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RETÁBULOS LANDIANOS: TRADUZINDO A TRADIÇÃO 
 
 

Idanise Sant’Ana Azevedo Hamoy –UFPA 
 
 

Resumo 
 
Análise de três retábulos do século XVIII na cidade de Belém do Pará, que por tradição são 
de autoria do arquiteto bolonhês Giuseppe Antonio Landi, com o objetivo de identificar e 
interpretar os elementos compositivos dos retábulos e que foram transferidos da Itália para a 
cidade de Belém e  adaptados às condições locais dos materiais disponíveis para a 
construção e mão de obra, o que favoreceu a criação de novas composições a partir de seu 
arquivo de memória visual, transferindo formas sem alterar sua essência e significado num 
exercício contínuo de traduzir a tradição. A presença de Antonio Landi deixou uma marca 
diferenciada de outras influências que chegaram na cidade de Belém, o que permite a 
denominação de landianos aos seus projetos e outros atribuídos a ele.  
Palavras-chave: Retábulo, Antonio Landi, Barroco Tardio 
 
Resumen 
 
Análisis de tres retablos del siglo XVIII en la ciudad de Belem, que por tradición han sido 
proyectados por el arquitecto boloñés Giuseppe Antonio Landi, con el objetivo de identificar 
e interpretar los elementos compositivos de los retablos y que fueran transferidos desde 
Italia a la ciudad de Belém y adaptados a las condiciones locales de los materiales 
disponibles para la construcción y mano de obra, lo que contribuyó a la creación de nuevas 
obras desde su archivo de memoria visual, transfiriendo así las formas sin cambiar su 
esencia y significado en un ejercicio continuo de traducir la tradición. La presencia de 
Antonio Landi ha dejado una huella diferenciada de otras influencias que han llegado a la 
ciudad de Belén, lo que permite la adjudicación de landianos a sus proyectos y otros que se 
le atribuyen. 
Palabras-clave: Retáblo, Antonio Landi, Tardo Barroco 
 
 
 

Traduzir a Tradição  
 

O passado é intocável. Permanece inalterado para sempre, no entanto é 

sempre revisitado, num exercício de lembrar o que foi vivenciado, mas também de 

investigar as marcas indiciais deixadas pelos documentos, monumentos, objetos, 

fragmentos, pistas de quem fez ou de como se fez algo, como pensou, ou como 

viveu um artista, um grupo social, etc... Conhecer este passado permite a 

compreensão de quem se é ou de quem se pode ser. No entanto, esse 

conhecimento do passado é uma interpretação dessas marcas, do que significam, 

do que representam e que traz em si também, o ponto de vista de quem vê ou 

interpretou. O registro histórico resulta dessa interpretação, de alguém que viu ou 

identificou algo e acaba por guiar e orientar o olhar de quem vem depois, não deixa 

de ser, portanto, uma tradução. 
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Traduzir a tradição aqui tem esse sentido, de identificar e interpretar os 

elementos compositivos de três retábulos do século XVIII na cidade de Belém do 

Pará, que por tradição são de autoria do arquiteto bolonhês Giuseppe Antonio Landi 

(1713-1791) que chegou à cidade em 1753, mas que somente um deles, o Retábulo 

do Altar-mor da Igreja de Sant’Ana, possui o projeto desenhado e assinado pelo 

arquiteto. Pela etimologia das palavras, tradução vem do latim traducere1 que 

significa “converter, mudar” ou ainda “transferir, guiar”, já a palavra tradição, vem do 

latim traditio, derivado de tradere que significa “entregar, passar adiante”, e que 

curiosamente é a mesma origem da palavra traição, com a diferença de que traição 

traz o significado de “entregar algo em prejuízo de outrem”. A proximidade dos 

termos tradição e traição remetem à reflexão de como os limites entre um e outro 

são tênues. O que se entrega para a geração seguinte nem sempre é exatamente o 

que se recebeu, mas o que permaneceu ou foi selecionado para permanecer e o 

que decorreu das mudanças de gosto, da ação do tempo e outras transformações. 

