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RESUMO 

 

A presente tese aborda questões sobre a Capela Pombo, localizada no bairro da 

Campina, Travessa Campos Sales, antiga Rua do Passinho. Construída num contexto 

colonial e escravista sem data precisa e ainda presente no Centro Histórico da cidade, a 

Capela Pombo vem resistido ao tempo.  O objetivo da pesquisa, é investigar do ponto de 

vista arqueológico, a biografia da ermida, entendendo-a como cultura material importante 

que pode nos ajudar na compreensão sobre seus significados no passado e presente. Desta 

forma, além de pesquisa bibliográfica, foram feitas visitas à capela afim de mapear seu 

estado atual. Foi realizado também trabalho de campo, onde procurei observar a dinâmica 

da rua Campos Sales e conversar com algumas pessoas, trabalhadores formais e informais 

e frequentadores do bairro do comércio, sobre suas relações com a ermida. Assim, os 

caminhos metodológicos seguem os rumos da interdisciplinaridade entre a arqueologia, 

antropologia e história. O objetivo geral é investigar a trajetória da Capela Pombo e 

analisar os impactos das transformações urbanas sobre a mesma. 

 

Palavras-Chave: Capela Pombo, Belém, arqueologia, cultura material 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Anteriormente, em minha dissertação de Mestrado (Fernandes 2014) tive 

oportunidade de pesquisar um sítio arqueológico no contexto urbano de Belém situado 

no bairro da Cidade Velha, na Praça do Carmo.  Objeto de intervenção arqueológica em 

1994, no local existia a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos construída 

no século XVII e destruída na década de 30 após longo abandono. Sob a coordenação do 

arqueólogo Arno Kern, o trabalho de pesquisa e salvamento teve como objetivo valorizar 

o patrimônio cultural existente no sub-solo, enfatizando a importância que a capela e o 

cemitério tiveram e tem para a história colonial de Belém.  O lugar foi exposto ao público 

e teve intuito enriquecer o tratamento paisagístico da praça, assim como despertar a 

curiosidade da população para suas raízes e sua identificação cultural com o passado 

colonial (Guapindaia et al 1996).   

Na pesquisa em questão o sítio foi entendido não apenas como um lugar do 

passado, mas também e, sobretudo como algo vivo no presente, onde as pessoas do 

entorno em seu cotidiano travavam a todo instante uma relação singular com o local. 

Assim, parti do princípio de que na época, a intervenção foi realizada de maneira 

unilateral pelos idealizadores do projeto, uma vez que o sítio se encontrava e ainda se 

encontra em estado total de degradação, sendo usado pela população principalmente 

como depósito de lixo (Fernandes 2014). Neste sentido, busquei por meio das 

observações etnográficas e narrativas de moradores, trabalhadores e frequentadores da 

Praça do Carmo saber quais eram suas relações com este patrimônio arqueológico, pois 

entendo que no cotidiano os sítios geralmente são utilizados de maneira distinta do 

discurso oficial (Saucedo-Segami 2011).  

Partindo desta primeira experiência de pesquisa arqueológica em contexto urbano, 

veio a oportunidade de mais uma vez refletir sobre questões que interligam arqueologia, 

antropologia, história e patrimônio. Contudo, desta vez, meu objeto de estudo seria uma 

igreja que ainda estava erguida e presente na cidade de Belém, a Capela Pombo.  

Conhecida também como Capela do Nosso Senhor dos Passos, a Capela Pombo e 

casarão anexo está localizada no bairro da Campina, travessa Campos Sales antiga Rua 

do Passinho, chamada assim por conta da construção do prédio no perímetro 

compreendido entre as ruas 13 de maio e Senador Manuel Barata. À primeira vista a 

edificação pode até passar despercebida, porém, ao olhar mais atento ela permite 
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vislumbrar um passado e presente que se conectam por meio da sua presença da paisagem 

urbana de Belém.  

Com a chegada dos portugueses em 1616 à cidade de Belém, sua ocupação inicial 

se deu próxima ao Forte do Presépio, constituindo o atual bairro da Cidade Velha. Ainda 

no século XVII, a ocupação se expandia para a Campina, sendo as duas áreas separadas 

pelo igarapé Piri. O bairro da Campina nasceu do eixo Rua João Alfredo/Rua Santo 

Antônio. Sendo antes um bairro residencial, ao longo do tempo foi modificando sua 

característica para comercial e é marcado por vias estreitas, especificidade do traçado 

inicial da cidade. Mesmo com uso comercial intenso é possível evidenciar outros, como 

o residencial numa escala menor e o religioso, que é marcado pela Capela Pombo, pelas 

igrejas de Santana, do Rosário dos Homens Pretos e das Mercês, além de uma igreja 

evangélica (Oliveira e Kettle 2008b).  

A Capela Pombo foi a única capela privada de Belém e está intimamente ligada à 

história da cidade, marcando a passagem do tempo e evolução do bairro da Campina.  

Construída num contexto colonial e escravista, sem data precisa, mas de acordo com 

Tocantins (1963), concluída em 1790, a história da edificação se vincula ao Coronel 

Ambrósio Henriques, português e senhor de engenho que mudou-se para Belém na 

segunda metade do século XVIII (Oliveira e Kettle 2008b). Ao chegar à região anexou a 

sua residência à capela oferecida ao Senhor dos Passos, que de acordo com (Tocantins 

1963) era “onde ele, sua família, seus amigos, seus escravos, assistiam o Santo Sacrifício 

da Missa e a outros ofícios da religião”. 

Ambrósio Henrique se casou com Antonia Joaquina de Oliveira e Silva com quem 

teve dois filhos: João Florêncio e Maria do Carmo. Esta se casou com Joaquim Clemente 

da Silva Pombo, português e homem influente da época. Dando início, então, a tradição 

da família Pombo e denominação do nome à capela pela população (Oliveira 2009). 

A edificação foi lugar de várias cerimônias religiosas onde além de atender a 

família proprietária também abria suas portas para manifestações da população. De 

acordo com Tocantins (1963) a capela particular recebia o público uma vez por ano, no 

domingo da páscoa quando:  

(...) a grande Procissão do Senhor dos Passos, depois de sair da Igreja da 

Trindade e fazer o Primeiro Passo na Igreja do Rosário, o Segundo Passo na 

Igreja Sant´Ana, o Terceiro Passo na Capela da Ordem Terceira da Penitência, 

o Quarto Passo na Igreja das Mercês, chega à Capela da antiga rua do Passinho, 

para realizar o Quinto Passo (Tocantins 1963:222). 
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De fato as construções religiosas tiveram grandes influencias na configuração dos 

espaços da Belém Colonial.  Cruz (1973), sinaliza que as pessoas construíam suas casas 

aonde igrejas iam sendo levantadas e que é possível verificar por meio da ordem 

cronológica das edificações o desenvolvimento urbano da cidade, pois “onde se erigia 

uma casa religiosa, aumentava o povoado (...) os moradores procuravam a vizinhança das 

igrejas” (Cruz 1973: 152).  

Quanto a arquitetura da Capela Pombo, pode-se dizer que esta é alvo de intensa 

discussão quanto a autoria de seu projeto. Algumas pessoas, entre elas a autora Isabel 

Mendonça (2003:10) menciona que: “uma pequena capela privada anexa a um sobrado, 

conhecida como Capela Pombo, foi certamente projetada por Landi”. Tocantins (1963), 

Meira Filho (1973), Mello Junior (1973), entre outros também  atribuem seu projeto a 

Antônio Landi, mesmo não tendo comprovações para tal feito.  Isso se dá por conta de 

que algumas características tipológicas e decorativas tanto na fachada como no interior 

da edificação que são percebidas como particularidades do estilo de Landi (Oliveira 

2009), grande nome do barroco tardio (Oliveira 2003). 

Sobre os traços deixados por Landi na capela, Derenji (2009: 153) diz: 

No centro do retábulo há um nincho com o tratamento em volutas, guirlandas e outros elementos 

bibienescos1. Estas características suficientes para identificar o traço de Landi, que no entanto, 

ainda deixou sua marca na abertura de duas portas laterais ao retábulo, no fecho em concha e no 

vão emoldurado das portas, que são exatamente iguais aos da capela do Palácio dos Governadores. 

Araujo (1992: 246) fala que: 

O neoclassicismo de Landi permitiu-lhe fazer uso do vocabulário formal diversificado. Por um 

lado, a amplitude e a maleabilidade, do seu repertório iconográfico facultaram ao arquiteto uma 

adaptação surpreendente às formas tradicionais da arquitetura portuguesa, realizando obras que, 

em boa verdade, um “português” teria feito. 

  

Ainda de acordo com a autora, Landi se serviu do estilo neoclássico para 

transformar seus edifícios em objetos arquitetônicos destinados a cumprir sua função 

social naquele momento, de “exaltação do trabalho político de investimento na cidade” 

(Araújo 1992: 246).   

