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RESUMO 
Este artigo aborda o início da pintura de paisagem no Ocidente traçando um percurso que 
parte da pintura holandesa do século XVII, considera a pintura italiana renascentista e 
termina por lançar perguntas sobre a popularização da pintura de paisagem no século XIX. 
Expõe teorizações que associam a pintura de paisagem holandesa ao espelho e à 
cartografia, bem como a noção de janela à pintura de paisagem italiana. Reflete-se, ainda, 
sobre a ligação entre diferentes expressões do logocentrismo e a atenção dispensada ao 
visível nas pinturas de paisagem, interrogando a possibilidade de influência dessas 
questões sobre a autonomia da paisagem como gênero de pintura.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
pintura de paisagem; arte ocidental; espelho; cartografia; janela.  
 
 
ABSTRACT 
This article discusses the beginning of landscape painting in the West by drawing a path that 
begins in the Dutch seventeenth century painting, considers the Renaissance Italian painting, 
and finishes asking questions about the popularization of landscape painting in the 
nineteenth century. It shows theories that associate the Dutch landscape painting with the 
mirror and cartography, as well as the concept of window to Italian landscape painting. It is 
reflected also about the link between different expressions of logocentrism and the attention 
given to the visible landscape paintings, questioning the possibility of influence by these 
questions on the autonomy of the landscape as painting genre. 
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Imaginemos uma pintura com vista ampla de terras planas ou com desníveis suaves, 

conferindo espaço privilegiado para um céu povoado de vapores portentosos que 

pairassem sobre campos onde, não sem esforço, poderíamos perceber pequeninos 

personagens guiando reses ou ladeadas por cachorros. Quando John Ruskin (1819–

1900) escreve sobre a novidade da paisagem em 1845, sugerindo ao leitor que se 

imaginasse como um surpreso medieval ou alguém da Antiguidade Clássica diante 

das pinturas de paisagem na Old Watercolour Society, talvez tivesse em mente uma 

pintura como a descrita acima, e que poderia muito bem corresponder a uma das 

vistas pintadas por seu contemporâneo, John Constable (1776–1837) (figura 1), e, 

no entanto, também caberia sem prejuízos a uma das muitas vistas holandesas, 

como a Paisagem com uma partida de falcoaria (figura 2), de Philips Koninck (1618–

1688), pintada no século XVII. 

 
Fig. 1 – John Constable 

O castelo de Hadleigh, a foz do Tâmisa – 
manhã após uma noite tempestuosa, 1829 

Óleo sobre tela, 121,9 x 164,5 cm 
Paul Mellon Collection,  

Yale Center for British Art, New HavenFonte: 
http://www.wga.hu/ 

 
Fig. 2 – Philips Koninck 

Paisagem com uma partida de falcoaria, s/data 
Óleo sobre tela, 132 x 160 cm 

National Gallery, Londres 
Fonte: http://www.wga.hu/ 

 
A diferença temporal entre as duas pinturas em justaposição à asserção de Ruskin 

poderia sugerir uma incongruência, uma vez que o crítico de arte inglês fala da 

pintura de paisagem como uma novidade em sua época, enquanto a pintura 

holandesa era pródiga em produções semelhantes já no século XVII. Entretanto, se 

remontarmos às noções teóricas que perpassaram os inícios desse gênero pictórico 

no Ocidente, a referência de Ruskin se mostrará inequívoca ao sinalizar que sua 

autonomia generalizada no território europeu tenha ocorrido no século XIX. 
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Antes, no entanto, de procedermos a esse breve esboço conceitual, é necessário 

prevenir de que não intentamos sugerir o desenrolar objetivo de uma história linear 

da pintura de paisagem, a partir da qual, inícios revelados poderiam conduzir a 

determinado desenvolvimento seqüencial de eventos e um ponto de chegada ao fim 

da linha. De modo diverso, porém, poderíamos conceber esta empreitada à 

semelhança da figura proposta por Walter Benjamim (1995, p. 127) no texto Caixa 

de costura. Olhando para um retalho de bordado durante sua elaboração, 

poderíamos perceber que, à medida que nos utilizássemos da frente ordenada, onde 

a figura tomaria gradativamente uma forma clara, veríamos crescer nosso fascínio 

pelo emaranhado convulso do verso. Dessa maneira, a visada dupla talvez possa vir 

em nosso auxílio, partindo do pressuposto de que o pensar sobre uma gênese pode 

engendrar outras investigações menos lineares que não prescindem de uma 

contextualização mais ordeira e ortodoxa.  