Daí a necessidade de revisitar este passado e olhar outros prismas da história 

contada articulando com o presente, considerando ainda que em termos filosóficos, 

tradição implica o “reconhecimento da verdade” (Abbagnano, 2000, p.966), e muitas 

vezes esta “verdade” traz em si o ranço de um pensamento colonialista, unifacetado. 

 Retro Tabula  

O vocábulo retábulo tem origem no latim, retro: o que está atrás, e tabulum: 

se refere ao altar em geral feito de madeira. Por conseguinte é a construção assente 

sobre ou atrás do altar, normalmente adossada à parede. Integrado ao altar, que é o 

centro do espaço celebrativo, o retábulo se insere na liturgia católica e atrai para si à 

atenção de fiéis contemplativos na oração particular ou comunitária, através de 

elementos que o compõe, como o tabernáculo, pinturas ou esculturas de santos ou 

cenas bíblicas e relíquias. Teve sua evolução determinada por mudanças na liturgia, 

adaptações da iconografia e pelas atualizações de estilos artísticos e arquitetônicos 

desde o gótico até o neoclássico.  

Hoje constituem um patrimônio que guardam e integram em si a arte e 

arquitetura de uma época, de um autor. Criados inicialmente como instrumento 

pedagógico para propagar os ensinamentos cristãos e dogmas de fé, no auge do 

Barroco assumiram toda a expressão e teatralidade possível com elementos 
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decorativos que exaltavam a Igreja Contra reformista, e que no Concílio Vaticano II2 

perdem sua função, pela mudança do posicionamento do celebrante de frente para a 

assembleia e não mais de frente para o Retábulo. Com o condicionante primeiro de 

servir a liturgia e utilizando a iconografia cristã católica, propagaram também 

diversas linguagens artísticas, configurando o cenário teatral da liturgia, o dogma, a 

piedade cristã e a própria devoção católica.  

Retábulo do Altar-mor da Igreja de Sant’Ana  
 

Este retábulo data do final do século XVIII foi projetado e construído por 

Landi. É construído todo em argamassa de barro e cal, e  composto de três níveis: o 

embasamento constituído por um banco3 e sotabanco4, o intermediário constituído 

de corpo único e entablamento e coroado pelo ático5. O sotabanco e banco contém 

plintos6 dispostos a 45° saltando do plano de fundo, composição muito utilizada por 

Ferdinando Bibiena (1657-1743), arquiteto italiano que foi Mestre de Landi e 

influenciou sua formação técnica e artística. O nível intermediário constituído de um 

corpo único está sobreposto aos plintos, onde no mesmo eixo surgem duas colunas 

cilíndricas caneladas, com capitéis da ordem compósita simplificada, que emolduram 

o compartimento central, ladeado por lesenas7 cujas bases são envolvidas por 

representações de folha de acanto, rematado com frontão ondulado8 encimado por 

pequenas volutas9. Neste espaço central se encontra um nicho com a peanha que 

abriga a imagem da Senhora Sant’Ana.  O ático é simétrico e exibe um 

entablamento clássico com friso liso, mútulos10 e cornijas com ressaltos11, encimado 

por frontão ondulante de côncavos e convexos, diferindo da predominância retilínea 

dos níveis anteriores. Nas laterais, acompanhando o eixo das colunas do corpo 

central, se sobrepõe duas volutas. No compartimento central encontra-se uma 

imagem representativa de Deus, Senhor do Universo, no centro rodeado por anjos e 

arabescos com uma faixa colocada abaixo onde se lê “Sancta Maria”. Encimando o 

conjunto, se avista quatro urnas fogaréus distribuídas simetricamente, tendo ao 

centro uma cruz de folha de trevo. 

É um retábulo linear, classificado segundo sua forma arquitetônica e retábulo 

com Nicho, segundo sua função, de acordo com a classificação de Ceballos (1992), 

pois possui uma função didática pela devoção à Santa ao qual foi dedicado, e 

chamado de Retábulo do Altar-Mor pela sua localização no espaço celebrativo, com 
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dimensões de 6,66 metros de largura por 9,98 metros de altura,  está localizado no 

centro do altar-mor guardando certa distância das laterais da Igreja. 