De certo o nome de Landi aparece em várias obras na cidade de Belém tanto civil 

como religiosa. Na arquitetura civil oficial Landi foi responsável pelo projeto de 

adaptação de um sobrado do século XVIII para servir como Hospital Militar, hoje 

                                                           
1 Ao estilo da família Bibiena, célebres artistas e cenógrafos italianos, conhecidos em toda Europa no século 

XVIII. Ver: Derenji, Jussara da Silveira. 2009. Igrejas, palácios e palacetes de Belém. Jorge Derenji e 

Jussara da Silveira Derenji (Org). Brasília, DF: IPHAN. Programa Monumenta. 
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conhecido como Casa das Onze Janelas. Também são de Landi os projetos do Quartel 

dos Soldados, Armazém das Armas, Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

e Casa da Ópera, que já não mais existem na cidade. Assina, além disso, a obra do Palácio 

da Residência dos Governadores, hoje conhecido como Museu do Estado do Pará ou 

Palácio de Landi (Nunes 2005).  

  Além destes, o arquiteto bolonhês atuou significativamente no campo da 

arquitetura religiosa. Segundo Araújo (1998)  Landi contribuiu com seus conhecimentos 

na obra da Igreja do Carmo, Igreja da Sé e das Mercês, refez o projeto da Igreja São João 

Batista e alega-se que também interviu na obra da Igreja do Rosário dos Pretos. Nunes 

(2005), diz ainda que Landi foi responsável pelo projeto da Igreja de Sant’Ana, a qual 

também ajudou financeiramente. Foi também responsável pela a reforma da Capela da 

Nossa Senhora da Conceição no Engenho do Murutucu em 1762 (Cruz 1974).  Como 

visto, a Capela Pombo teve sua primeira função como capela privativa, com o passar do 

tempo esta foi aberta ao público uma vez por ano, servindo como uma das paradas da 

Procissão do Senhor dos Passos (Tocantins 1963). Nos últimos tempos, o local esteve 

aberto de segunda a sábado em horário comercial e desta vez usada como espaço de 

oração e não mais de ritos católicos. Hoje a ermida encontra-se fechada e em condições 

físicas que necessitam de cuidados (Oliveira e Kettle 2008a).  

No ano de 2012, a Capela Pombo foi colocada à venda. Segundo reportagem do 

jornal G1 online, Augusto Pombo, proprietário da ermida na época, explica que a decisão 

de vendê-la se deu: “Por falta de recursos. Eu não tenho como manter a capela e fazer a 

restauração. Essa tomada de decisão foi feita junto com minhas filhas”. Ainda segundo a 

reportagem, a situação chamou a atenção do arquiteto Flávio Nassar da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) que entrou em contato com o proprietário da Capela e assim deu 

início as primeiras negociações para compra do imóvel pela universidade (G1 online/ 

Pará 2013).  

O recurso para aquisição da capela, de acordo com reportagem do jornal Diário 

do Pará online (2015) foi obtido por meio do Ministério da Educação e também em parte 

de um financiamento coletivo chamado de “Crownfunding”2, que funcionou como forma 

de envolvimento das pessoas com a situação do que necessariamente arrecadamento 

financeiro. Em entrevista ao jornal, Flavio Nassar diz que:  

                                                           
2 Foi criado pela da iniciativa do arquiteto Flávio Nassar, por meio do Projeto Forum Landi, o qual 

coordena. 
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O crownfunding foi simbólico. Nós até devolvemos o dinheiro, cerca de R$ 2 mil, aos que ajudaram, mas 

foi importante para a mobilização e envolvimento das pessoas na temática da preservação. O fato de as 

pessoas estarem se envolvendo também impulsionou a compra (Flávio Nassar. Diário 

online/Entretenimento-Cultura 2015).  

 

As negociações foram concluídas em novembro de 2014, quando em reunião 

realizada no Gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Pará, o então reitor na época 

Carlos Edilson Maneschy recebeu as chaves da Capela Pombo, juntamente com um DVD 

e recortes de jornais com a história do imóvel das mãos de José Augusto Pombo 

(Assessoria de Comunicação UFPA 2014).  

A partir disso, de acordo com reportagem online do jornal Diário do Pará (2015), 

foi feita parceria com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 

para a restauração da Capela Pombo, em que o objetivo seria garantir uma verba de 900 

mil para as intervenções. Vale dizer que as obras de restauração da Capela Pombo fazem 

parte das ações do PAC3- Cidades Históricas do Governo Federal e, atualmente, os 

procedimentos para o seu início estão em tramitação no IPHAN/PA 

A proposta da tese, portanto, além de dar continuidade nas reflexões feitas na época 

do mestrado, é analisar a Capela Pombo por meio de sua materialidade nas diversas 

possibilidades, pois uma vez construída pela ação humana ela está imersa em 

representações e significados múltiplos. Assim, minha intenção é mostrar que a capela 

pode ser vista como produto e vetor de relações sociais, um intercâmbio entre o humano 

e o meio socialmente construído (Silva 2011). Além disso, refletir que ela, por meio da 

arqueologia  “pode ser lida como os estratos do solo” (Orser 1992:37), e ser um artefato 

significativo que pode ajudar a entender o crescimento urbano da cidade desde o século 

XVIII, já que está inserida em seu segundo bairro. Partindo desta premissa, a arqueologia 

contemporânea nesta pesquisa é entendida como aquela que busca novas possibilidades 

de abordagens no sentindo de resolver não somente questões do passado, mas que também 

nos sirva para refletirmos o presente (Fernandes 2019; Hamilakis 2009; Tilley 

Christopher & Cameron-Daum, 2017; Castañeda 2008; Bezerra 2011, Schaan & Marques 

2011 entre outros).  

 

 

 

                                                           
3 Programa de Aceleração do Crescimento criado em 2007. Ver: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac 
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1- ARTIGOS QUE COMPÕEM E COMPORÃO A TESE 

 

A proposta é que a tese seja composta por 4 artigos mais o texto integrador. O 

primeiro, intitulado: Cultura material e Arqueologia no Contemporâneo: O Caso da 

Capela Pombo em Belém/Pará/Amazônia, foi publicado na Revista Mosaico, v. 12, p. 46-

67, 2019. e-ISSN 1983-7801. O segundo foi submetido dia 28/12/19 na Revista Habitus, 

do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia e seu título é: “Destruída pelo tempo”: 

Capela Pombo como suporte de História e Memória. Quanto aos próximos artigos, a 

intenção é que o terceiro verse mais especificamente sobre a história de pessoas da família 

Pombo, pois algumas ainda vivem na cidade de Belém, e estas são as antigas proprietárias 

da capela. O objetivo desse artigo será, por meio principalmente de entrevistas, entender 

qual era e qual é a relação destas com sua antiga propriedade. No quarto e último artigo 

a proposta é tratar mais dedicadamente sobre os aspectos físicos da mesma, a partir da 

vertente teórica da arqueologia da arquitetura, com objetivo de evidenciar o discurso dos 

seus elementos arquitetônicos. A seguir, apresentarei os dois artigos já escritos, assim 

como a proposta para os próximos.  
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2.1 - ARTIGO 1:  

 

Com o título: Cultura material e Arqueologia no Contemporâneo: O Caso da 

Capela Pombo em Belém/Pará/Amazônia, neste artigo trago inicialmente discussões 

sobre as teorias arqueológicas e suas possibilidades de pesquisa. Partindo disso, mostro 

exemplos de trabalhos que tem como foco refletir sobre paisagens urbanas pelo viés 

arqueológico (Symanski 2009, Thiesen 1999, Lima 1994).  

Utilizando fontes de jornais antigos, inventário e bibliografias, procurei evidenciar 

também nesse primeiro momento, a história da Capela e Família Pombo, sua influência e 

poder na cidade de Belém entre os séculos XVIII e XIX (Meira Filho 1969; 1973a; 1973b, 

Melo Júnior 1973, Oliveira 2008; 2009, Cancela 2007; 2009). A documentação escrita 

foi analisada partindo das orientações de Orser (1992), isto é, buscando diferentes visões 

de mundo sobre o passado e presente que podem ser verdadeiras em alguns aspectos, mas 

cada uma diversa a sua maneira. Assim, é possível como nos diz Beaudry (et al 2007) 

refletir sobre o contexto no qual os objetos foram produzidos e utilizados.  

Por último, trago a materialidade da Capela pombo para evidenciar sua presença 

e influência no presente. Assim, por meio do aporte teórico e metodológico da 

antropologia pude me valer da “observação participante” tanto para realizar minhas 

primeiras reflexões em campo, como também para conversar com meus interlocutores, 

pessoas que trabalham e frequentam o bairro do comércio, com o intuito de entender a 

dinâmica da Capela Pombo na paisagem contemporânea de Belém (Geertz 1989, Cardoso 

de Oliveira 2000, Magnani, 1993; Pellini 2014; 2016, Malinowski 1978). 

