ao Ministério da Cultura,
para uso das leis de incentivo fiscal,
sendo o projeto inscrito em 2012. Os
recursos foram captados junto à empresa Vale em 2013 e previam o desenvolvimento do projeto básico e do
orçamento, a realização das prospecções para subsidiar o projeto, as obras
de restauro e ações de divulgação.
Assim, as Obras Sociais contrataram,
inicialmente, o projeto executivo, desenvolvido em 2013, sob a supervisão
do próprio Iphan.
O projeto contemplou a restauração e conservação da igreja do Carmo, da capela da Ordem Terceira
do Carmo e do anexo lateral, com o
objetivo de conservar as características arquitetônicas e artísticas mais
relevantes do conjunto edificado,
destacando-se a recuperação total
da cobertura, supressão das inúme-

ras infiltrações, limpeza da fachada
de lioz, restauração das pinturas parietais, revisão do sistema elétrico, e
instalação de projetos complementares imprescindíveis para a segurança
do bem, como os Sistemas de Combate a Incêndio e de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
além de Circuito Fechado de TV
(CFTV). O projeto, incluindo todas as
ações e atividades planejadas, foi da
ordem de R$ 5.082.968,31 (cinco milhões, oitenta e dois mil, novecentos
e sessenta e oito reais, e trinta e um
centavos), captados junto à Vale, por
meio do Programa Nacional de Apoio
à Cultura (PRONAC), na modalidade
mecenato, com início da obra em
março de 2013 e conclusão em março
de 2015. Deste total R$ 3.881.383,47
(três milhões, oitocentos e oitenta e
um mil, trezentos e oitenta e três reais, e quarenta e sete centavos) foram
destinados à obra. E o restante para
ações de comunicação e produção de
material de divulgação (livreto, multimída, exposição, convite) Ao longo da obra, devido ocorrências não
previstas inicialmente, foi celebrado
um aditivo de valor, da ordem de R$

893.865,28 (oitocentos e noventa e
três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, e vinte e oito centavos), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) por intermédio da Lei Rounaet,
e R$ 393.865,28 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e
cinco reais, e vinte e oito centavos)
com recursos próprios da Vale, correspondente aos seguintes serviços:
na igreja foi concluída a restauração
do teto e dos retábulos do transepto, bem como o douramento de bens
integrados (púlpitos e capitéis); na
capela da Ordem Terceira houve a
recuperação do piso de madeira e a
restauração de elementos integrados, do retábulo-mor e dos retábulos
laterais; além da restauração de duas
(2) imagens em madeira de Santa Tereza D´Ávila e o as built dos projetos
complementares.
A obra foi iniciada pela cobertura,
haja vista ser a principal causa dos
danos identificados no templo, mais
precisamente sobre o coro da igreja, devido ao elevado grau de deterioração das pinturas internas localizadas no teto e nas paredes devido
inúmeras infiltrações.

Projeto arquitetônico: fachada principal
Desenho: Ísis Ribeiro, 2013

Projeto arquitetônico:
planta- baixa
Desenho: Ísis Ribeiro, 2013
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A intervenção na cobertura principal da edificação envolveu madeiramento estrutural e recobrimento.
As peças estruturais passaram por
revisão completa, sendo substituídas
por peças similares quando fosse necessário. Quanto ao recobrimento, a
situação encontrada era de tipos diferentes de telha: no plano central,
telha cerâmica francesa, e nas laterais, na área correspondente a que-

bra do beiral que se estende sobre as
paredes laterais, telhas capa e canal.
Embora as telhas francesas sejam de
data posterior à construção do templo, certamente foram colocadas há
um longo período, posto que toda a
estrutura secular de madeira apresenta inclinação compatível com este
tipo de material. O ripamento em madeira e o telhamento cerâmico foram
totalmente substituídos por peças