Este retábulo sofreu uma intervenção recente (2004-2011), e durante a 

reforma da igreja, conforme as Fig. 1 e 2 se observa que o altar de mármore, que foi 

construído em 1902 foi retirado, e apareceram elementos decorativos que eram 

característicos da obra artística de Landi, registrados no projeto original da Igreja12. 

Da mesma forma os anjos tocheiros do coroamento também foram retirados. A 

pintura em escaiola13  imitando um mármore de tons de bege e rosado foi substituído 

por um marmoreado cinza e seus relevos, antes ressaltados pelo douramento se 

encontram chapados, perdendo sua leitura volumétrica.  A peanha14 em estuque  

com pigmentos azuis e relevos com douramento foi substituída por um modelo mais 

simples construído em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Retábulo do Altar-mor da Igreja de 

Sant’Ana em março de 2004, antes do 

restauro. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 2 - Retábulo do Altar-mor da Igreja de 

Sant’Ana em setembro de 2010,  depois do 

restauro. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Retábulo do Altar-mor da Capela da Ordem Terceira do Carmo  
 

A Igreja e convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo, foram fundados 

em 1627, porém somente em 1784, foi acrescentada uma Capela, destinada às 

Celebrações da Ordem Terceira do Carmo. A denominação de Ordem Terceira diz 

respeito à organização interna da Ordem dos Carmelitas, sendo que três são as 

ordens seguidoras dos princípios do Monte Carmelo: a primeira é a dos Carmelitas 

que se entregam à vida religiosa, cumprindo votos de celibato e respeitando a vida 

monástica; a segunda é a das mulheres que se dedicam à vida de castidade e ao 

serviço religioso, e a terceira é dos leigos que não vestem hábito e não cumprem 

votos e obrigações próprias dos religiosos, possuem vida particular separadamente 

da igreja, mas trabalham e dedicam parte de seu tempo aos serviços da Igreja e 

igualmente seguem regra de conduta e fé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Retábulo do Altar-mor da Capela da Ordem Terceira do Carmo. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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A Capela está localizada no lado da epístola da Igreja do Carmo com acesso 

independente pelo átrio da igreja. Na parede de fundo desta capela é que se 

encontra o retábulo (fig 3), objeto de estudo. Não existem registros de que Landi 

tenha desenhado este retábulo. Atribui-se a ele o projeto, pelas semelhanças entre 

elementos compositivos ali encontrados e outras composições de sua autoria.  

É um retábulo que ocupa toda a largura e altura da parede, diferente do 

Retábulo de Sant’Ana que está afastado das laterais da Igreja, e apresenta 7,45 

metros de largura por 9,90 metros de altura. É também um Retábulo linear, 

classificado segundo sua forma arquitetônica e como Retábulo com Nicho segundo 

sua função (Ceballos, 1992). No entanto possui função dupla: função didática 

devocional com Nossa Senhora do Carmo a quem é dedicado, e função de relicário, 

pois guarda uma imagem do Senhor Morto. 

Construído todo em madeira, foi restaurado em 2000, e se observa que o tom 

escolhido para a pintura foi o marfim com os elementos decorativos cobertos com 

folha de ouro. Possui uma composição semelhante ao Retábulo do altar-mor da 

Igreja de Sant’Ana, com três níveis também. No embasamento o banco é duplo 

sendo dividido em banco e sotabanco com os plintos dispostos a 45° saltando para 

fora do plano, dando uma dinâmica particular à composição, e ao centro 

encontramos o altar que possui uma urna-relicário. O nível intermediário é composto 

por corpo único, constituído por colunas de ordem compósita acompanham a 

disposição dos plintos a 45°, são estriadas, e na altura de 1/3 rodeadas por anel 

envolto por laços e flores. No compartimento lateral surgem pequenas peanhas, 

solução encontrada para cobrir toda a parede de fundo criando outra movimentação, 