Entre espelhos, mapas e janelas  

Estudiosos1 da pintura de paisagem localizam sua autonomia no solo holandês do 

século XVII. Entretanto, a invenção da paisagem2 pode ser remontada a um processo 

que se desdobra desde o século XV, quando, então, a pintura holandesa guardava 

grande singularidade em relação à pintura italiana renascentista. Svetlana Alpers (1999) 

lhe confere o epíteto de arte da descrição, colocando-a sob o emblema da noção de 

espelho teorizada por Johannes Kepler, ao passo de que as pinturas italianas seriam 

caracterizadas pelo recurso da janela albertiana3, em que a pintura se apresentaria 

como uma janela que dá a ver um espaço virtual no qual, comumente, transcorre-se 

alguma ação de personagens posicionados em primeiro plano.  

Alpers chama atenção para o fato de que, ao investigar o funcionamento do olho na 

formação de imagens na retina, o astrônomo e matemático Johannes Kepler (1571–

1630) chama essas imagens de pintura, e separa o fenômeno físico das relações 

psicológicas e sensoriais da pessoa vidente com os elementos do mundo que ela vê. 

Concebendo a imagem virtual formada na retina como uma pintura dos raios de luz 

refratados, Kepler se distancia de explicações anteriores em que se pressupunha 

que a própria imagem (a idola, ou especie) se introduziria no olho, e, assim, coloca 

em relação de proximidade a visão humana e a representação pictórica. Sua 

compreensão consagra a noção de olho como espelho, algo que encontra 
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reverberação na pintura de paisagem holandesa, a qual estaria de tal forma 

aliançada ao visível que suprimiria a noção de distância entre desenho e cor como 

concebida pelos italianos. Enquanto estes tomavam o desenho por base para 

selecionar e ordenar a natureza conforme conviesse ao seu ideal artístico, os 

holandeses, a exemplo de Kepler, não separariam o artifício da natureza. Para 

estes, o olhar não se dissociaria da representação. 

A Paisagem com uma partida de falcoaria de Koninck é também representativa das 

aproximações que a pintura de paisagem holandesa guarda com a cartografia. A 

vista ampla da parcela de um território que se estende até o horizonte dando a ver 

diversas características topográficas e humanas em simultaneidade, evoca 

determinados mapas que, na época, pretendiam reunir conhecimentos históricos, 

topográficos e humanos na superfície de uma representação territorial. Com 

frequência, como é explicitado por Alpers, esses mapas traziam horizontes e se 

apresentavam como um panorama mais distanciado, em que um território maior 

seria abarcado, e do qual o firmamento era quase suprimido. Dessa forma, percebe-

se um limite nebuloso entre mapas que são quase paisagens, e pinturas de 

paisagens que se apresentam como vistas cartografadas.4 

As pinturas de paisagem panorâmicas de alguns pintores holandeses do século XVII 

como Philip Koninck, Jan van Goyen e Jacob van Ruisdael, embora tragam a 

distinção de um interesse mais focado na paisagem natural do que em uma 

cartografia dos hábitos e cotidiano humanos5, evocam, ainda assim, as pinturas de 

Pieter Brueghel, o velho (figura 3)6, nas quais se percebem vários acontecimentos 

transcorrendo em concomitância como se a vida estivesse se passando indiferente a 

observadores. Esse aglomerado de aspectos que poderia ser caracterizado como 

cartográfico, opõe-se ao paradigma italiano da vista única, em que o olhar é 

direcionado para o ponto de fuga, e as figuras são ordenadas como se dispostas em 

um palco que se abrisse para a pessoa que observa, evidenciando uma ação que ali 

se desenrolaria.    
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Fig. 3 – Pieter Brueghel, o velho 
Cristo carregando a cruz, 1564  