Reboco novo nas cúpulas das
torres sineiras

Cobertura da igreja sendo executada

Cobertura da igreja concluída
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às novas calhas; e uma subcobertura de alumínio galvanizado foi instalada em todo o telhado, resultando
numa barreira às infiltrações decorrentes de eventuais trincas nas
telhas, sem impedir a ventilação no
interior do mesmo.
Solucionados os problemas na cobertura, foi iniciada a restauração
das pinturas figurativas das abóbodas. Essa operação abrangeu: hi-

similares; a telha, por exemplo, foi
substituída por modelos similares,
do tipo Marselha no telhado principal da igreja, e colonial capa-canal
nos telhados inferiores; em ambos
os casos em conformidade com as
inclinações existentes. Com igual
procedimento, todo o ripamento em
madeira foi substituído; enquanto no
madeiramento da estrutura, as peças
danificadas foram revisadas e substi-

tuídas por outras da mesma espécie
ou similar, todas imunizadas.
O sistema de calhas e condutores
foi recuperado e, em alguns casos,
foram adotadas situações contemporâneas como calhas e rufos de
concreto devido sua maior resistência nos casos de ausência de ações
de manutenção e conservação. Os
dutos de descida de águas pluviais
foram desobstruídos e conectados

Cobertura entre as torres sineiras e
sobre o coro da igreja

Pinturas figurativas restauradas na abóboda do transepto da igreja

gienização da superfície por meio
da remoção da poeira, fixação da
camada pictórica em descolamento, limpeza com produtos químicos,
consolidação estrutural, emassamento, nivelamento, reintegração
cromática e aplicação de película de
proteção. Procedimento similar foi
aplicado na reintegração de outras
pinturas em paredes de alvenaria,
frisos, pilastras e colunas.
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A reintegração da representação acima do coro da igreja foi um dos pontos
mais delicados, devido ao avançado
processo de deterioração. O trabalho
de restauro foi iniciado pela a estagnação das perda, fixando-se a camada
pictórica e procedendo-se a consolidação do reboco degradado. Em outras
áreas de pintura figurativa, com grande perda, o processo de restauração
se iniciou com a cópia do desenho da
parede com auxílio de papel vegetal,
posteriormente a figura foi completada seguindo os traços existentes, e, em
seguida, transferida para a parede já
reconstituída, onde foi pintada seguindo os elementos remanescentes e, por

fim, aplicada película de proteção.
Em uma das paredes laterais do
transepto direito da igreja, onde uma
pintura mais recente denominada “O
sonho de Dom Bosco” encontrava-se
bastante danificada e sem condições
de restauração, optou-se por restaurar a camada anterior, visível pelo
desgaste do painel sobreposto. Tratase de uma representação ilusionista
- retratando porta de madeira com
balaustrada - de forma simétrica à
parede com esquadrias existentes na
parede oposta no mesmo transepto.
Configuração esta que se repete, também de forma simétrica no transepto
esquerdo, onde o painel restaurado

apresentava-se em bom estado de
conservação. A reintegração desse
painel foi considerada relevante para
recompor a simetria do conjunto de
esquadrias existente nos transeptos.
Procedimentos técnicos restaurativos foram igualmente aplicados
em bens artísticos integrados em
madeira, tanto da igreja como da
capela da Ordem Terceira (capitéis
das colunas, púlpitos, imaginárias e
retábulos); sendo que nos retábulos
principais da igreja e da capela os
procedimentos nos bens artísticos e
integrados foram mais de conservação, envolvendo imunização e limpeza de sujidades.

Pintura figurativa descoberta abaixo
de “O sonho de Dom Bosco”

Pinturas figurativas restauradas no
teto do átrio da igreja

Abóboda da nave da igreja sendo
restaurada
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Pinturas figurativas restauradas na abóboda da nave da igreja
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Restauração dos bens artísticos integrados da igreja

Capitel sendo restaurado

Capitel restaurado

Ressalta-se que no decorrer da obra
foram localizadas duas imagens de
Santa Tereza D´Ávila, datadas do século XVIII, que se encontravam em
precário estado de conservação, sendo a restauração destas integrada aos
trabalhos de restauração dos bens
móveis e integrados. Os capitéis entalhados em madeira das colunas do
templo, que se encontravam repintados e bastante danificados por insetos xilófagos, além da consolidação e

reintegração, tiveram o revestimento
com folhas de ouro recomposto a partir de vestígios de douramento identificados nas prospecções
Na capela de Adoração, o tratamento restaurativo da policromia dos bens
artísticos integrados foi indicado pela
consultoria contratada com o Laboratório de Conservação, Restauração e
Reabilitação (Lacore) da Universidade
Federal do Pará (UFPA) com base nas
prospecções pictóricas e nas análises
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Retábulo lateral da igreja restaurado

laboratoriais por meio de microscopia
ótica. Os dados resultantes das análises, subsidiaram o estudo de cores e
as recomendações técnicas que definiam as intervenções restaurativas.
O trabalho de investigação das camadas pictóricas dessas duas capelas aconteceu por meio de análise de microscopia ótica; tendo sido coletadas amostras
das camadas pictóricas dos elementos
construtivos e de todos os ornamentos
- com exceção dos retábulos da capela