Além disso, neste artigo, trago também reflexões iniciais de autores que entendem 

construções arquitetônicas não como um reflexo passivo da sociedade, mas que 

participam ativamente da formação das pessoas, tem sua vida social e que são construídas 

com determinadas intenções (Symanski 2007, Zarankin 2008, Appadurai 2008, Silva 

2011, Costa 2010, Najjar 2011, entre outros).  
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Imagem 1: Vista da Capela Pombo e casarão anexo. Rua Campos Sales. 

Fonte: Arquivo IPHAN/PA (1962)  

 

 

 

 

Imagem 2: Capela Pombo com a placa de vende-se 

(Fonte: Forum Landi/online; 2012)                        
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2.2 - ARTIGO 2 

 

O segundo artigo, intitulado “Destruída pelo tempo”: Capela Pombo como suporte 

de História e Memória, submetido na Revista Habitus, do Instituto Goiano de Pré-História 

e Antropologia, em complementariedade com o primeiro, busco refletir sobre como a 

Capela Pombo pode ser vista como suporte de história e memória, tanto para cidade de 

Belém como também para as pessoas que vivenciam e vivenciaram o cotidiano do bairro 

da Comércio. Dessa forma, a partir de uma atividade que pude realizar em 2018 entre os 

meses de dezembro e novembro com alunos do primeiro ano do curso de museologia da 

Universidade Federal do Pará, como parte do trabalho final da disciplina Teoria e método 

da Arqueologia, ministrada pelo professor Diogo Costa, trago tanto as narrativas dos 

próprios alunos, como também de trabalhadores formais, informais, frequentadores do 

bairro do Comércio sobre suas relações e memórias sobre a Capela Pombo. Neste sentido, 

as discussões são pautadas em autores que refletem sobre questões relacionadas a 

memória e patrimônio (Hallbwachs 2006, Nora 1997, Ricoeur 2007, Fonseca 2009, 

Ferreira 2008, Caclini 1994, Pesavento 2005, entre outros).  

 

 

                  Imagem 3: Porta de entrada da Capela Pombo. 

               Foto: Ana Dias (Em: 28/11/2019) 
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 Compreendendo-a, portanto, como algo tangível e que lugares ancoram memórias 

(Nora 1997), a Capela Pombo é um bom exemplo de imagem do passado que é 

resinificada pelas pessoas no presente por meio de suas lembranças. Ela, a capela, se torna 

então “objeto sensível” (Hallbwachs 2006: 53), que evoca sentimentos e percepções. 

Frente a isso, podemos dizer que o despertar da memória se dá pelas circunstâncias dos 

acontecimentos, pois “voltar a pensar em algo aparentemente é uma sequência de 

percepções pelas quais só podemos passar de novo refazendo o mesmo caminho, de modo 

a estar frente das mesmas casas, do mesmo rochedo” (Hallbwachs 2006: 53), e porque 

não da mesma capela.  

 Isto posto, as narrativas que apresento neste artigo, de trabalhadores formais, 

informais e frequentadores do bairro do comércio, assim como dos alunos de museologia, 

nos mostram como o ato de lembrar ou esquecer está ligado as experiências individuais, 

mas ao mesmo tempo, à memória coletiva, uma vez que “ cada memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar 

que ali ocupo e esse mesmo lugar muda segundo a relação que mantenho com outros 

ambientes” (Hallbwachs 2006: 69). 
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2.3 - ARTIGO 3 

 

A proposta para o terceiro artigo é adentrar mais a fundo na história das pessoas 

que fazem parte da Família Pombo e que ainda moram na cidade de Belém. Assim, 

buscarei entender qual relação delas com a sua antiga propriedade, a Capela Pombo, tanto 

no passado como no presente. Para isso, usarei o método da história oral que “consiste na 

realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, ou 

testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do presente” (Albertini 2014: 

155).  

Assim, entendendo que os tempos da memória se remetem também a uma 

dimensão espacial, isto é, designam também lugares de memória (Nora 1997, Seixas 

2002) a intenção é conseguir pelo menos um interlocutor da família Pombo, para poder 

adentrar em suas histórias de vida, e com isso, buscar compreender quais os significados 

que a Capela Pombo tem para ele. Para isso, serão realizadas entrevistas abertas em que 

busca de informações seguirá o entendimento de não apenas falar, coletar dados, mas sim 

de uma interação, onde o conversar torna-se fundamental (Geertz 1989).   

Penso, que este artigo, portanto, estará em consonância com os dois primeiros, 

uma vez que buscarei evidenciar por meio de biografia pessoal mais elementos 

importantes sobre a história da Capela Pombo que talvez tenham ficado de lado nos 

primeiros escritos, uma vez que por meio da biografia é possível acessar dados “sobre 

uma época, e pode dar conta de grande variedade de espaços e tempos” (Borges 2014: 

215).  

Além disso, nessa etapa, abre-se espaço também para reflexões que considero 

importantes para arqueologia contemporânea que é justamente a sua descolonização, ou 

seja, o entendimento de que imprescindível em qualquer pesquisa a abertura de espaços 

de diálogos e entendimentos outros sobre os sítios arqueológicos, que não somente a visão 

do pesquisador. Neste sentido, considero importante estarmos atentos de que 

materialidade é produzida e experimentada através de um corpo sensível e 

multissensorial, por meio da visão, do toque e do movimento. Assim, as interações das 

pessoas com os materiais arqueológicos são diversas e diferentes das dos arqueólogos 

(Hamilakis 2009).  

Seguindo essa perspectiva, a proposta aqui é entender o que a materialidade da 

Capela Pombo causa em meus interlocutores: O que ela faz lembrar? Como era na época 

em que estava aberta? Quais os sentimentos envolvidos nesse contexto? O que era feito 
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para a Capela se manter aberta ao público? Como foi efetivamente o processo de sua 

venda? O que esse episódio lhe causa? Quais as expectativas futuras quanto ao uso atual 

da ermida? Entre outras perguntas que podem surgir no decorrer da pesquisa. 

Assim, os momentos de realização das entrevistas serão extremamente 

significativos, pois eles além de proporcionarem uma aproximação maior com os sujeitos 

da pesquisa, podem também revelar, por ventura, novas fontes, como fotografias antigas 

e documentos escritos que tenham relação com objeto de estudo desta tese.  
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2.4 - ARTIGO 4 

 

Considero que a proposta do quarto artigo seja um fechamento necessário a tese, 

uma vez que tratará em seu escopo discussões importantes que levarão em consideração 

o que elementos físicos externos da Capela Pombo transmitem. Assim, buscarei neste 

momento perceber não mais a relações das pessoas com relação a capela, mas o que ela 

mesma como cultura material tem a nos dizer. O que ela tem a nos contar? Para isso, por 

meio da vertente da arqueologia da arquitetura seguirei os caminhos no sentido de 

compreender a ermida como um superartefato (Najjar 2011) onde é possível verificar as 

intenções de poder (Symanski 2007).  

Neste sentido, num primeiro momento, acredito ser primordial trazer teóricos que 

discutem a importância da análise arquitetônica pelo viés arqueológico, e sua contribuição 

para o entendimento das paisagens socialmente construídas (Zarankin, 2008; Borrazás, 

Rotea e Vila, 2002; Steadman, 1996; entre outros). Assim, a arquitetura é entendida aqui 

como “a manipulação antrópica de um dado espaço mediante técnicas construtivas que 

variam ao longo do tempo atendendo a fatores sociais, culturais e econômicos” (Borrazás, 

Rotea e Vila 2002: 14).  

 Mesmo já tendo citato no primeiro artigo as questões iniciais referentes ao projeto 

arquitetônico da Capela Pombo, em que muitos estudiosos o atribuem ao arquiteto 

Antônio Landi, entendo que o quarto artigo vem também aparar algumas lacunas quanto 

ao assunto. Assim é importante pensar, como nos diz Symanski (2009), que nos últimos 

vinte anos a arqueologia histórica ampliou consideravelmente seu campo de investigação. 

Segundo o autor, os trabalhos seguem caminhos de entender os contextos locais numa 

perspectiva macro. Assim, pesquisas que investigam comportamentos de consumo, 

relações de gênero, paisagens, ideologia e poder levam em consideração a expansão do 

pensamento moderno pelo mundo, são, portanto, as chamadas arqueologias do 

capitalismo. Isto posto, é importante dizer que este último artigo levará em consideração 

estas reflexões, uma vez que compreendo os estudos relacionados a arquitetura, e neste 

caso a arquitetura da Capela Pombo, estão ligados também ao mundo capitalista.  