Óleo sobre painel de madeira, 124 x 170 cm  
Kunsthistorisches Museum, Viena  

Fonte: http://www.wga.hu/ 

 

Uma comparação possível, ainda que ligeiramente anacrônica, poderia colocar lado 

a lado o paradigma italiano e o setentrional mediante duas pinturas que os 

representariam. Trata-se de dois quadros que trazem como tema a vida ascética de 

isolamento e contemplação de São Jerônimo. Enquanto na pintura de 1448 do 

italiano renascentista, Andrea Mantegna (figura 4), todos os elementos da paisagem 

comparecem como moldura e cenário para o personagem assentado em primeiro 

plano, na pintura do flamengo Joachim Patinir (figura 5), de cinquenta anos depois, é 

o santo que figura como detalhe da paisagem que o envolve e se estende para 

muito além de onde está posicionado. No vasto território que é descrito, a vida 

segue em sua pluralidade: de um lado há a tranquilidade dos animais de carga que 

pastam nas cercanias das habitações; e de outro, há o abrupto pavor com que a 

pessoa e sua montaria, à direita do quadro, se defrontam com um animal selvagem 

correndo ao seu encontro. Nessa pintura, Patinir parece representar um território tão 

amplo como se abrangesse várias comunidades humanas, e ambicionasse abarcar 

todo o mundo.  
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Fig. 4 – Andrea Mantegna 

São Jerônimo penitente no Deserto, 1448–51 
Têmpera sobre madeira, 48 x 36 cm 

Museu de Arte de São Paulo, São Paulo 
Fonte: http://www.masp.art.br/ 

 

 
Fig. 5 – Joaquim Patinir 

Paisagem com São Jerônimo, 1515–19  
Óleo sobre painel, 74 x 91 cm 

Museu do Prado, Madri 
Fonte: http://www.wga.hu/ 

 

 

A noção de descrição que se alinha à pintura de paisagem se faz possível, em 

grande parte, pelos estudos geográficos renascentistas, que a concebem com o 

sentido de precisão gráfica, ou seja, como uma representação em desenho ou 

pintura que apresenta dados e conhecimentos de maneira acertada. Nesse aspecto, 

a pintura italiana diverge novamente da setentrional: para os italianos a noção de 

descrição se relaciona com a tradição grega da ekphrasis, que pertence ao domínio 

da retórica, e, portanto, está mais próxima da poesia do que da pintura, 

relacionando-se, também, ao debate teórico em torno da comparação entre as artes, 

de que a sentença ut pictura poesis7 é emblema. Alpers comenta que “foi a esse 

poder verbal que os artistas italianos da Renascença se empenharam em igualar na 

pintura, para rivalizar com os poetas” (1999, p. 267).  

Similarmente ao espelho, portanto, o caráter cartográfico das paisagens holandesas 

assinalaria um mundo visto sem a centralidade de um vidente do qual se 

desdobrasse a representação, como é pressuposto pela pintura italiana composta 

como janela que enquadra o mundo que vemos (ALPERS, 1999, 151). Assim, entre 

a precisão gráfica e a persuasão retórica, entre o mapa e o cenário teatral, entre a 

narração e a descrição, e entre a janela e o espelho, as tradições italiana e 
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holandesa se veem cindidas uma em relação a outra, ainda que tais singularidades 

não impliquem a ausência de influências e contaminações entre elas. 

A janela pela qual vemos o mundo  

Reconhecida e resguardada a primazia dos setentrionais na representação da 

paisagem por ela mesma, sem que esteja submetida a alguma narrativa, faz-se 

necessário, contudo, abordar a contribuição da renascença italiana através da 

perspectiva linear. 