Púlpito sendo restaurado

Púlpito restaurado

Capela de Adoração restaurada

da Ordem Terceira. As imagens microscópicas coloridas mostraram a
superposição das camadas de pintura
que os elementos arquitetônicos receberam ao longo do tempo, sendo possível ainda verificar a permanência de
camadas pictóricas originais.
A partir das análises feitas em amostras coletadas da capela de Adoração
foi verificada a presença de até doze
(12) camadas (incluindo camada pictóricas e camada de preparação), so-

brepostas em um mesmo ornamento,
como por exemplo no capitel. A coloração encontrada varia, principalmente
entre os tons verde e ocre; com a base
e a moldura do retábulo apresentando,
inclusive, resquícios de douramento.
Quanto à capela da Ordem Terceira,
a microscopia das amostras coletadas
nas paredes e ornamentos de massa,
identificou, em média, dez (10) camadas pictóricas. Outra descoberta importante, deu-se nas lunetas simuladas

da abóbada, onde cerca de cinco (5) camadas de massa encobriam algumas
soluções ilusionistas reproduzindo,
em massa e com pintura, as lunetas reais com gradil existentes no lado oposto da nave. A reintegração foi realizada
apenas nas lunetas onde esse trabalho
foi identificado sob o reboco.
Uma surpresa na execução da obra
foi o piso do coro da igreja, que inicialmente tinha previsão de ter recuperado seu revestimento em tijoleira.
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Contudo, durante a limpeza inicial
identificou-se o delicado estado de
conservação deste material, bem
como a dificuldade de proceder a reintegração das perdas, optando-se pela
medida de conservação, com aplicação
de película de proteção (resina e cera)
sobre o piso e execução de uma passarela de madeira no sentido transversal,
controlando o desgaste mecânico ocasionado pela eventual circulação de
pessoas nessa área.

Outro importante desafio foi a limpeza e o tratamento do lioz da fachada da igreja e da arcada de seu átrio,
que se encontravam com elevada
sujidade agravada pelo verniz oxidado. Sob a orientação da consultoria
e dos técnicos do Iphan adotou-se o
emplastro de bentonita, cujos testes,
aplicação e acompanhamento foram
realizados pela equipe do Lacore.
Este produto foi desenvolvido pelo
Núcleo de Tecnologia da Preserva-

ção e da Restauração (NTPR) da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
já tendo sido utilizado para este fim
em materiais pétreos desde a década
de 1990. O emplastro foi aplicado em
toda a superfície de lioz, e coberto
com papel alumínio para que pudesse permanecer úmido, garantido sua
ação de limpeza. Após, pelo menos,
uma semana da aplicação do emplastro, este foi removido e as pedras
foram lavadas com água.

Igreja do Carmo restaurada, destaque para o retábulo da capela-mor

Prospecções nas paredes da
capela da Ordem Terceira

Prospecções no teto da capela da
Ordem Terceira

Luneta ilusionista descoberta no teto
da capela da Ordem Terceira

Fachada com emplastro de betonita

Imagen de Santa Tereza D’Ávila antes
da restauração

Imagen de Santa Tereza D’Ávila
sendo restaurada
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Capela da Ordem Terceira restaurada, destaque para o retábulo da capela-mor
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O resultado final foi satisfatório,
pois o procedimento removeu grande parte da sujidade e da película
de proteção envelhecida das pedras
sem alterar o aspecto natural do material. Importante destacar que antes
da aplicação definitiva do emplastro,
houve uma etapa de teste, na qual foi
selecionada uma área no átrio para
aplicação do material, com posterior
acompanhamento e controle da ação
do emplastro.
Também externamente, após detectar várias partes de reboco danificado seja pelo enraizamento de
vegetação, como pelo descolamento devido ao excesso de umidade e,
também, decorrentes de intervenção
extemporânea com argamassa de cimento e areia; adotou-se a remoção
de reboco antigo e a confecção de
um novo, com baixo teor de cimento
(5%), e constituído basicamente de
barro, cal e areia peneirada. Após a
recomposição do reboco, pintura à
base de tinta silico mineral foi aplicada em todas as paredes da construção, cujas cores seguiram tons já
aplicados nestas superfícies.
O outro serviço de consultoria especializada contratado foi na área estrutural. No campo estrutural, fissuras
foram diagnosticadas como patologias resultantes de movimentação
mecânica decorrente do solo e térmica devido variação climática, mas que