Neste sentido, por meio dos elementos arquitetônicos é possível percebermos a 

lógica de ordenamento das edificações que também discorrem sobre um pensamento 

dominante da sociedade, o que promoveu de acordo com Zarankin (2001: 44), uma 

“arquitetonização da paisagem humana” para enfatizar que a paisagem da cidade revela 
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por meio de sua arquitetura relações de poder, uma vez que serviu tanto para controlar 

espaços como também para o controle de pessoas.   

Assim, considero que objetivo principal do artigo será responder as seguintes 

perguntas: Por qual motivo, mesmo sem comprovação, foi atribuído a Antônio Landi o 

projeto arquitetônico da Capela Pombo? Quais elementos podemos observar na área 

externa da capela que podem ser considerados como o estilo de Landi? O que esses 

elementos comunicam sobre o contexto em que a ermida foi construída?  
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4- ANEXOS:  

 

Os anexos a seguir referem-se aos dois artigos já produzidos até o momento desta 

tese. O primeiro, publicado na Revista Mosaico, v. 12, p. 46-67, 2019 e o segundo 

submetido na Revista Habitus, do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. 
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“DESTRUIDA PELO TEMPO”¹: CAPELA POMBO COMO SUPORTE DE 
HISTÓRIA E MEMÓRIA4 

 

 

 

RESUMO: Neste artigo trago percepções diversas sobre a Capela Pombo, 

construída no século XVIII e ainda presente no Centro Histórico da cidade de 

Belém do Pará, no bairro da Campina também conhecido como Comércio. 

Apresento, então, narrativas de alunos do primeiro ano do curso de museologia 

da Universidade Federal do Pará, trabalhadores formais e informais e 

frequentadores do bairro, buscando compreender suas relações com a referida 

capela. Além disso, busco refletir em como ela pode ser suporte de história e 

memória, tanto da cidade em si, como também das pessoas que vivem ou 

viveram o cotidiano do bairro. 

Palavras Chave: Capela Pombo. História. Memória. Narrativas. Belém-Pará. 
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INTRODUÇÃO 

 Uma Capela, várias histórias, memórias e percepções. É assim que 

enxergo enquanto pesquisadora a Capela Pombo. Num sentido estrito, podemos 

dizer que é uma estrutura, uma “construção de pedra e cal” (FONSECA, 2009), 

algo inanimado, uma coisa que não sente, não fala, não pensa. É só uma Capela 

que quase ninguém enxerga! 

 Contudo, essa estrutura que no primeiro momento nos parece sem vida, 

pulsa sentimentos! Vamos pensar em qualquer coisa.... Uma fotografia por 

exemplo! Por meio dela podemos registrar lembranças. A fotografia é algo 

material, uma “coisa” que podemos mensurar, ver pronta, até tocar se 

imprimirmos! Uma estrutura ou construção, também é registro de determinado 

momento, podemos tocar, lembrar, e sentir algo diante dela. 

 A Capela Pombo, construída no século XVIII também é testemunho de um 

tempo, passado e presente, visto que ainda permanece erguida no Centro 

histórico da cidade de Belém até os dias atuais. Pessoas a imaginaram e a 

construíram no final dos anos de 1700. Seu idealista foi Ambrósio Henriques, 

senhor de engenho, vindo do reino de Galiza de Portugal que chegou ao Grão-

Pará na segunda metade do século XVIII. Por aqui passou a ser uma 

personalidade importante da época, pertenceu ao Senado da Câmara de Belém, 

foi Tesoureiro Geral da Junta da Fazenda do Pará e Deputado da junta da 

fazenda da mesma capitania, além de ser membro das Tropas Auxiliares. Teve 

dois filhos com sua esposa Antônia Joaquina:  João Florêncio e Maria do Carmo 

Henriques, que posteriormente se casou com Joaquim Clemente da Silva Pombo 

com quem teve um filho: Ambrósio Henriques que se tornaria figura de muito 

prestigio no decorrer dos anos na Belém colonial. Foi comandante do Regimento 

da Cavalaria Imperial e um dos chefes do Partido Caramurus, além disso, foi o 

primeiro a obter no Pará título nobiliárquico conferido por D. Pedro I, assim era 

conhecido também por ser Barão de Jaguararí, por conta das terras do Engenho 

de Jaguarari que herdara de seu pai (MEIRA FILHO, 1973). 

Antigamente, cheia de eventos, a Capela Pombo era local de casamentos, 

missas, e uma das paradas da Procissão do Nosso Senhor dos Passos realizada 

na época da páscoa. Com o tempo, ela foi pouco a pouco perdendo seu 
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protagonismo, não havia mais grandes acontecimentos, porém, seus fiéis eram 

assíduos. Aberta para orações individuais e missas esporádicas, ela resistiu no 

tempo. Primeiro, dos anos 80 a 90 aberta ao público de segunda sexta em 

horário comercial. As pessoas que passavam pelo bairro do comércio, podiam 

adentrá-la, ajoelhar-se em seus bancos, pegar nos santos e fazer suas orações. 

Depois de algum tempo ela se fecha definitivamente! Seus atuais donos, ainda 

a família Pombo, não podem mais arcar com seus custos e prejuízos, a vendem, 

então, para Universidade Federal do Pará. 

 A Capela tem uma nova “mãe”, mas seu futuro permanece incerto. Com 

andaimes internos para lhe sustentar em meio a um dos bairros mais populosos 

e intensos de Belém, ela sobrevive ao tempo, ao espaço, as pessoas e as 

construções que lhe rodeiam, a lembrança e ao esquecimento. Porém, mesmo 

com todos os percalços, ela se mantém como “lugar de memória” (NORA, 1993) 

presente, passada e futura! Memórias que permanecem vivas, latentes, na 

frente, e no presente. 

Este artigo, portanto, pretende falar de percepções contemporâneas de 

pessoas que de uma forma ou outra tem algum tipo de relação com a Capela 

Pombo. Aqui, buscarei refletir e analisar percepções de alunos do primeiro ano 

de graduação do curso de Museologia da Universidade Federal do Pará, que por 

meio de uma atividade de campo da disciplina de Arqueologia Histórica, da qual 

tive a oportunidade de conduzir, tiveram contato direto com a materialidade da 

Capela Pombo e sua “rotina” no bairro do Comércio em de Belém do Pará. Além 

disso, buscarei também evidenciar, outras percepções como a de trabalhadores 

ambulantes, de lojas formais e frequentadores do bairro, sobre a ermida. 

Histórias, memórias e percepções, de coisas em movimento que elucidam seu 

contexto humano e social (APPADURAI, 2008), é disso que se trata este artigo.  
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SOBRE AS ATIVIDADES COM OS DISCENTES DO CURSO DE 

MUSEOLOGIA 

No ano de 2018 entre os meses de novembro e dezembro tive a 

oportunidade de realizar com a turma do primeiro ano de museologia da 

Universidade Federal do Pará, atividades que tiveram como foco o Patrimônio 

Cultural no meio urbano, especialmente a Capela Pombo como objeto de 

reflexão. A ermida foi construída no período colonial e de acordo com Tocantins 

(1963) concluída em 1790. Esta, era propriedade de Ambrósio Henriques da 

Silva Pombo, figura importante na cidade de Belém e a família Pombo uma das 

mais ricas da época (MEIRA FILHO, 1973). A Capela Pombo, continua presente 

fisicamente até os dias atuais no Centro Histórico de Belém, se localiza no centro 

comercial da cidade, no bairro da Campina, mais precisamente na rua Campos 

Sales.  

A atividade foi dividida em 3 momentos: O primeiro realizado em sala de 

aula com uma apresentação aos alunos sobre o potencial da arqueologia na 

cidade de Belém, as pesquisas que já foram realizadas, e mais especificamente 

sobre a história da Capela Pombo, objeto da minha pesquisa de doutorado. No 

segundo momento, foi feito um trabalho de campo na rua Campos Sales, que 

fica no centro comercial e histórico da cidade, em que os alunos foram divididos 

em grupos. O objetivo foi fazê-los refletir sobre a relação das pessoas com a 

Capela Pombo e a materialidade desta no mundo urbano. Além disso, foram 

instigados a pensarem nas possibilidades de enxergar o Centro Histórico de 

Belém sob o viés museológico. Posteriormente, no último encontro, os alunos 

fizeram uma apresentação dos resultados obtidos no trabalho de campo. 