Propondo-se a refletir sobre a paisagem engendrada na percepção humana e em 

uma sensibilidade socialmente partilhada, Anne Cauquelin (2007) tece também 

considerações sobre a pintura de paisagem. Sua abordagem, apresentada em 1989, 

evidencia a questão explicitada mais tarde por Régis Debray (1993, p.190)8 de que a 

paisagem teria surgido primeiro in visu para depois se conjugar in situ, ou seja: teria 

sido fabricada primeiramente na arte, e, somente depois, por influência desta, 

passaria a ser percebida no território, como uma indumentária da natureza que se 

confundisse com ela.  

Traçando uma trajetória segundo a qual o gênero pictórico nascido na Holanda se 

torna conhecido na Itália e de lá é propagado para todo o mundo ocidental, a autora 

focaliza a perspectiva como o artifício ordenador que teria interferido de maneira 

decisiva e contundente no olhar. Seu ordenamento se conjugaria tanto na 

representação do espaço nas composições pictóricas, quanto no modo com que as 

próprias pessoas percebem o ambiente natural. Dessa forma, para onde quer que se 

olhe, a perspectiva seria a janela persistente com que nosso olhar enquadra o 

ambiente, escalonando planos, estabelecendo molduras, procurando um ponto de 

convergência... 

Por meio dessa janela, a paisagem pode ser esboçada como fundo e palco para 

ações humanas significativas conjugando a visão sensível e a razão humanista 

ordenadora. Se em épocas precedentes os elementos pictóricos que poderiam se 

configurar em uma paisagem permaneceram subordinados a narrativas – a ponto de 

o verbo obliterar a visão, convocando representações que o ilustrassem – com a 

invenção da perspectiva, o olho dos artistas é autorizado a pousar sobre o mundo 
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circundante e mostrar o que vêem. Ainda assim, essa permissão não prescinde de 

que a visibilidade tenha de passar pelo arranjo e elaboração racional que é emblema 

do artista como artífice intelectualizado, produtor das artes liberais e, portanto, 

diverso daquele que se ocupa das artes mecânicas. Segundo Cauquelin, portanto, a 

paisagem compareceria tanto como o elo entre a razão e a visão sensível, quanto 

como vínculo cenográfico para as personagens dispostas nas pinturas. 

Razões para não ver  

A cisão entre descrição e narração e entre visão e razão que a perspectiva reconcilia 

na Itália, poderia ter se configurado como um fator impeditivo da autonomia da 

pintura de paisagem naquele contexto? Se reconhecermos afirmativamente esse 

obstáculo, poderemos constatar que a tradição nórdica dele se desembaraçou mais 

rapidamente, despojando-se mais cedo da tarefa de ilustrar narrativas. Uma das 

motivações para tanto se encontra em um litígio religioso que distingue a arte dos 

setentrionais de seus pares meridionais. 

Durante o século XVI na Holanda, a parcela protestante – mais expressiva 

numericamente na região – sofreu intensa perseguição por parte de Filipe II (1527–

1598), o monarca espanhol católico, que àquele período dominava o território 

holandês.9 Uma das discordâncias dessas duas vertentes do Cristianismo se referia 

ao uso das imagens em igrejas para fins devocionais, de modo que, junto à guerra 

pela independência que se seguiu por décadas, desenrolou-se também a 

discordância nada pacífica com relação à teologia das imagens e outros ritos e 

doutrinas. Persistindo o protestantismo como corrente cristã hegemônica tanto 

durante a guerra quanto após a emancipação política, permaneceu também a 

proibição da produção de imagens para usos religiosos. Tal interdito parece ter 

favorecido o florescimento da pintura de paisagem naquela região. 

No pêndulo da querela das imagens, determinadas teologias ora obliteraram o olhar 

para a natureza mundana, considerando sua representação um sacrilégio ou um 

despropósito, ora encorajaram artistas a mostrarem o que viam, de modo a dissuadi-

los da feitura de outras semelhanças mais próximas do ídolo. A relação entre o 

interdito da imagem-ídolo e o pioneirismo da pintura de paisagem na Europa 
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setentrional sugerem a importância de encetarmos uma reflexão a respeito da 

imagem na Idade Média. 