40

não comprometiam a estabilidade
da estrutura; além de enraizamento de vegetação em profundidade. A
consultoria concluiu que tanto o terreno como o edifício permaneciam
estáveis; prescrevendo como solução
para as fissuras acima de 3 mm a injeção de calda cimento expansiva por
meio do processo de colmatagem;
enquanto para fissuras de retração,
relacionadas com a variação térmica,
optou-se pela recomposição com traço de argamassa igual ao existente.
Os demais serviços dessa obra contemplaram a conservação do restante
dos ambientes e superfícies arquitetônicas da igreja, capela e anexo lateral: remoção e recomposição do
reboco em deslocamento de cúpulas,
abóbodas, paredes e fachadas; com
emassamento, lixamento e pintura
de tais superfícies; recomposição de
cimalhas e molduras, e a correspondente pintura (silico mineral e pva)
destes elementos; revisão e pintura
das esquadrias de madeira de portas
e janelas; recuperação de pisos de
madeira, tijoleira, mármore e ladrilho, com substituição e/ou consolidação de peças danificadas, e posterior
aplicação de cera; além da revisão e
pintura dos bancos da igreja e capela.
Quanto aos projetos complementares, importante intervenção realizada
com o intuito de assegurar a integridade física e segurança do edifício,

abrangeu a renovação total das instalações elétricas e de iluminação, voltada à valorização do espaço arquitetônico e de seus elementos artísticos; a
execução de sistema de combate a incêndio e de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA) com a implantação de para-raios na cobertura, além
de circuito fechado de TV (CFTV).
Durante a realização da obra de restauração e conservação, a igreja teve
suas atividades paralisadas por cerca de dois (2) longos anos, contando
com a colaboração e sensibilidade
dos Salesianos e dos paroquianos do
bairro da Cidade Velha e de seu entorno, no sentido de acreditar que
esta interrupção temporária era necessária para que fosse possível implantar condições físicas adequadas
para o melhor funcionamento e conservação do bem, favorecendo a realização das atividades religiosas e comunitárias em conformidade com as
condições de segurança exigidas por
normas legais. Além do que, recuperando-se a integridade física do edifício, valorizando e reforçando esse
importante marco urbano da cidade
de Belém, de grande valor simbólico
do ponto de vista religioso, mas também como referencial de memória e
identidade local e nacional.
Considerando o propósito das
Obras Sociais, enfatizamos a parceria estabelecida com o Iphan para a

restauração desses bens, reiterando a ação institucional do Instituto,
que se materializa na preservação e
promoção do bem arquitetônico, em
toda sua dimensão cultural, artística
e simbólica. Nesse sentido, ressaltamos que a restituição da igreja do
Carmo e da capela da Ordem Terceira
à sociedade belenense, às vésperas
dos 450 anos de fundação da cidade
de Belém, não deve restringir-se ao
seu uso religioso, mas estender-se a
outras atividades culturais que propiciem uma maior apropriação desse
espaço pela comunidade, tais como
apresentações musicais, palestras e
visitações, permitindo assim, novas
funções sociais ao espaço edificado.
Desta maneira, seguramente o
objetivo da restauração poderá ser
alcançado em sua plenitude, se coadunando com outras ações de preservação do bairro e do centro histórico
da cidade, valorizando o patrimônio
cultural brasileiro e do Estado do
Pará. Estabelecendo o equilíbrio necessário entre as atribuições e responsabilidades da União, do governo do Estado, da municipalidade, de
organizações da sociedade civil e da
iniciativa privada, investindo na ampliação de parcerias visando a preservação e a promoção do patrimônio e,
dessa maneira, tornar possível (e ampliar) o papel social do bem cultural
na vida cotidiana das pessoas.

