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Resumo 
 

O ensejo para a escritura deste texto cerca o espaço dedicado aos retratos em grupos, ou, 
alegres companhias, na pintura de gênero holandesa do século XVII sob o ponto de vista 
das relações de convívio. Tais relações, ainda que transpareçam mais no assunto do 
quadro do que propriamente na representação pictórica, enfatizam o espaço social da 
pintura nesta sociedade. Seguindo esta lógica, o exercício de repensar tais práticas 
perpassa uma investigação ligada aos modos de vida e a forte relação entre esta e o 
impulso descritivo contido nas obras.  

 
Palavras-chave: Representação, pintura, modos de vida 
 
 
Abstract 

 
The occasion for the writing of this text is the space devoted to pictures in groups, or merry 
companies in the Dutch genre painting of the seventeenth century from the point of view of 
the relations of conviviality. Such relationships, which appear even more in the subject of the 
painting than on specific pictorial representation, emphasize the social space of the painting 
in this society. Following this logic, the exercise of rethinking this practice permeates an 
investigation linked to the ways of life and the strong relationship between the impulse 
descriptive contained in the works. 
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No sentido de desenvolver uma reflexão acerca do papel social da 

representação pictórica setentrional, no século XVII, ancoro-me na pesquisa 

realizada pela autora americana Svetlana Alpers, a qual dedicou um olhar atento as 

formas de elaboração destas imagens não distanciadas de seu contexto. Em seu 

livro A arte de descrever: a arte holandesa do século XVII, tal autora nos propõe um 

delineamento vasto acerca da influência exercida pelo contexto de produção das 

representações artísticas holandesas da referida época. O importante, neste 

sentido, se relaciona a ativação de um novo modo de ver e significar as obras de 

arte holandesas, distanciado das formas metafóricas e narrativas das análises 

cultivadas pela herança da pintura italiana de Alberti. Assim, o contexto diferenciado 

da sociedade holandesa confere à pintura dados novos alicerçados nos interesses 

próprios da mesma, os quais resultam em imagens aproximadas da realidade de 
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existência, das coisas mundanas, imanentes, sempre levando em consideração o 

apreço pela encenação.    

A construção deste texto parte das seguintes palavras de Leon Alberti (2009, 

p. 72): “O pintor só se esforça para representar aquilo que se vê”. Tais palavras nos 

movem a pensar na grande semelhança entre a lógica da pintura estabelecida por 

Alberti e o que ocorria na Holanda do século XVII, dado que, em sentido estrito 

estes representavam não somente o que viam, mas como viam. Alberti assim nos 

daria a garantia de uma inserção das obras holandesas na sua „grande arte‟. 

Todavia já é sabido que, apesar de Alberti não pertencer ao momento específico da 

arte holandesa abordado aqui, este não faria bom juízo das pinturas de gênero tão 

caras aos holandeses. Fez-se aqui apenas um pequeno exercício de 

descontextualização de discurso. Caso não nos encontrássemos, na seqüência do 

texto de Alberti, com a repetição do termo história, poderíamos colocá-lo ao lado 

dos gêneros menores da pintura e como um adversário das grandes cenas da 

pintura narrativa, as quais, segundo Diderot (1993) quase nunca eram vistas por 

seus pintores.  

Assim, a observância da insistente palavra pode ser dada pelos excertos a 

seguir, nos termos de Alberti (2009, p. 105; 112; 114; 136): “A grande obra do pintor 

é a história” ou “A história, merecedor de elogio e admiração [...]” ou “Como a 

história é a maior obra do pintor [...]” ou “Prosseguindo, a história comoverá a alma 

dos espectadores [...]”. Se pudéssemos sempre alçar frases de uma continuidade 

textual, poderíamos dar a elas a caracterização desejada. Todavia, a título de bom 

senso, seguiremos tentando ao máximo bem habitar o pensamento dos autores 

referidos, assim como melhor visitar as artes da Holanda do século XVII.  

Para a continuidade desta construção é importante colocar as personagens 

em seus lugares, apresentando a origem do pensamento sobre da des-articulação 

entre a lógica pictórica albertiana e a pintura aqui abordada. Na esteira dos estudos 

de Alpers (1999, p. 38), quando comenta: “Os holandeses apresentavam seus 

quadros como descrevendo antes o mundo visto que as imitações e ações humanas 

significativas” pode-se atentar para o fascínio pela observação do mundo mediada 

por lentes e por aquilo que se podia reconhecer no mundo através dos olhos. Ainda, 

tal assertiva instiga a percepção de como as ações próprias da vida cotidiana, os 

pequenos gestos e encontros configuram-se como outra forma de se relacionar com 



1739 
 

 

o mundo e, consecutivamente, encontram na prática pictórica espaço de 

representação.  