compondo com o centro onde aparece um nicho que com pintura decorativa que cria 

ilusão de um palco teatral com a cortina aberta, onde abriga duas imagens de roca15 

que representam a cena de Nossa Senhora no momento da aparição a São Simão  

Stock. No coroamento, o entablamento constituído por frisos decorados, mútulos e 

cornija, segundo a ordem compósita, acompanha a composição a 45° das colunas, 

rematadas com urnas fogaréu, tendo ao centro do ático, frontão cimbrado16 com 

ressalto, sobre o qual se distribui raios dourados da auréola que possui um símbolo 

mariano no núcleo, rematado por frontão mistilíneo. Outra novidade apresentada 
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neste retábulo é o acréscimo de uma moldura que circunda todo o retábulo, 

denominada de guarda-pó.   

Retábulo do Altar-mor da Capela da Ordem Terceira de São Francisco da 
Penitência  
 

A capela da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência  foi construída 

ao lado do Convento de Santo Antonio entre 1748 e 1754, atualmente pertence ao 

Hospital da Ordem Terceira e se encontra em estado avançado de deterioração, 

com infiltrações, manchas de umidade, desprendimento da camada pictórica, 

rachaduras, ataque de xilófagos nas talhas. Na capela mor, está localizado o 

retábulo (Fig 4), também atribuído ao arquiteto Antonio Landi.  

É um retábulo côncavo, classificado segundo sua forma arquitetônica e como 

Retábulo Camarim (Ceballos 1992), com dupla função: didática e devocional com o 

conjunto escultórico central e relicário, no qual está abrigada a imagem do Senhor 

Morto. Possui dimensões menores que os anteriores,  com 5,09 metros de largura 

por 6,67 metros de altura,  e ocupa toda a cabeceira da  Capela, sendo portanto o 

Retábulo do Atar-Mor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Retábulo do Altar-mor da Capela da Ordem Terceira de São Francisco da 

Penitência. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Composto de um arco triunfal sustentado por colunas de ordem compósita 

simplificada apresenta também três níveis onde o embasamento construído em 

madeira é constituído por um banco  e sotabanco sobre o qual se apresentam 

plintos que saltam do plano a 90° e ao centro encontramos o altar-urna com relicário 

grande, é todo pintado em cor marfim com aplicação de elementos decorativos em 

dourado. O nível intermediário construído em argamassa de barro e cal apresenta 

corpo único, com camarim que é encimado por uma pequena cúpula de quarto de 

esfera, sustentada por quatro colunas de fuste liso com anel no terço inferior, sendo 

duas em cada lateral compondo com uma terceira em um plano anterior sobrepondo 

à secção das colunas, que acompanha a composição do embasamento. O camarim 

possui um acesso posterior para manutenção e limpeza das imagens. No 

compartimento central possui uma elevação de onde se avista uma imagem de 

grande porte de Nossa Senhora, ladeada por dois anjos tocheiros e na parede de 

fundo há pintura de quadratura17, embora apresentando grandes manchas de 

umidade, ainda permite a leitura da ideia de profundidade. No coroamento surgem 

volutas na lateral, sobre as colunas que avançam no plano, ladeadas por guirlandas. 

Na cúpula de quarto de esfera, é visível uma pintura na qual Nossa Senhora é 

coroada no momento em que é assunta aos céus, na presença da Corte Celestial. 

Guarda uma semelhança com os elementos característico do Rococó, encontrado 

no Retábulo da Capela da Ordem Terceira do Carmo, assim como no altar-urna 

relicário, que exibe uma imagem do Senhor Morto. Com a mesma característica na 

tonalidade da pintura e apliques em folha  de ouro, de forte referência da decoração 

italiana (Wittkower, 2007). 

Neste retábulo, talvez pela situação de degradação que se encontra toda a 

Capela, apresenta uma confusão imagética na colocação de imagens no retábulo e 

nas laterais, o que dificulta uma leitura interpretativa dos aspectos iconográficos. 