Capela da Ordem Terceira restaurada

Teste de iluminação na igreja
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CONCEITOS
E CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO
A intervenção realizada na obra de
restauração e conservação da igreja do
Carmo e capela da Ordem Terceira segue, em grande medida, preceitos descritos na Teoria do Restauro, elaborada
pelo téorico italiano Cesare Brandi, na
primeira metade do século XX. Essa teoria expõe, em linhas gerais, que o restauro é ato crítico, voltado ao reconhecimento da obra de arte; e que nenhum
procedimento empírico deve embasar
etapas de um procedimento restaurativo, enquanto que apenas métodos
técnicos deveriam orientá-las, considerando à especificidade própria do ato
restaurativo, reconhecido como ação
estritamente científica. Deste modo,
O restauro é considerado como
intervenção sobre a matéria, mas
também como salvaguarda das
condições ambientais que assegurem a melhor apreciação do objeto
e, quando necessário, como resolução da articulação do espaço físico,
no qual tanto o observador quanto
a obra de arte se colocam, e a espacialidade própria da obra (CARBONARA, 2006, tradução de Beatriz
Kuhl).
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Na igreja, a intervenção resultou
de estudos históricos sobre a evolução do edifício e suas transformações ao longo do tempo, bem como
prospecções e análises laboratoriais;
atividades que levaram em conta os
valores estético e estrutural, sem
perder de vista a importância social do monumento tombado. Nesta
oportunidade, alterações e/ou inserções de elementos e características
ao bem foram avaliadas, e aquelas
consideradas relevantes para a compreensão do bem em seu processo
histórico e que não interferissem
na apreensão e percepção do monumento enquanto obra de arte foram
preservadas e restauradas, como as
pinturas dos tetos da igreja.
Novas descobertas foram realizadas, como o douramento dos capitéis
das colunas da igreja; várias camadas de pintura aplicadas ao longo do
tempo nas paredes e tetos da capela,
além da própria revelação de lunetas
ilusionistas em abóbada. Enquanto
elementos marcantes passaram por
complementações criteriosas, como
a fachada em lioz, onde frisos e cimalhas que apresentavam lacunas

foram preenchidos com material similar. Trata-se de intervenções que
enfatizaram a unidade potencial do
edifício, evitando suposições sobre o
estágio original, o que poderia induzir ao “falso histórico”; assim como
controlando a própria ação do tempo
e intervenções extemporâneas que,
por ventura, tenham agregado valor
(estético, simbólico, estrutural e/ou
histórico) ao bem.
Considerando tratar-se de um
expressivo exemplar da arquitetura protobarroca, a igreja do Carmo
e seus elementos integrados revelam-se importantes, de maneira
que a intervenção realizada considerou suas características formais
e técnicas próprias, garantido que
sua materialidade e história pudesse ser preservada. Dessa forma, a
restauração e conservação asseguraram condições físicas adequadas
para a apropriação humana deste
espaço de fé, devoção e admiração.
E desta forma, esse bem se revela
não só para o estudo da arquitetura,
mas como documento da história da
sociedade belenense e das missões
religiosas pela Amazônia.

Igreja durante a restauração
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A AÇÃO
EDUCATIVA DA OBRA DE RESTAURO DO
CARMO:
relato de uma experiência

O restauro da igreja do Carmo pode
ser comparado a um grande livro que
se abre, um texto a ser desvelado ao
cidadão que vê o futuro ancorado no
compromisso com a preservação da
memória. Devemos reconhecer no gesto exemplar da Vale, em parceria com as
Obras Sociais e com o Iphan, em empreender o que talvez seja o mais extenso e
completo programa de recuperação física desse patrimônio, o esforço e a missão humanista, urgente, em restituir a
Belém o respeito pelo seu passado.
Qualquer trabalho de preservação
patrimonial, seja material ou imaterial,
consuma-se no permanente cuidado em
educar e manter vivas nossas tradições e
costumes para as novas gerações. Quem
preserva sabe que é através da transmissão dos saberes cultivados pela socieda44

de que os laços humanos se fortalecem.
Sem educação a consciência não desperta para o mundo e seus bens.
A revitalização deste magnífico
exemplar da arquitetura barroca religiosa brasileira propiciou, através da
ação educativa, um ambiente singular de vivência, perspectiva norteadora do projeto implantado pela Vale,
concomitantemente à realização das
obras, que transformou o restauro da
igreja em espaço de conhecimento
para quem pôde apreciar o esforço em
devolver ao cidadão parte significativa
da sua própria história.
Organizada e coordenada pelo artista plástico e educador Armando
Sobral, a experiência proporcionada a
dezesseis (16) estudantes, provenientes de realidades socioeconômicas