Na Cristandade reunida sob o Império Bizantino, no século VIII, o uso de imagens de 

escultura suscitou a discussão sobre a possibilidade de indução à idolatria, tendo em 

vista, ainda, que o Decálogo Mosaico adotado pelos cristãos como parte do Antigo 

Testamento bíblico coibia o culto a outros deuses mediante a fabricação de imagens 

de escultura.10 Cauquelin e Debray11 registram que nessa época um dos principais 

argumentos dos iconófilos em defesa das imagens residia na doutrina da 

encarnação de Deus em Jesus Cristo, segundo a qual, se Deus já havia se feito 

imagem, ou seja, se Ele já havia forjado uma imagem de Si ao nascer como um ser 

humano, então, qualquer imagem que se produzisse para uso devocional se 

constituiria não na imagem de Deus, e sim, na imagem de Sua imagem. Debray 

sublinha tal argumento com a importância da conciliação que ele prefiguraria na arte. 

Assim como, para os cristãos, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, 

na arte, a pintura mediaria a matéria e o espírito:  

O Cristo tem todas as características do Homem e todas as 
características de Deus, as quais se fundem sem se alterarem. Uma 
pintura tem todas as propriedades da matéria e todas as 
propriedades do espírito. Daí, um piscar contínuo sempre irritante. 
Sou matéria, veja meu suporte e minhas superfícies. Sou espírito, 
veja como significo além de meus pigmentos. (DEBRAY, 1993, p. 84)    

Entretanto, no que se refere ao conflito em Bizâncio, tal argumento não foi o suficiente 

para mitigar os temores dos iconoclastas quanto ao engodo das imagens, nem aplacar 

a ira com que arrasavam as esculturas sagradas, de modo que os iconófilos recorreram 

à noção de mimesis de Aristóteles, diferenciando a imagem-ícone da imagem-ídolo, 

posto que na acepção aristotélica a imitação perpetrada pelo ícone refere-se não a um 

modelo, mas ao modo de produção desse modelo. Dessa maneira, os defensores das 

imagens inserem o ingrediente da artificialidade, ou seja, de uma forma de criação que 

é diferente da criação divina. Ainda que a imitação de imagens levada a cabo por seres 

humanos se relacione àquela realizada por Deus em Cristo, trata-se de uma imitação 

sem relação de substância, que se sabe, portanto, inferior, e sobre a qual não se 

deposita a pretensão de adoração. 
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Para além de nos deter no desenrolar do conflito e sua resolução, interessa-nos o 

legado teórico que essas narrativas nos deixam e que nos auxiliam a traçar uma 

genealogia conceitual das noções que orientavam o fazer artístico das pinturas de 

paisagem. Cauquelin exprime, então, um aspecto dessa relação quando sentencia: 

“Ao renovar o estatuto da imagem, Bizâncio, mesmo sem se interessar pelo meio 

ambiente natural, torna pela primeira vez possível a operação de substituição 

artificial que a paisagem ilustrará” (2007, p. 74).  

As figuras dos iconófilos e iconoclastas reaparecem no século XVI sob a roupagem 

que distingue católicos e protestantes. Entretanto, se no século VIII a querela dá 

origem à tradição dos ícones religiosos de hieratismo austero, manto de dobra rígida 

e olhos circundados de preto, na Holanda dos iconoclastas, as imagens foram 

banidas dos templos, e os olhos dos artistas, impelidos a mostrarem o que viam, 

como espelhos que refletissem a pintura dos raios de luz. 