Previamente as atividades em campo realizei junto a turma de museologia 

uma palestra que abordava tanto as pesquisas arqueológicas e o potencial da 

arqueologia no meio urbano e na cidade de Belém, quanto uma previa da minha 

pesquisa de doutorado sobre a Capela Pombo, um pouco da sua biografia e o 

objetivo da mesma, o qual é investigar a trajetória da ermida e analisar os 

impactos das transformações urbanas sobre a mesma, além disso, refletir sobre 

seus significados no passado e no presente. Na ocasião, também foram 

repassados textos de apoio para leitura previa, e o plano de trabalho a ser 

executado.  
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Os alunos foram divididos em 7 grupos, em que cada um deles ficou 

responsável por uma atividade específica para desenvolver em campo. O grupo 

1 e 2 composto respectivamente por 5 e 4 alunos, ficaram responsáveis por fazer 

entrevistas semi- estruturadas com os Ambulantes que tem seus pontos de 

trabalho ao longo da travessa Campos Sales. O grupo 3, composto por 4 alunos, 

realizou entrevistas semi- estruturadas com os Trabalhadores das Lojas que 

ficam ao longo da travessa Campos Sales. Os grupos 4 e 5, com 

respectivamente 3 e 4 alunos, foram incumbidos de realizar entrevistas semi- 

estruturadas com os Frequentadores do bairro do Comércio ao longo da travessa 

Campos Sales e redondezas. O grupo 6 com 3 alunos, se responsabilizou em 

fazer observação/descrição do estado físico externo da Capela Pombo com 

objetivo de desenhar um croqui externo da mesma. E finalmente o grupo 7, 

também com 3 alunos, ficou encarregado de mapear os prédios e construções 

existentes na rua Campos Sales, quantificar, fotografar e fazer Croqui da rua.  

 Os grupos responsáveis pelas entrevistas fizeram as seguintes perguntas 

aos seus interlocutores: O que é Patrimônio Cultural para você? O que você 

considera como Patrimônio na cidade de Belém? Você já ouviu falar da Capela 

Pombo? O quê? Sabe onde a capela se localiza? A Capela é importante para 

você? Porque?  

 Além destas, haviam também as perguntas problemas, repassadas no 

primeiro momento em sala de aula e que todos os deveriam responder em seus 

trabalhos finais, são elas:  1- Como a materialidade da Capela Pombo interage 

com a Paisagem Urbana do Bairro do Comércio?; 2- O Centro Histórico de 

Belém/ bairro da Campina pode ser pensado numa perspectiva museológica? 

Justifique. 
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O “CAMPO”: PERCEPÇÕES DOS ALUNOS 

Trabalho de campo! Uma dessas coisas que a gente ouve falar que o 

antropólogo faz, mas não sabe muito bem como funciona até “estar lá”, como 

nos diz Geertz (1989). A experiência que os alunos da turma de museologia 

tiveram retrata bem esse termo. Orientados previamente a escreverem suas 

percepções sobre esse dia de “trabalho de campo”, desde suas saídas de casa 

até o fim da atividade, muitos no primeiro momento não sabiam como proceder 

para tal feito. Alguns me perguntaram, como era essa escrita, ou melhor dizendo, 

como escrever sobre um cotidiano tão próximo? Me vali, então, neste momento, 

das palavras de Magnani (1993), que nos diz que existem algumas 

preocupações que o antropólogo que estuda o meio urbano precisa tomar, e uma 

delas diz respeito ao modo como encara seu objeto de estudo. Assim, se antes 

procurava-se transformar o exótico em familiar, o pesquisador que investiga a 

dinâmica das cidades deve fazer o exercício inverso, isto é, de estranhar o 

familiar. 

Mesmo sabendo das limitações dos alunos, pois era um curso de 

museologia e não de antropologia, considerei importante a prática da escrita 

sobre os processos que o “campo envolve”, que como foi tido a eles, tal tarefa 

tem haver muito com a subjetividade de quem escreve, do que foi visto, sentido 

e ouvido, e é muitas vezes no momento do “estar aqui”, ou seja, após o campo 

que essa escrita acontece  (GEERTZ, 1989).  

Dia do “trabalho campo”! Em 30/11 de 2018 as 9 horas da manhã, pouco 

a pouco os alunos iam chegando ao nosso ponto de encontro: em frente a 

Capela Pombo, contudo, por conta da chuva que caia nesse momento o local do 

encontro acabou sendo o prédio do Arquivo Público do Pará, pois havia onde se 

abrigar.  

Iniciamos as atividades observando a parte externa da capela5, onde 

retomei um pouco do histórico da mesma. Na ocasião, houve surpresa de muitos 

alunos por dois motivos: alguns nunca tinham percebido a presença da Capela 

Pombo, mesmo já tento passado muitas vezes pela rua Campos Sales, e em 

outros, o espanto se deu por seu estado físico precário. As mais variadas 

indagações surgiram: “Nossa, eu sempre passava por aqui, mas nunca tinha 
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visto essa capela”!; “Realmente ela é muito estreitinha, a gente anda por aqui e 

não enxerga! ”; ou “Caramba ela tá muito deteriorada, porque não fazem nada 

quanto a isso? ”. A mãe de uma aluna que estava presente, num determinado 

momento me chamou e disse: “Eu cheguei a ver ela aberta, eu andava muito por 

aqui e via! ”.  

Sobre o dia das atividades, Damares conta: 

O dia começou com chuva, na verdade foi a continuação do dia de ontem dia 29 de 
novembro (ontem), que noite chuvosa, madrugada então nem se fala. Clima perfeito para 
ficar aproveitando. O dia 30 (sexta feira) veio, e apesar da chuva gostosa que estava 
pela manhã, pela primeira vez não deu aquela vontade de "só mais 5 minutos". Confesso 
que ser uma tortura a água fria escorrendo na torneira, mas me arrumar e ouvir o barulho 
da chuva foi um momento único. O dia melhorou uma mensagem de bom dia de uma 
amiga que estava muito feliz pela chuva, e isso fez com que eu me animasse mais ainda 
também. Apesar de ser muito perigoso sair nesse clima de natalino e com chuva, em 
momento algum eu cogitei se a querer ou não, porque é claro que eu queria sair! Aquela 
chuva linda e maravilhosa, e eu estava muito animada. E amo essa época de natal, então 
estava mais animada ainda. Confesso que eu conhecia Capela Pombo, mas não pelo 
nome. Não sabia que se tratava da Capela.  Eu passo por lá inúmeras vezes e nem 
imaginava que se tratava de uma história tão bonita de um monumento importante para 
a história de Belém. 

 

A questão da aparente “invisibilidade” da Capela Pombo é bem latente, 

como podemos observar nos depoimentos. Porém, ouso dizer que a Capela 

“fala”, ou seja, sua presença no bairro do comercio e a própria “invisibilidade” 

que lhe é atribuída diz muito sobre o si, e sobre as transformações de sua 

materialidade ao longo do tempo. Ora se há subjetividade no momento da escrita 

antropológica, podemos dizer também que essa subjetividade está presente na 

relação arqueólogo e cultura material (BARCELOS, 2009), e porque não dizer 

das pessoas em suas interações com as coisas. Ao olhar para a Capela Pombo, 

alunas e alunos construíam suas próprias percepções sobre o porquê seu 

aspecto atual era de abandono e esquecimento.  

Com relação a essas percepções, Giovana relata: 

Quando me deparei com a capela, me veio um sentimento de tristeza em relação à 
memória ali, que foi de alguma forma deixada de lado, tanto pelo órgão que deveria 
tomar conta daquele patrimônio tombado, quanto pelas pessoas na quais fomos 
entrevistar que não conheciam ou que não aparentavam ter um interesse em conhecer 
a Capela Pombo.  
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 A percepção de Giovana nos traz à tona pontos importantes para 

refletirmos com relação as questões referentes ao patrimônio. No Brasil, a 

legislação sobre tema é de 1930, período atravessado pelo país por um processo 

de integração nacional, onde foi dada ênfase à nossa “brasilidade”. Getúlio 

Vargas, então presidente da república e Gustavo de Capanema, que era o 

Ministro da Educação, “optaram pelo patrimônio edificado, com o consequente 

tombamento de igrejas barrocas, casas grandes e outras formas de pedra e cal” 

(OLIVEN, 2009, p. 81). Neste contexto de políticas preservacionistas foram 

criadas instituições como o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com o papel de 

tombar e preservar os bens patrimoniais vistos como detentores de uma 

memória que contribuísse para a identidade nacional.   

De acordo com Conduru (2011), preservação e arquitetura estão 

imbricadas na noção que temos de patrimônio. Assim, segundo o autor, a ideia 

de patrimônio histórico e artístico nacional durante muito tempo esteve focado 

em ações de tombamento e conservação, especialmente nos bens de “pedra e 

cal”, dessa forma, “fazendo do edifício o objeto preferencial do sistema público 

oficial de preservação” (CONDURU 2011, p.137).  