Capacitação de mediadores

distintas, mostrou que é possível implementar um projeto de educação
patrimonial amplo e inclusivo, pautado no diálogo e em colaboração com
a comunidade. Foi a partir do cenário
existente em torno da igreja do Carmo
- área de ocupação irregular que atualmente integra-se ao centro histórico
da cidade - e pela necessidade em estimular o interesse entre universitários sobre preservação e restauração
de prédios históricos, que o projeto
preparou as bases de seu programa
educativo: a capacitação de seis (6) jovens em situação de vulnerabilidade
social residentes na comunidade do
“Beco do Carmo”, ao lado de dez (10)
estudantes dos cursos de engenharia
e arquitetura para tornarem-se mediadores nas visitas às obras da igreja.

Oficina de maquetes

Visita monitorada com crianças

Visitação ao canteiro de obra
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O trabalho demandou parcerias
com a Universidade Federal do Pará
(UFPA) e a Universidade da Amazônia
(Unama) no planejamento das ações
de qualificação e seleção dos estudantes, ao lado da equipe de relações
comunitárias da Vale no planejamento do programa de capacitação dos jovens provenientes da comunidade do
“Beco do Carmo”, como de arte-educadores e agentes comunitários; estes
últimos atuaram como facilitadores
na relação com os moradores do bairro, mediação que trouxe informações
valiosas sobre a importância de tal
empreendimento na comunidade: o
impacto em suas vidas e a forma de
participação no projeto.
Memória é uma coisa que a gente
guarda como eu guardo as lembranças de quando fui coroinha da
igreja do Carmo, e lá aprendi várias
coisas da igreja e do bairro da Cidade Velha. É poder relembrar a nossa
história, do nosso bairro, como ele
surgiu, como ele foi fundado, sobre
as nossas igrejas, as praças e ruas.
Diz respeito aquilo que fica guardado numa comunidade, e como
essas pessoas contam a história delas. São lembranças de pessoas que
contam as histórias de seu próprio
passado. Lembrança de uma época,
de um evento, histórias contidas
em fotos. Memória é coisa que nós
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guardamos na mente e no coração,
pois é ela que forma a nossa história
e a nossa cultura (Organizado por
Paulo Souza a partir de depoimentos de jovens moradores do “Beco
do Carmo”, 20 de maio de 2013).

O primeiro passo foi conhecer a realidade do “Beco do Carmo” e elaborar
um plano de qualificação abrangente,
a partir de demandas suscitadas ao
longo dos encontros com seus moradores; temas sobre cidadania, vulnerabilidade social, cultura e empoderamento, foram acrescidos a conteúdos
específicos sobre a igreja do Carmo:
história, restauro, construção e a salvaguardado patrimônio histórico arquitetônico. Os trabalhos iniciaram
em abril de 2013, sob a orientação do
educador Paulo Souza, da agente comunitária Adriana Passos e da analista de relacionamento comunitário da
Vale, Mayara Barros. O convite para os
encontros foi dirigido a todos os jovens
moradores do “Beco do Carmo”, e as
ações demandaram quarenta (40) horas de atividades com palestras, trabalhos de sensibilização artística e exercícios com ferramentas de difusão nas
redes sociais, no período de um mês.
O roteiro de trabalho incluiu visitas a
igreja e seu entorno, trajeto ampliado
que apontou temas relevantes sobre
patrimônio histórico e os problemas
cotidianos enfrentados pela cidade:

violência e cidadania, processo de degradação urbana, transformação da
paisagem histórica, e a luta pela preservação da memória.
É uma coisa que também é antiga e
que faz parte da cidade, daquele local, pertence à história de uma comunidade. São coisas que por muitos anos são conservadas, e muitas
histórias são contadas por pessoas
que estudam os patrimônios históricos, sendo símbolo de uma época,
seja um objeto, um monumento
ou uma escultura. São coisas antigas ou não, e que são importantes
para o bairro e para cidade. Nossos
patrimônios são muitos. Em Belém
temos o Forte do Presépio, a Praça
do Carmo e a Praça da Sé, a nossa
Rua Siqueira Mendes, o Ver-O-Peso
e o nosso Mercado de Carne, que
recentemente foi restaurado (Organizado por Paulo Souza a partir de
depoimentos de jovens moradores
do “Beco do Carmo”, 20 de maio de
2013).