A teologia da imagem ganha uma nova dobra no século XVIII, conforme explana 

Simon Schama (1996), com a tradição setentrional de paisagem romântica. Na 

esteira da valorização da arquitetura gótica que toma fôlego entre os românticos, 

vários estudiosos12 se dedicam a traçar similitudes entre as florestas e as catedrais, 

atribuindo a origem dessa arquitetura a uma suposta inspiração que a floresta teria 

suscitado aos arquitetos, e, afirmando, em contraponto, a sacralidade das florestas 

como templo de Deus. Sob essa noção Caspar David Friedrich compôs várias de 

suas pinturas de paisagem (figura 6), colocando lado a lado florestas alemãs, cruzes 

e catedrais. Ali, a pintura de paisagem poderia ter se convertido em um novo ícone 

sagrado que imita o Logos divino manifesto na natureza criada. 
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Fig. 6 – C. D. Friedrich 

Paisagem de inverno, 1811  
Óleo sobre tela, 32 x 45 cm 
National Gallery, Londres 
Fonte: http://www.wga.hu/ 

Antes de os renascentistas italianos precisarem conceber um artifício que os 

autorizasse a olhar o mundo, dada a oposição entre razão e visão, a mesma 

impossibilidade se verificava na oposição que os cristãos formulavam entre o 

espiritual e o mundano, e, no tocante aos gregos, entre a ideia e a matéria. Debray13 

inclui esses modelos de pensamento que resistem à mimesis no regime da 

logosfera, sugerindo, desse modo, a centralidade da palavra nessas diferentes 

tradições que compuseram o pensamento ocidental. Assim, as duas cisões se 

cruzam e confluem em uma teologia da imagem. Se o Logos é o centro, esteja esse 

conceito sendo usado como expressão de devoção a Deus, à razão ou à ideia, 

então uma pintura que se dispusesse a expressá-lo teria de, necessariamente, 

submeter-se à narrativa? 

Da origem à popularização da paisagem 

Tendo passado pela Holanda das vistas cartográficas e paradigma do espelho, 

detendo-nos na perspectiva da renascença italiana, lançando-nos ao esboço de 

algumas implicações teológicas nas quais confluíram concepções limitadoras da 
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paisagem, e empreendendo, ainda, breve incursão na noção romântica da floresta 

convertida em catedral; encerramos, enfim, esse giro conceitual no ponto em que 

começamos: no século XIX.  

É, pois, no século XIX que John Ruskin convida seu leitor a refletir sobre a novidade 

da paisagem, comparando a disposição de seus contemporâneos para se deterem 

diante de tais figurações, com o estranhamento com que essa compleição suscitaria 

nos medievais e antigos. Nessa época de sociedades de pintores, academias de 

belas-artes e salões, em que o cenário artístico é tributário aos modelos clássicos, a 

teorização do crítico inglês poderia se apresentar como o testemunho desse palco 

compositivo que ganha autonomia e se evidencia. Aliada à defesa que Charles 

Baudelaire (1821–1867) realiza em favor da pintura de paisagem, a afirmação de 

Ruskin torna manifesto o espaço que o gênero pictórico vinha então alcançando, a 

despeito de sua posição de inferioridade na hierarquia dos gêneros pictóricos 

adotada pelas academias de belas-artes. 

De posse do mapa de reconhecimento provisório que esboçamos até então, e frente 

a esse momento em que a pintura de paisagem se populariza, poderíamos lançar 

ainda algumas perguntas como aquela que nos apressávamos a enunciar há pouco: 

quais as relações possíveis entre o status mais elevado conferido às letras, a 

centralidade da palavra na cultura ocidental e a supremacia da pintura histórica na 

hierarquia dos gêneros pictóricos? De que maneira poderíamos ponderar sobre a 

influência da perspectiva como instrumento ordenador do espaço e vínculo mediador 

entre visão e razão nessa mesma equação da exaltação da pintura histórica? Que 

relações poderia ter havido entre a pintura de paisagem holandesa do século XVII e 

a pintura de paisagem que paulatinamente se sobressai nos salões de belas-artes 

franceses? E que relações poderiam ser tecidas entre os dois paradigmas expostos 

e a pintura de paisagem brasileira do século XIX? Como aconteceu essa 

popularização do gênero subjugado na Europa e no Brasil?  