Pela pintura apresentada na cúpula de meia esfera, a qual representa a imagem de 

Nossa Senhora sendo recebida e coroada por Seu Filho nos céus, presença do 

mistério da Trindade que favorece uma leitura de um retábulo devocional mariano.  
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As composições dos três retábulos são similares em alguns elementos. São 

divididos em três níveis, onde é perceptível o simbolismo ascensional, característica 

própria das composições retabulares que guardam em si esta função. Ligando o 

humano e o divino, estão as colunas como símbolo da sustentação do suporte 

condutor, e que ladeiam a imagem de um Santo ou Santa de devoção, com caráter 

eulogístico. E no coroamento, o plano celestial é apresentado como fim, 

normalmente em uma composição que apresenta o céu, anjos, a imagem de Deus 

Criador, ou outro sinal representativo da Trindade, simbolizando o domínio 

totalizante sobre o universo, a harmonia e proporção. E no arremate de todo o 

Retábulo, a presença da cruz, cuja interpretação simbólica como a ligação da cruz 

de Cristo com o sinal da Trindade. 

Resultados Landianos  
 

Nestas composições está registrada a memória visual que Landi transpõe da  

cidade de Bolonha na Itália para a cidade de Belém.   Traz o estilo triunfal, com 

formas exuberantes e suntuosas que na Europa era denominada de Barroco, termo 

empregado para determinar tanto a época histórica como as suas manifestações 

culturais e artísticas, e que será adaptado aos materiais existentes da cidade de 

Belém e à mão de obra disponível para execução. Wittkower (2007) aponta que na 

Itália ocorreu um classicismo rígido entre 1580 e 1625, e depois deste período se 

praticou um classicismo atenuado paralelamente aos grandes nomes do Alto 

Barroco, e novamente no século XVIII se volta para a predominância do estilo 

clássico até se fundir com o Neoclassicismo no final do século XVIII caminhando 

para o XIX. No entanto, este grande estudioso da arte italiana, ressalta que embora 

aconteça este encaminhamento do estilo clássico para o neoclassicismo, a arte e 

arquitetura deste período pré-neoclassicista é variada, rica e plena de incidentes 

pouco ortodoxos, daí o fato dele chamar para este período de “Classicismo Barroco 

Tardio”. E afirma ainda que a grande diferença deste estilo com os demais estilos 

clássicos anteriores é sua grande versatilidade que permite a flexibilidade de uso de 

elementos borrominescos18, elementos do maneirismo tardio e da antiguidade 

clássica e a deliberada qualidade cênica posta em evidência pela paleta de cor com 

tons mesclados, azuis, amarelos, rosas e muito branco. 
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Esta variação e riqueza de elementos compositivos entre  clássico e barroco, 

que antecedem o Neoclássico na Europa, talvez tenha originado a afirmação  de que 

Antonio Landi teria antecipado19 o estilo Neoclássico na cidade de Belém em 1753, 

data de sua chegada, antes mesmo da tradição histórica de que a Missão Artística 

Francesa teria transplantado esse estilo para o Brasil em 1816 (Campofiorito, 1983; 

Bardi, 1975) . No entanto uma definição para o estilo de Landi deve ser proposta 

com muita precaução, pois será necessário lembrar todas as variações que a 

produção artística europeia apresenta na época, obedecendo às tendências 

particulares de cada região, e que no caso de Bolonha vigoravam correntes 

diferenciadas denominadas de Classicismo Barroco Tardio, como visto 

anteriormente. E, além dessa dificuldade em definir um estilo para um artista, existe 

o problema da determinação exata do limite cronológico, em que a arte deixa de ser 

um estilo para se tornar outro. Esta é uma evolução contínua, em que as formas 

artísticas desenvolvem-se motivadas pelas transformações ocorridas no tempo e 

espaço sociocultural.  