    Neste sentido, como nos diz Chauí (2000, p.14), “o poder político precisa 

construir um semióforo fundamental, aquele que será lugar e o guardião dos 

semióforos públicos. Esse semióforo-matriz é a nação”. Logo, a constituição do 

patrimônio se faz por meio de escolhas seletivas, são produtos escolhidos por 

agentes patrimoniais que definem como preservar e para quem preservar 

(FERREIRA, 2008). O patrimônio cultural, portanto, geralmente pretende ser 

lugar de cumplicidade social, onde as ações destinadas a defini-lo, preservá-lo 

e difundi-lo, amparadas pelo prestígio histórico e simbólico, incidem quase 

sempre numa certa simulação ao sustentarem que a sociedade não está dividida 

em classes, grupos e etnias, ou quando postulam que o prestígio e 

grandiosidade destes bens transcendem essas frações sociais. Contribui 

também para isso, o fato de que investigação e preservação estiveram 

predominantemente nas mãos de arqueólogos, arquitetos e restauradores, ou 

seja, especialistas do passado. Contudo, é preciso atentar que os diversos 

grupos se apropriam de forma desigual e diferente da herança cultural 

(CANCLINI, 1994). 
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  Devemos atentar também que leitura feita pela aluna da Capela Pombo 

foi de que a mesma está abandonada tanto pelo poder público quanto pelas 

pessoas em geral. Neste sentido, é importante ressaltar o que nos diz Zarankin 

(2002, p. 39), de que “os prédios são formas de comunicação não-verbal, então 

eles podem ser lidos”. Além disso, o depoimento citado, retrata bem o que nos 

diz Pellini (2016), uma vez que como seres corporificados experimentamos a 

materialidade por meio de nossos sentidos e corpos, assim, essas experiências 

são extremamente sensoriais, pois “sem os nossos sentidos não poderíamos 

vivenciar o mundo que nos cerca” (PELLINI, 2016, p. 143).  Assim, para além de 

legitimações de arquiteturas, onde “edifício, cidade, paisagem são pensados 

para sobreviver, durar no tempo, alcançar o futuro” (CONDURU, 2011, p. 145), 

é preciso estarmos atentos que as relações sociais estão entranhadas na 

materialidade. Com isso, a preservação do patrimônio cultural não se faz apenas 

para o futuro, mas também e principalmente para o presente, uma vez que ocupa 

lugar central nos processos de socialização e conflitos sociais (FERREIRA, 

2008). 

 Com o intuito de instigar a percepção dos alunos quanto ao atual estado 

físico da Capela Pombo, como já mencionado, uma das equipes ficou 

responsável por registar por meio de fotografias, descrições e croqui tal aspecto. 

De acordo com as percepções deste grupo: “A primeira impressão que tivemos 

ao chegar foi de uma sensação de abandono do local. A fechada está bastante 

desgastada e há a presença de plantas na parte superior das paredes e no 

forro”³.  

Depois dessa “primeira impressão”, que por sinal todos os alunos tiveram 

durante a atividade, a equipe responsável por esta etapa concentrou-se nos 

detalhes que estavam diante dos olhos, o que nos dá a dimensão da quantidade 

de intervenções, na maior parte das vezes não oficiais, por quais a Capela 

Pombo vem sofrendo ao longo do tempo. Foi notado pelos alunos que alguns 

pedaços do reboco externo das paredes estavam faltando, sendo inclusive 

encontrado um fragmento dele no chão, o que acreditaram ser de uma parte 

superior da fachada. 
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Imagem 1: Parte do reboco da parede encontrado no chão pelos alunos.  

Foto: Pollyana Figueira 

 

 

 

 

              Imagem 2: Pichações na porta de entrada   da Capela Pombo. Foto: Pollyana Figueira 

 

 

 



57 
 

 

Imagem 3: tábuas colocadas na parte inferior da porta (esquerda) e nome escrito no piso de 
entrada (direita).  Foto: Pollyana Figueira 

 

Ainda de acordo com a equipe: 

Nas portas há várias intervenções contemporâneas. Pelo contraste, a que chama a 
atenção logo que avistamos a ermida é uma pichação. Ao olharmos mais atentamente 
notamos que a tranca de ferro recebeu uma camada de tinta na cor azul, bem como duas 
listras na vertical e na mesma cor, logo acima da mesma tranca. Além disso, na parte 
inferior de uma das duas portas notamos que ocorreu a perda de uma tábua a qual 
houve, o que parece, a colocação de outras tábuas situadas na parte interna da mesma, 
na tentativa de vedar a abertura. Na madeira logo abaixo, no canto esquerdo, 
percebemos a presença de danos causados por cupins. 

 

Outras intervenções notadas foram a presença de elementos usados 

provavelmente para a instalação de energia elétrica seja interna ou até mesmo 

externa. Pichações na parede esquerda da porta, uma sacola plástica amassada 

para vedar um orifício na parede e um nome escrito a caneta no piso da entrada 

da capela. Além disso, em algumas partes do prédio foi observada a presença 

de limo e vegetação.  

 

 

Imagem 4: vegetação na parte superior da Capela Pombo. Foto: Pollyana Figueira. 
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O contato com a arquitetura da capela, suas texturas, cheiros, sons, ritmos 

e caminhos que o bairro do comercio também proporciona, fez com que esse 

momento fosse experienciado diferentemente por cada equipe, uma vez que a 

paisagem age sobre nós mediante nossos corpos, e as maneiras pelas quais 

compreendemos e nos envolvemos com o mundo material diz muito sobre como 

vamos enxergar determinadas coisas em relação a outras (TILLEY e 

CAMERON-DAUM, 2017). Podemos dizer, que atividade foi uma espécie de 

encontro com um passado ainda presente e se mostrou de forma singular a cada 

pessoa na ocasião em foi retomado. Essa espécie de “volta ao que já foi” se deu 

por meio da imagem da Capela Pombo, que se constitui como nos diz Ricoeur 

(2007, p. 26) como “memória, voltada para uma realidade anterior, a 

anterioridade que constitui a marca temporal por excelência da “coisa lembrada”. 

 

Imagem 5: Croqui da fachada da Capela Pombo produzido em campo pela aluna do 

curso de Museologia. Aluna Fernanda de Sousa. 
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UMA CAPELA ESQUECIDA? LEMBRANÇAS DE TRABALHADORES E 

FREQUENTADORES 

 “Memória é vida”, como já nos disse certa vez Pierre Nora (1993:9). Ainda 

segundo o mesmo autor, a memória “é sempre carregada por grupos vivos e, 

nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta a dialética da 

lembrança e do esquecimento” (NORA, 1993, p. 9).  Podemos até pensar em 

certos momentos que ela é algo abstrato pairando no tempo, afinal podemos 

tocar a memória? Partindo do princípio de que ela é vida, e consequentemente 

por isso mesmo, nós a carregamos em nossas mentes, concordo com Ricoeur 

(2007: 41) quando fala que a memória tem um caráter objetal, isto é, sempre 

“lembramo-nos de alguma coisa”. Assim, mantendo-se também na “província da 

imaginação” a representação do passado por meio da memória se faz tornando-

a imagem, no processo de “transformação de lembranças em imagens” 

(RICOEUR, 2007, p. 27). 

 Compreendendo-a, portanto, como algo tangível e que lugares ancoram 

memórias (NORA, 1997), a Capela Pombo é um bom exemplo de imagem do 

passado que é resinificada pelas pessoas no presente por meio de suas 

lembranças. Ela se torna então “objeto sensível” (HALLBWACHS, 2006, p. 53), 

que evoca sentimentos e percepções. Frente a isso, podemos dizer que o 

despertar da memória se dá pelas circunstâncias dos acontecimentos, pois 

“voltar a pensar em algo aparentemente é uma sequência de percepções pelas 

quais só podemos passar de novo refazendo o mesmo caminho, de modo a estar 

frente das mesmas casas, do mesmo rochedo” (HALLBWACHS, 2006, p. 53), e 

porque não da mesma capela.  

 Isto posto, as narrativas que veremos a seguir de trabalhadores formais, 

informais e frequentadores do bairro do comércio, nos mostram como o ato de 

lembrar ou esquecer está ligado as experiências individuais, mas ao mesmo 

tempo, à memória coletiva, uma vez que “ cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar 

que ali ocupo e esse mesmo lugar muda segundo a relação que mantenho com 

outros ambientes” (HALLBWACHS, 2006, p. 69). 
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 Sobre a Capela Pombo, Marcos6, que trabalha na Farmácia do 

Trabalhador, localizada na rua Campos Sales, diz:  

(...) a Capela Pombo...por nome a gente não conhece. Mas a gente 
passa na frente olha, mas não sabe o que é. Quais são os prédios 
históricos que a gente sabe o nome? Quase ninguém sabe né? Só 
quem realmente é da área, e olhe lá. 