Pensar a extensão da herança italiana que mantém a paisagem restrita à função 

cenográfica não se configuraria aqui em apenas uma questão de foco, ou seja, se a 

temática é a paisagem, ou a cena e os personagens que ela abriga e vincula. Trata-

se, isto sim, da atenção que ela exige do artista e da maneira de olhar que requer 

dos expectadores. Quando o fundo da pintura passa a ocupar essa evidência, isso 
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poderia significar tanto uma mudança de paradigma que engendra esses olhares 

que então não a consideram carente de propósito, como poderia também dizer 

respeito à influência sobre o olhar que a pintura, como parte do imaginário humano, 

contribui para formar. Em suma, pressupõe-se, de qualquer maneira, que essas 

questões teriam elos com noções que perpassam a origem da pintura de paisagem, 

ainda que as considerações aqui esboçadas não incorram na exclusão de outras 

genealogias possíveis. 

 

                                                             
Notas 
1 Dentre os muitos estudos disponíveis, citamos Cauquelin (2007), Debray (1993) e Alain Roger em seu Court 
traité du paysage (Paris: Gallimard, 1997).  
2 Lembramos que neste estudo nos debruçamos sobre inícios possíveis da pintura de paisagem no Ocidente, 
sendo assim, não ambicionamos dissertar sobre esse gênero pictórico no Oriente, embora saibamos que a 
pintura de paisagem nas aquarelas chinesas são muito mais antigas do que os registros desse tipo de figuração 
na Europa. Sobre a pintura de paisagem chinesa, ver CHENG, François. Vacio y Plenitud: el lenguage de la 
pintura china. Madrid: Siruela, 5ª. ed. 2012.  
3 Alpers alude ao artifício forjado pela perspectiva, como teorizado por Leon Battista Alberti nos livros que 
compõem o Da pintura, que datam do século XV. 
4 Svetlana Alpers utiliza esse termo para se referir a determinadas pinturas de paisagens, frequentemente 
concebidas como panorâmicas, em que se percebem hábitos e características cartográficas. 
5 Tais inventários pictóricos de hábitos e costumes são característicos da pintura de gênero holandesa, como 
aquelas realizadas por Johannes Vermeer (1632-1675), Aelbert Cuyp (1620– 1691) e Pieter de Hooch (1629-
1684).  
6 Ainda que o título dessa pintura de Brughel remeta a um tema religioso, a maneira como o artista dispõe os 
personagens no espaço e a caracterização de suas roupagens e ocupações, aproxima-se da configuração que 
adota em outras pinturas que figuram mais explicitamente os hábitos de seus conterrâneos, como a série de 
pinturas dos meses e a pintura Jogos infantis (1559). Escolhemos esta por ser a pintura que, a nosso ver, mais 
se aproxima da composição das pinturas de Patinir.  
7 Ver LICHTENSTEIN, Jacqueline. A pintura: textos essenciais. São Paulo: Ed. 34, 2005. Vol. 7: O paralelo das 
Artes. 
8 Embora a edição brasileira seja de 2007, a primeira edição francesa de A invenção da paisagem data de 1989, 
assim, as reflexões da autora foram publicadas anteriormente ao livro em que Régis Debray explicita esses 
conceitos. 
9  O território holandês foi possessão espanhola durante parte do século XVI, como vários outros territórios 
europeus. Tornou-se independente em 1648, depois de 80 anos de conflito (1568-1648). 
10 A proibição está registrada no capítulo 20 do livro do Êxodo, e é repetida no capítulo 5 do livro de 
Deuteronômio da Bíblia Sagrada. 
11 Ver o capítulo 3 E isso é Bizâncio em Cauquelin (2007), e capítulo 3, O gênio do cristianismo, em Debray 
(1993). 
12 Simon Schama (1996) cita Karl Oettinger, William Warburton, Paul Decker, Marc-Antoine Laugier e James Hall 
no capítulo 4, A Cruz verdejante, em que esboça o paralelo que mencionamos. 
13 Ver capítulo VI, Anatomia de um fantasma: a arte antiga, e capítulo VIII, As três idades do olhar. 
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