Ora, cronologicamente o Barroco se inicia por volta de  1600 e se estende até 

1780. Surge no período Absolutista e na condução da Contrarreforma, onde 

responderia à necessidade de uma reação dos países católicos ao crescente 

alastramento do protestantismo, que se dava com risco da própria hegemonia 

política e espiritual de Roma e das nações por ela lideradas, e com sua exuberância 

das formas e a pompa litúrgico-ornamental, funcionaria como instrumento de 

impacto persuasório sobre a mentalidade social, que se debatia entre os valores da 

tradição católica e a filosofia renascentista, que liberava suas novas verdades.  

A arte e arquitetura, como desde os primeiros séculos do cristianismo, serão 

instrumentos pedagógicos da Igreja Católica, reforçados nesse momento pelas 

diretrizes do  Concílio de Trento (1563), no qual foi reafirmado o uso das imagens  

com finalidade de ensino catequético da História da Redenção. Era importante 

então, disciplinar a narrativa destas histórias, do que se encarregou o clero, que 

definiu três critérios para as concepções artísticas (Wittkower, 2007). O primeiro diz 

respeito à claridade, simplicidade e compreensão, o segundo é que haja uma 

interpretação realista e o terceiro o estímulo sensível à piedade. 



1861 

 

 

 O primeiro critério é bastante objetivo, visto que toda mensagem simples e 

clara é facilmente compreendida, enquanto que no segundo e terceiro critérios 

existem aspectos que devem ser ressaltados. São conhecidas as histórias de 

martírio de santos e da paixão de Cristo, com uma realidade de torturas brutais, 

visões transcendentais, que contrastava com o idealismo proposto pelo 

Renascimento. Esta interpretação realista deve ser materializada em imagens que 

expressem este sofrimento, a aflição, que mostrem as feridas causadas pelos 

castigos corporais, êxtases e experiências místicas induzindo à emotividade que 

sustente e transcenda o discurso oral do clero, que seria o estímulo sensível à 

piedade. No entanto, se os critérios conceituais eram definidos pelo clero, a ideia 

com toda sua carga de subjetividade e sua própria materialização era de 

responsabilidade do artista, que pela liberdade criativa que lhe é nata, idealizava não 

apenas as imagens, como o espaço e cenário que sugestionasse a ação. 

Este fato contribui para o surgimento de uma mudança e criação de novos 

modelos iconográficos e arquitetônicos, no qual Gianlorenzo Bernini (1625-1675), 

com uma tradição mais clássica herdada de Miguel Ângelo (1475-1564) e Andréa 

Palladio (1508-1580) ousou combinar a estrutura arquitetônica com a escultura 

monumental no famoso Baldaquino de São Pedro e Francesco Borromini (1599-

1667), com uma arquitetura excêntrica que rompia com as normas tradicionais da 

concepção antropomórfica como no Monastério San Carlo alle Quattro Fontane. 

Estes dois artistas assumem papel importante no século XVII no período do 

Alto Barroco Italiano, distinguindo este de outros estilos, quando estimula o fruidor a 

participar destas manifestações místicas e não somente contemplar de fora, 

explorando uma dupla visão com recursos ilusionistas onde o método de 

representação sugere que a imagem completa do santo e sua visão é de fato a 

experiência sobrenatural do fruidor, presenciando os acontecimentos prodigiosos 

nos quais o fato mais improvável, o hipotético se mostra plausível e se torna 

persuasivo.  

Esta influência da unificação do espaço real e do criado artisticamente, este 

ilusionismo que estreita a relação entre a imagem e a realidade é considerado uma 

criação teatral, um convite ao fruidor esquecer seu cotidiano e participar da realidade 

pictórica que se apresenta diante de seus olhos, através de recursos visuais como 
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cortinas, pinturas de quadratura, relevos que saltam do plano horizontal. Elementos 

que serão inseridos na concepção dos retábulos, facilitando a relação e assimilação 

dos ensinamentos catequéticos pelo fruidor.   