 

José, dono de um estabelecimento comercial na mesma rua fala: 

Eu gosto dessa Capela Pombo, eu sou religioso eu gosto disso. Com 
a reforma eu espero que ela fique bonita. Isso é cultura, mas não está 
sendo nada valorizada. Mas será que vai abrir ao público? Por que 
essa é minha dúvida. Antes ela era uma capela particular, será que 
com a reforma as pessoas vão poder usar ela como Capela normal? 

 

 Na primeira narrativa inicialmente podemos pensar que existe certo 

desconhecimento do interlocutor sobre a capela, contudo, a fala nos deixa uma 

questão interessante para refletirmos sobre a democratização de informações 

quando pensamos nos prédios e construções históricas do Centro de Belém. 

Assim, o motivo de não saber o nome de determinado lugar passa menos pela 

falta de interesse e mais pelo não compartilhamento de conhecimentos, pois só 

quem é da “área” tem esse tipo de informação.  

 É certo dizer que o entendimento de Marcos, tem a ver com a própria 

concepção de preservação do patrimônio e como ela foi sendo construída ao 

longo do tempo. Preservar o que, por quê e para quem? Será que as pessoas 

que vivenciam cotidianamente os espaços da cidade são levadas em 

consideração nessa escolha? Como nos afirma Ferreira (2008) a constituição do 

patrimônio se dá por escolhas seletivas, são produtos das escolhas de como 

preservar e o quê preservar. Deste modo, geralmente, quando falamos em 

preservação atribui-se esta ao ato do tombamento, o que reforça a imagem de 

que as políticas preservacionistas relacionadas ao patrimônio têm caráter elitista 

e conservador, contribuindo assim com a ideia de congelamento e imutabilidade 

dos bens patrimoniais que se contrapõe à noção de transformações e mudanças, 

concentrando, então, as atenções mais no objeto em si e não nos significados 

que podem ser atribuídos a ele ao longo do tempo (Ferreira, 2008).  

                                                           
 



61 
 

 

Imagem 6: Porta de entrada da Capela Pombo. 

Foto: Ana Dias (Em: 28/11/2019) 

  

Não se trata de apenas pensar que a Capela Pombo é algo significativo 

de ser preservado, pois é nítido também que as pessoas lhe atribuem certa 

importância, principalmente por ser algo que tem um caráter religioso. Porém, é 

necessária, além dos critérios adotados pelas instituições de proteção ao 

patrimônio, uma mudança no sentido de abrir mais espaço para o diálogo e 

participação da sociedade no processo de construção e apropriação do seu 

patrimônio cultural (FONSECA, 2009). E essa apropriação se dá para além do 

consumo estético e econômico das construções, uma vez que ela se faz na 

dinâmica da vida, “nas trocas sociais entre os habitantes no interior de uma 

grande metrópole, em suas práticas cotidianas”, abandona-se então “a 

concepção de patrimônio no sentido de representar as “evidências materiais da 

história” da cidade, para se refletir sobre o ato de destruição/criação de suas 

formas como parte de um procedimento interpretativo de seu acervo patrimonial 

(ROCHA, 2009, pp.111-112). 

 Quanto a segunda fala, a dúvida quanto se ela abrirá novamente ao 

público é algo que perpassa praticamente na mente de qualquer pessoa quando 
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perguntada sobre a capela. Muitos sabem apenas que ela era uma propriedade 

particular. Por isso, e pelo fato de igualmente não terem tido a oportunidade de 

vê-la aberta, o pensamento que fica é de que ela sempre esteve fechada. Outra 

preocupação encontrada no depoimento é se funcionará como “capela normal”. 

Conversando com algumas pessoas durante o percurso em campo na atividade 

com os alunos da museologia, e no próprio trajeto deste doutorado, pude 

perceber que essa é uma questão latente. Principalmente as pessoas mais 

velhas que vivenciaram a dinâmica da Capela Pombo quando ela estava aberta 

ao público, falam com pesar de seu fechamento. “Antes eu rezava alí, me 

ajoelhava e fazia minhas orações”, me disse uma senhora. A ideia de transformá-

la em qualquer coisa que não seja usada como seu propósito original, nos faz 

refletir sobre usos e não usos do patrimônio. Afinal, se a capela deixar de ser 

capela para ser qualquer outra coisa, quem se beneficiará? 

 Sobre o assunto Pesavento (2005, p. 14), nos traz uma reflexão 

importante, segundo a autora: 

O presente da cidade, tempo da vida, é um momento no espaço onde 
se reabilita o passado da urbs, material e imaterial, ancorando suas 
referências de memória e história. Mas o presente das cidades é 
também aquele tempo que se pensa o futuro, se articulam planos e 
projetos de renovação do espaço, em antecipação por vezes utópica, 
de um outro tempo ainda a se realizar-se. Uma cidade, pois, inventa 
seu passado e cria seu futuro para explicar o presente. 

 

 Com futuro incerto, a Capela Pombo segue resistindo no imaginário da 

população do que poderá ser feito ali. A “presentificação de sua ausência” 

(PESAVENTO, 2009, p.15) enquanto espaço religioso que não está sendo usado 

como tal nos faz atentar para seus outros usos, percepções e memórias que 

estão imbricadas no cotidiano do bairro do Comércio. Se no passado era parada 

da procissão do Nosso Senhor dos Passos, hoje ela é parada para descanso, 

para sentar na escada que lhe dá acesso, de ponto para ambulantes venderem 

suas mercadorias, tela para uma pichação, de objeto de estudo para estudantes 

e pesquisadores. Concordando, portanto, com as reflexões de Bezerra (2003), 

pois enxergo os sítios arqueológicos fazendo parte da paisagem não apenas de 

ontem, mas, sobretudo, de hoje. Eles pertencem à paisagem cotidiana. As 

pessoas que habitam essas paisagens também habitam esses sítios e com ele 

estabelecem todo o tipo de relações. Nem sempre relações previstas e aceitas 
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pelas normas de Estado, mas relações com as coisas do passado e que, afinal, 

importam a todos os arqueólogos!  

 Sobre a Capela Pombo, Marcos, vendedor ambulante no bairro do 

comércio a vinte e seis anos, conta: 

 

Eu frequentei muito ela, era uma coisa boa quando ainda funcionava, 
mas foi destruída pelo tempo.... Aí reformaram ela e depois não abriu. 
Reformaram ela, mas não vingou (...). Para quem é católico é 
importante sim, eu sou médio, gosto dos dois, eu respeito toda religião, 
mas ela é bom pra quem gosta de estar em uma igreja. Principalmente 
conversando e pedindo pra Deus, tem gente que não gosta de pedir na 
rua e quando ver uma capela gosta de ficar dentro dela meditando, é 
muito bom.  Tem mais de sete anos que ela fechou. Em época de chuva 
ela fica toda molhada por conta do teto que está todo desgastado. 
Tentaram reformá-la, mas não adiantou! Os santos que tinha nela, foi 
levado pra Mercês.  

 

 O depoimento acima nos mostra alguém que vivenciou o contexto da 

capela quando ela estava aberta. Além disso, pelo fato de trabalhar muitos anos 

no bairro, presenciou também o período da tentativa de reformá-la, que segundo 

a fala “não vingou”. A narrativa de Marcos retrata a ocasião em que houve uma 

reforma emergencial na Capela Pombo em 2018. Assim, de acordo com a 

reportagem do jornal online Diário do Pará, neste ano “(...) a UFPA iniciou obra 

emergencial para prevenir riscos de desabamento, como escoramento do 

telhado e a retirada de vegetais encontrados do lado de dentro da capela” (Diário 

online/ Notícias Pará, 28/05/2018).  

 O depoimento traz igualmente uma questão importante sobre o significado 

atribuído a capela como espaço de oração. Onde as pessoas meditam e 

praticam suas preces. Neste sentido, podemos falar que ela também funciona 

como patrimônio imaterial, pois não apenas o espaço físico se faz significativo 

para as pessoas, mas também o que é praticado nele, isto é, “formas de 

linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os bens e os 

espaços físicos” (CANCLINI, 1994, p. 99). Assim, podemos dizer que a Capela 

Pombo funciona como uma paisagem sensível que é construída e compartilhada 

por aqueles que a vivenciaram (SILVEIRA e ROCHA, 2013).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como demonstrado neste artigo, o estado atual de conservação da 

Capela Pombo é precário. Em seu interior há andaimes que lhe sustentam e 

externamente a sensação é de abandono. Lhe faltam pedaços de reboco, a 

vegetação cresce principalmente na parte mais alta e em suas portas de entrada 

há algumas pichações. Presente em meio ao clima frenético do bairro do 

comercio, nós belemenses bem sabemos que é quase impossível parar! São 

muitos lugares a ir, compras a fazer e muitos obstáculos a desviar, fora todos os 

sons, cheiros e gostos que temos pelo caminho. Assim, é quase impossível 

perceber uma igreja estreita e imprensada entre a defensoria pública e uma loja 

de malas, entre tantos outros camelôs ao seu redor. 