Aquilo que, sob o ponto de vista de Alberti, seria a essência da pintura, sua 

garantia de verdade, associa-se às significações metafóricas e assim, a 'grande 

pintura‟ implicaria a representação de uma história pomposa com gestos 

expressivos como condição de existência.  A pintura, neste âmbito, traria um mundo 

substituto para o interior da tela, identificado como palco para a figuração de ações 

significativas através de textos poéticos, o que é basilar, segundo Alpers (1999) 

para a arte narrativa. Entretanto, o contexto da Holanda do século XVII alarga as 

concepções representativas, seja por sua situação religiosa, social ou científica. O 

que ocorre neste espaço se distancia das concepções de maior ou menor grau 

conferidas à arte, onde as representações seguiam um modo de vida muito 

específico, intercambiante entre a religião e os prazeres do mundo próprios da 

burguesia da época. Nesta lógica, o modo de representação fiel ao mundo visto e 

vivido dos holandeses torna a pintura espaço de apresentação, descritiva, dos 

espaços das casas, das festas populares ou dos objetos tão caros aos holandeses.  

Nesse sentido, a concepção do termo que busca delimitar a especificidade 

das representações tematizadas por cenas prosaicas na pintura pode ser 

encontrada pela primeira vez em Diderot (1993). Tal autor distingue alguns temas 

pertencentes àquilo que caracteriza a pintura de gênero, dentre as quais, além das 

pinturas de flores, animais, bosques e montanhas, estão as cenas da vida comum e 

doméstica. Interessam aqui, sobretudo, as características próprias ao que está 

relacionado aos dois últimos termos mencionados por Diderot. 

Contudo, é importante destacar o que Seymour Slive (1998, p. 123) propõe a 

respeito da nominação pintura de gênero no contexto holandês da época:  

 
[...] mas os holandeses não possuíam nenhuma designação genérica para 
esse ramo da pintura que seus compatriotas transformaram em 
especificidade. Quando queria referir-se a uma pintura do cotidiano, 
simplesmente a descreviam. Em fontes holandesas do século XVII, há, por 
exemplo, menções a gesechapje (palavras que se costuma traduzir por 
“alegres companheiros” ou “companhia alegre”), buitenpartij (piquenique 
ou festa ao ar livre), cortegaardje (cena de caserna ou de casa da guarda), 
bordeeltjen (cena de bordel), beeldeken ou modern beelden (quadro com 
figuras pesquenas ou “modernas”) e assim por diante, mas não existe 
nenhum termo que designe a categoria como um todo. Em tais casos 
(como na maioria das questões referentes à pintura holandesa), no 
começo era a Imagem, não o Verbo.  
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O excerto acima, além de indicar a individualização de cada tipo de 

representação, não supondo generalizações ao que se produzia, corrobora para a 

compreensão da forma como os holandeses constituíam sua visão sobre a pintura.  

Sob este prisma, pode-se dizer que as pinturas possuíam autonomia, 

caracterizando a especificidade de cada representação em contraponto à 

especificidade de um tipo de representação genérica própria às classificações. 

Ainda, Slive acaba por enfatizar aquilo que Alpers articula como o principal 

contraponto da arte holandesa em relação às concepções italianas, seu potencial 

descritivo. Dado perceptível através das nominações recebidas pelas pinturas, as 

quais recorrem pontualmente ao que estava contido na representação. Tal 

característica aponta não somente para o modo de representação, proto-realista1 

das pinturas, mas igualmente para as intenções relativas à mesma. Poder-se-ia 

demarcar uma função quase documental dedicada à prática pictórica, todavia, 

esbarraríamos no potencial encenado de tais representações.  

Nesta medida, pensar aqui no conteúdo documental diz respeito à vontade de 

registrar no quadro a percepção mais perfeita do mundo visto e dos espaços 

vividos. Isso implica, em tal contexto, na necessidade de reconstituição de 

experiências, visto que os aparatos técnicos não davam conta de captar as coisas 

como os olhos captavam. Sendo assim, o que se configura como valor de 

representação residia no mundo percebido e vivido efetivamente. A banalidade 

dos acontecimentos diários, o apego pelos objetos domésticos, o apreço pela casa 

por parte dos holandeses se torna imagem, sobretudo nas pinturas de Gabriel 

Metsu2, Gerard ter Borch3 ou Vermeer. Segundo Alpers (1999, p. 31-32):  

 

Os quadros holandeses são ricos e variados em sua observação do 
mundo, admiráveis em sua exibição do virtuosismo, domésticos ou 
domesticantes em suas preocupações. Os retratos, as naturezas-mortas, 
as paisagens e a apresentação da vida diária representam prazeres 
hauridos num mundo cheio de prazeres: os prazeres dos laços familiares, 
os prazeres nas posses, prazer nas pequenas cidades, nas igrejas, na 
terra. Nessas imagens, o século XVII assemelha-se a um longo domingo, 
como disse um autor holandês recente, depois de tempos conturbados do 
século anterior. 