Desde o final do século XVII entrando pelo século XVIII, permaneceu entre 

artistas e arquitetos italianos esta dualidade de tradições, de Bernini e Borromini, 

onde o repertório de possibilidades compositivas não possuía limites. Considerando 

que artistas e arquitetos, mesmo os que trabalham com uma linguagem tradicional, 

acadêmica, pela sua própria atividade são capazes de interpretar e compor a partir 

de uma aceitação ou reação a um conceito comum, é importante ressaltar que o 

fator determinante de seu estilo pessoal e qualidade de seu trabalho é a 

competência de criar a cada novo projeto,  uma nova concepção formal. Então, com 

uma variedade ampla de modelos produzidos ao longo de cerca de 350 anos no 

período do Renascimento, uma cultura homogênea, alguns artistas e arquitetos se 

mantiveram no seguimento daquele modelo compositivo, outros conheciam o 

modelo, mas se permitiram a ousadia de novas ideias associadas e ainda aqueles 

que reagiram e subverteram o modelo com soluções surpreendentes, possibilitando 

assim uma diversa e rica composição que oscilava entre o Barroco Classicizante 

Tardio e o Barroco propriamente dito. 

O objetivo artístico de Landi, um acadêmico pertencente à Academia 

Clementina que vivenciará essa tradição de mão dupla,  se construirá entre as duas 

tendências, clássica e barroca, se aproximando algumas vezes de uma concepção 

racionalista estritamente clássica, mas não apartando totalmente de uma concepção 

mais sensorial, expressiva e pictórica barroca. Aponta para um estilo do classicismo 

tardo-barroco, com referência palladiana, mesclado com elementos cenográficos 

permeado das correntes bibienesca, borromínica e baroccheto, tradicionais da arte 

bolonhesa. Está entre a classe de artistas que  conheciam o modelo e tratados de 

Arquitetura clássicos, demonstrado nos desenhos e soluções encontradas para suas 

composições, e que se permitiam a ousadia de novas ideias associadas, 

desenvolvendo composições retabulares que vistas na cidade de Belém do Pará são 

diferenciadas das outras produções locais o que permite a denominação de  

landianos para essas composições.  
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São volutas invertidas, frontão em arco interrompido, colunas de ordem 

compósita, folhas de acanto, colunas postas em par, guirlandas, lesenas, ondulados 

nos coroamentos do ático, cartelas, frontões cimbrados, mistilíneos, contracurvado, 

frontões em arco e segmento de arco, que são enquadrados nas composições 

retabulares que Landi desenhou para a Igreja de Sant’Ana e outros projetos de sua 

autoria e que estabelecem relação de similitude com os outros dois retábulos 

apresentados da Capela da Ordem Terceira do Carmo e da Capela da Ordem 

Terceira de São Francisco da Penitência, por estes apresentarem uma composição 

com este mesmo repertório visual e por terem sido construídos no período em que 

Landi esteve na cidade Belém do Grão-Pará, por esse motivo também considerados 

de sua autoria.  

A importância de Antonio Landi em Belém é destacada pelas obras deixadas 

ou atribuídas a ele. Difícil seria imaginar a cidade de Belém hoje sem essas 

edificações, de certo que ficaria empobrecida em seu rico patrimônio. No entanto, 

revisitando este passado a partir do tempo presente é possível perceber 

transposição de um modelo italiano adaptado para às condições locais, mas que não 

nega a tradição acadêmica europeia da obediência à tratadística canônica. Talvez 

partindo dessa premissa se ateste a autoria dos retábulos da Ordem Terceira de 

São Francisco e Do Carmo à Landi, justamente porque carece de documento 

comprovatório que outro arquiteto com conhecimento da Tratadística e dos cânones 

acadêmicos tivesse vindo à Belém nesse período dos setecentos. São composições 

onde se observa a leitura de elementos compositivos próprios da linguagem 

arquitetônica da época, reordenados em novas composições, mas que reafirmam as 

marcas da tradição italiana na cidade de Belém do Pará. É válido ressaltar que 

tradição não é simplesmente propagação ou repetição inconsciente de um modelo, 

deve ser considerado o conhecimento da razão própria de sua existência.  