A preparação dos estudantes universitários ocorreu na segunda quinzena de maio de 2013, com o ciclo de
palestras “A Arquitetura Barroca no
Pará: história, restauro e conservação”, seminários direcionados à comunidade acadêmica sobre a arquitetura histórica, restauro, conservação

e desenvolvimento urbano de Belém
no período colonial, conteúdos que
serviriam de subsídio ao processo
seletivo. O programa foi discutido e
elaborado pelo corpo docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da UFPA, com seminários realizados
na Unama, enquanto as atividades
pedagógicas da ação educativa ocorreram nas dependências do Colégio
Salesiano do Carmo.
Após quatro (4) meses de planejamento e preparação, desde a concepção e implementação do programa de
capacitação à definição da equipe de
dezesseis (16) mediadores, a primeira
etapa do projeto foi concluída. O interesse passou a ser a execução da ação
educativa propriamente dita, isto é, a
implantação do atendimento às visitas guiadas nas obras de restauro da
igreja do Carmo.
Com o grupo constituído, iniciouse a segunda etapa de preparação
dos monitores no espaço da própria
igreja, fase que demandou um mês
de visitas regulares ao prédio. Nesse
período, foram realizadas palestras
sobre segurança no trabalho, além
de incontáveis caminhadas visando o
reconhecimento do prédio e o levantamento de informações relevantes
que deveriam ser repassados durante
as monitorias: processos de restauro,
análise do estilo e características da
arquitetura barroca, ornamentação,

estatuária, história das ordens religiosas e da edificação do templo.
As condições limitadas de circulação durante as obras levaram à criação de um espaço de acolhimento, o
Atelier do Carmo, ambiente planejado
para organizar os grupos e desenvolver atividades educativas de caráter
lúdico e informativo, como suporte
complementar às visitas. No ateliê, o
público acessava mais informações
através de painéis com textos didáticos, fotografias, vídeos e maquetes da
igreja; os visitantes ainda eram convidados, ao final do percurso, a montar
um pequeno protótipo da igreja em
companhia dos monitores.
Vale destacar que essa iniciativa
estimulou a instituição proponente,
Obras Sociais da Arquidiocese de Belém, a abrir a igreja por duas (2) vezes
no ano de 2014 para visitação pública:
a primeira se deu na data comemorativa ao Dia Nacional do Patrimônio
(17 de agosto), contou com a parceria
do Departamento de Educação Patrimonial do Iphan e coordenação da
pedagoga Luci Azevedo, além de três
acadêmicos do curso de Pedagogia. A
ação desenvolveu atividades de visitas
guiadas por todo o prédio histórico e,
utilizou a capela da Ordem Terceira
para atividades pedagógicas - contemplando o público infantil com um
ambiente lúdico especialmente preparado para os pequenos, que após

visitarem os espaços da igreja do Carmo, eram convidados a desenvolverem atividades livres, de desenhos e
pinturas. A segunda vez e encerrando
as atividades educativas aconteceram
no mês de outubro, envolvendo apenas visitas monitoradas.
Diante desse cenário de partilha de
conhecimentos, e levando em conta o
número expressivo de pessoas participantes nas ações educativas desenvolvidas nas obras de restauração da
igreja do Carmo; consideramos todos,
agentes multiplicadores, protagonistas
atuantes em zelar pelo bem comum.
“O ato de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação
à reflexão sobre ela e desta a uma
nova ação. Para o educando conhecer o que antes não conhecia, deve
engajar-se num autêntico processo
de abstração por meio do qual reflete sobre a totalidade “ação-objeto”
ou, em outras palavras, sobre formas de “orientação no mundo [...]
(FREIRE, p. 60)

Por fim, a valorização do patrimônio,
mesmo aqueles que estejam passando
por intervenções restaurativas, de forma alguma devem ser executados de
maneira isolada do ato de educar - é
essa prática que despertará no indivíduo relações de afeto com seus bens
culturais e históricos.
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