Mesmo assim, ela não passa despercebida! Suas portas brancas 

chamaram a atenção de pessoas que a entenderam como uma grande tela. 

Pichação? Ou podemos dizer uma chamada de atenção frente ao seu 

abandono? Vandalismo, degradação contra o patrimônio? Ou simplesmente um 

uso não previsto pelas vias oficiais? Perceber ou esquecer? Muitas perguntas, 

não é mesmo? E aqui estou com mais uma pergunta! Contudo, o que este artigo 

buscou trazer foi justamente isso: Mais perguntas do que respostas, mais 

reflexões do que “receitas de bolo”. Afinal, na vida cotidiana quase nunca temos 

as respostas certas, no máximo podemos criar hipóteses sobre como vai ser 

daqui para frente ou o que vamos fazer amanhã quando acordarmos. 

E tudo que foi escrito até aqui, pasmem, é arqueologia! Arqueologia, que 

na etimologia da palavra significa o estudo de coisas antigas, mas que talvez 

não seja bem assim. Se nos atentarmos ela está em todos os lugares, na nossa 

memória, na nossa casa, e em nossas relações pessoais. Afinal, qual ser 

humano não interage com coisas materiais? O que estou tentando dizer é que a 

arqueologia é capaz de estudar dos tempos mais recuados até os dias atuais, 

pois sua fonte de informação é a cultura material. E como suporte físico, a Capela 

Pombo está impregnada de representações e significados, que são ao mesmo 

tempo, produtos e vetores das relações sociais, de intercâmbio entre o humano 

e o meio socialmente construído (SILVA, 2011).  

Considerando que a cidade “ é sempre uma paisagem aberta e em devir, 

porque experienciada na tensão entre a vontade de permanência e o desejo de 

mudança próprios dos anseios, conflitos e necessidades de sua população no 
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ato mesmo de vivê-la” (SILVEIRA, 2008, p. 112), a Capela Pombo é um “lugar 

praticado” (NORA, 1993), ou seja, as pessoas estabelecem de maneira 

diferenciada relações com ela, fazendo com que cada uma tenha sua história 

para contar a partir de vivências no bairro do Comércio. Neste sentido, “é 

passível de ser interpretada, encerrando assim, uma hermenêutica em si 

mesma: ela é ao mesmo tempo a escrita e a leitura, porque a ação humana que 

engendra marcas não se dá sem a interpretação” (SILVEIRA, 2009, p. 74). A 

Capela Pombo, portanto, segue resistindo ao tempo e no “campo polissêmico da 

lembrança” (RICCEUR, 2007:43) passado e presente se conectam. 

 

Notas: 

1 Trecho da entrevista feita com Alan, vendedor de comida na rua Campos Sales a 25 anos. As 

entrevistas utilizadas neste artigo fazem parte do trabalho final da disciplina Teoria e Método da 

Arqueologia, que foi ministrada pelo professor Dr. Diogo Costa Menezes aos alunos da 

graduação de Museologia da UA. As entrevistas foram feitas no dia 30/11/2018 em trabalho de 

campo realizado na travessa Campos Sales, onde tive a oportunidade de trabalhar com os alunos 

questões referentes ao Patrimônio e Arqueologia no centro histórico da cidade de Belém. 

2 É importante ressaltar que a Capela Pombo está fechada a bastante tempo e aguarda 

restauração com recursos do PAC- Cidades Históricas. 

3 Equipe: Fernanda Batista de Sousa; Lucas Melo da Silva; Pâmela Teles; Pollyana Naomi Kato 

Figueira; Renan Dantas Lorenzo. 

4 Todos os nomes são fictícios para respeitar e preservar a identidade dos interlocutores. 

 

ABSTRACT: In this article, I bring reflections and perceptions abaut de Pombo 

Chapel, built in the eighteenth century and still presente in the Historic Center of 

Belém do Pará, in the Campina neighborhood also known as Commerce. I 

presente, then, narratives of students of the first year of the museology course of 

the Federal University of Pará, formal and informal workers and neighborhood 

goers, seeking to understand their relations with the chapel. In additio, I seek to 

reflect on how it can be a support for historiy and memory, not only of the city 

itself, but also of the people who live or lived the daily life of the neighborhood. 

Key Words: Pombo Chapel. History. Memory. Narratives. Belém-Pará 



66 
 

REFERÊCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Appadurai, Arjun. A vida social das coisas: As mercadorias sob uma perspectiva 

cultural. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008. 

Barcelos, Artur. De cultura material, memória, perdas e ganhos. Métis: história e 

cultura 8 (16):27-42, 2009. 

Bezerra, Márcia. O público eo patrimônio arqueológico: reflexões para a 

arqueologia pública no Brasil. Revista Habitus 1 (2):275-296, 2003. 

Chauí, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2000. 

Canclini, Nestor. O Patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional. 

Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional:95-115, 1994. 

Condurú, Roberto. Artifícios para inventar e destruir: Arquitetura, história e 

preservação cultural, in Revista do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional. Org: 

Márcia Chuva, n° 34, 2011. 

Diário do Pará online. Capela Pombo está em situação precária. Notícias Pará/ 

28/05/2018. 2018. 

Ferreira, Lúcio. Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio 

Cultural. Revista de Arqueologia Pública 3:81-92, 2008.  

Fonseca, Maria Cecília. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de 

patrimônio cultural, in Mémória e Patrimônio: Ensaios Contêmporâneos, vol. 2. 

Editado por R. C. M. Abreu, pp. 320p. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

Geertz, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1989. 

Halbwachs, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.  

Magnani, José Guilherme. Rua, símbolo e suporte da experiencia urbana, in 

Cadernos de História de São Paulo. São Paulo: Museu Paulista-USP, 1993. 

Meira Filho, Augusto. Contribuição a história de Belém. Vol. 1, 1973. 

Nora, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos Lugares, in Revista 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de 

História PUC/SP- Projeto História, pp. 7-28. São Paulo, 1993. 



67 
 

Oliven, Ruben. G. Patrimônio intangível: considerações iniciais, in Memória e 

Patrimônio: ensaios contemporâneos, vol. 2. Editado por R. Abreu e M. Chagas, 

pp. 80-82. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

Pellini, José Roberto. Rituais: Afetos, Sentidos e Memórias. Uma proposta, in 

Revista Hábitus, vol. 14, pp. 141-156. Goiânia, 2016. 

Pesavento, Sandra. Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões sobre a Memória e o 

Patrimônio Urbano, vol.2 (4). Pelotas, RS. Editora UFPEL, 2005. 

Ricceur, Paul. A memória, a história, o esquecimento.Editora da Unicamp, 

Campinas-SP, 2007. 

Rocha, Ana Luiza. Poeira do tempo e as cidades tropicais: um ensaio 

interpretativo do patrimônio e as dinâmicas da cultura em sociedades complexas, 

in Paisagem e Cultura: dinâmicas do patrimônio e da memória na atualidade. 

Editado por Flávio Leonel  e Cristina Donza Cancela, pp. 101-123. Belém: 

EDUFPA, 2009. 

Silva, Antônio Ferrreira da. O passado-presente nas materialidades e nas 

representações da cultura material: a produção de suvenires em Bom Jesus 

(RS). Revista Métis: história e cultura 21 (18):75-96, 2011. 

Silveira, Flávio Leonel da e Rocha, Manoel Cláudio. O bairro Batista Campos e 

as dinâmicas do tempo na cidade de Belém, Brasil: memórias e paisagens 

arruinadas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi - Ciências Humanas 8 

(1):169-182, 2013. 

Silveira, Flávio Leonel da. A paisagem como fenômeno complexo, reflexões 

sobre um tema interdisciplinar, in Paisagem e Cultura: dinâmicas do patrimônio 

e da memória na atualidade. Editado por F. L. A. d. Silveira e C. D. Cancela, pp. 

71-79. Belém-Pará: EDUFPA, 2009. 

______. Belém fantástica, Belém da memória, in Conheça Belém, co-memore o 

Pará. Editado por J. F. Beltrão e A. O. Vieira Junior, pp. 109-116. Belém-Pará: 

EDUFPA, 2008. 

Tilley, Christopher e Cameron-Daum, Kate. The anthropology of landscape: 

Materiality, embodiment, contestation and emotion, in Anthropology of 

Landscape. Editado por UCL Press, 2017. 



68 
 

Tocantins, Leandro. Santa Maria de Belém do Grão Pará: instantes e 

invocações da cidade. Vol. Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira 

S.A,1963. 

Zarankin, Andres. Paredes que domesticam: arqueologia da arquitetura 

escolar - o caso de Buenos Aires. Campinas: Ed. da Unicamp, 2002. 

 

 

  

 

 

 