Nestes retábulos é perceptível a atenção de Landi para a expressão simbólica 

e litúrgica de um Retábulo com  altar. Demonstrando familiaridade e compreensão 

das funções atribuídas e próprias do objeto que projetara, sem, contudo se afastar 

de seu processo de criação, combinando os elementos gravados em sua memória 

para criar um novo desenho, transferindo formas sem alterar sua essência e 

significado num exercício contínuo de traduzir a tradição.  
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1
 As referencias de etimologia das palavras foram retiradas do site  

http://origemdapalavra.com.br/palavras/ 
2
 O Concílio Vaticano II foi o XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, convocado pelo Papa João 

XXIII através da Bula Papal "Humanae salutis" em 25 de dezembro de 1961, e durou quatro anos, no 
papado de Paulo VI. 
3
 Banco: é considerada a parte inferior do retábulo, abaixo do corpo sobre o sotabanco; pode ser 

também chamado de predela. 
4
 Sotabanco: Parte inferior do retábulo que possui duplo banco, sendo esta a parte localizada abaixo 

do banco. 
 
5
 Ático: construção sobre as cornijas para dissimular a vista de um telhado; ou o último piso de um 

edifício, que normalmente é menor que os demais; parte superior do corpo do retábulo que sobressai 
do último nível. 
6
 Plintos: placa retangular ou quadrada na base da coluna. 

7
 Lesena: Faixa de parede vertical, semelhante ao pilar, mas sem base e capitel, não possui função 

estrutural, é apenas decorativa. Pode se pintada ou esculpida 
8
 Frontão: Extremidade da fachada de um edifício com telhado de duas águas, em geral triangular. Os 

antigos frontões planos, triangulares ou arqueados, são retomados no Renascimento, no Barroco e 
no Neoclassicismo, e – a exemplo do classicismo – apresentam-se interrompidos ou ressaltados. Era 
empregado de várias maneiras, sobretudo como coroamento ornamental de portas e janelas. 
9
 Voluta: elemento arquitetônico em espiral, empregada no Renascimento e no Barroco como 

mediação entre elementos horizontais e verticais. 
10

 Mútulos: placas retangulares aplicadas do lado de baixo da cornija, por cima de cada um dos 
pilares de apoio. 
11

 Cornija com ressalto: Cornija é a faixa que se destaca horizontalmente da parede e acentua suas 
nervuras horizontais. Diz-se de ressalto quando a cornija rodeia as saliências de uma parede, 
portanto com um percurso não retilíneo. 
12

 O projeto da Igreja de Sant’Ana pertence ao acervo da Biblioteca Nacional e pode ser encontrado 
no arquivo digital disponível em:  
http://bndigital.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=xs&pr=fbn_dig_pr&db=fbn_dig&disp=list&sort=off&ss=ne
w&arg=landi&argaux=landi&use=kw_livre&x=41&y=11 
13

 Escaiola Originado do termo em italiano scagliuola é uma técnica de pintura feita com uma 
preparação de gesso e cola ou cimento branco com que se consegue um revestimento liso e lavável 
que imita mármore ou outra pedra, usado em paredes, colunas etc... 
14

 Peanha é uma mesa ou suporte onde se coloca a imagem em destaque 
15

 Imagens de Roca: são imagens processionais que possuem cabeça e membros atados por uma 
estrutura de madeira o que as torna mais leves, e são vestidas com  trajes de tecido 
16

 Frontão Cimbrado: tipo de frontão arqueado  
17

 A Pintura de Quadratura foi um recurso muito utilizado pelos Bibiena na Itália e por Landi na Capela 
de São João, de sua autoria na cidade de Belém, com o objetivo de criar um espaço perspectivo e 
ilusório, também chamada de tromp o’leil ou engana olho. 
18

 Borrominesco é um corrente do Alto Barroco atribuída à obra de F. Borromini caracterizada pelo 

dinamismo das formas, fachadas convexas, riqueza na decoração. 
19

 FERNANDES, Paulo Chaves. Pará: Cores e Sentimentos in 
<http://bloggerdocma.blogspot.com/2011/01/para-cores-e-sentimentos.html>, capturado em 
29/04/2011. 
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