 

         No que se refere ao „longo domingo‟ apontado por Alpers, é importante 

sublinhar o exercício de recuperação do contexto da Holanda do século XVII, em 

todos os âmbitos desta sociedade, feito pelo suíço Paul Zumthor. Em seu livro A 

Holanda nos Tempos de Rembrandt, Zumthor elabora uma pesquisa acerca do 
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chamado „século de ouro‟ da Holanda, onde profundas mudanças sociais e políticas 

possibilitaram o florescimento das cidades, da burguesia e, por conseguinte das 

artes, ambos imbuídos da coexistência entre a moral e a liberdade. Todavia, o ponto 

a ser destacado aqui descende das atribuições festivas, as quais faziam parte do 

cotidiano da época e, conforme o autor enuncia, das práticas sociais que envolviam 

o divertimento mediado pelos encontros, pela comida e pela bebida. A fim de abrir 

as discussões acerca dos retratos em grupo holandeses ou as alegres companhias, 

sigo com as palavras do autor (1989, p. 213): 

 
O banquete e a bebedeira, qualquer que seja seu pretexto, rompendo por 
um instante o estreito e pesado esquema familiar, constituem 
manifestações fundamentais do vínculo social. Oferecia-se um banquete 
para festejar o nascimento de uma criança, seu batismo, seu desmame, por 
ocasião da cerimônia de purificação da mãe, nos aniversários familiares 
[…]. 

 

Para além das pinturas que evocam o espaço da casa, os objetos reflexivos, 

o espaço das cidades ou a paisagem, as trocas sociais relativas aos festejos, 

importante momento do cotidiano holandês da época, torna-se ensejo para a 

atividade artística. Como um elemento central nos esquemas sociais da época, os 

banquetes deflagram os momentos intensos da vida dos holandeses de entrega aos 

prazeres do paladar.   

 

Willem Buytewech, Alegres Companhias, s/d 
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Willem Buytewech, Banquete ao ar livre, 1615. 

  

Mesmo sendo contra os preceitos da religião vigente, a liberdade da 

burguesia holandesa proporcionou uma diversidade de imagens, as quais retratam 

cenas com personagens quase despidos das forçosas poses dos retratos 

tradicionais. Muito embora fique claro que a postura despojada das personagens 

sejam em si posições construídas, as pinturas de Buytewech, por exemplo, nos dão 

a ver representações da entrega dos cidadãos aos prazeres da vida e às suas 

experiências. Ainda, o fato de essas ocasiões receberem a dedicação dos pintores 

demonstra a estima destinada aos espaços e momentos de convívio, de diversão e 

deleite.  

Pensando o ambiente holandês propício a uma entrega quase dionisíaca, é 

interessante oferecer um contraponto a discussão, mesmo adotando uma postura 

anacrônica, me valendo das palavras de Diderot (1993, p. 125) acerca das 

características mais relevantes a serem representadas em um retrato. Nas palavras 

do autor:  

         

Um retrato pode ter um semblante triste, sombrio, melancólico, sereno, 
porque esses estados de espírito são permanentes; mas a um retrato que ri 
falta nobreza, dignidade, muitas vezes até mesmo verdade e, 
conseqüentemente, é uma bobagem. O riso é passageiro. Ri-se 
ocasionalmente, mas não se te um estado risonho. 
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Tal recorte é trazido para este estudo, na medida em que demonstra a 

dilatada distinção entre o pensamento francês, mesmo correndo em um século 

posterior, e a importância dada as alegrias da vida burguesa na Holanda. 

Certamente não podemos inferir que a melancolia e a solidão não fizessem parte do 

repertório de cenas retratadas pelos pintores holandeses, todavia, a felicidade em 

acontecimento assume papel fundamental no contexto das relações sociais sendo 

as reuniões, por vezes, organizadas com o intuito de serem representadas. Nesta 

ótica, talvez a nobreza e dignidade assumissem papel suplantado pelo interesse 

em, justamente, representar aquilo que é passageiro. 

Distanciando-se um pouco da temática reservada a tais pinturas, a qual 

confere as mesmas certa gravidade e especificidade em termos de seu contexto, as 

questões relativas aos modos de elaboração dos retratos em grupo se impõem 

como dado a ser apresentado. Segundo Alöis Riegl (1995, p. 20):  

 
Deve-se sempre proceder a partir do pressuposto de que a figura do retrato, 
virando-se diretamente para o espectador serve exclusivamente como uma 
manifestação enfática do dualismo barroco entre objeto e sujeito. A 
antiguidade Clássica evitava este movimento, pois reconhecia apenas os 
objetos. A Arte Moderna pode igualmente dispensá-lo, mas pela razão 
oposta. Ela reconhece apenas o sujeito, pois de acordo com seu ponto de 
vista os chamados objetos são totalmente reduzidos a percepções sobre o 
assunto. A arte barroca já havia emancipado este sujeito, mas sustentou a 
existência de um objeto ao lado dele, por uma mais ou menos determinada 
extensão. Na medida em que representavam objetos, ou seja, figuras, 
árvores, edifícios, e assim por diante - essa arte também consistentemente 
tornou o observador atento, por qualquer meio, na medida em que todas 
essas coisas descritas estavam lá, apenas por causa dele. Isto foi mais 
especialmente necessário com o retrato, uma vez que não há 
aparentemente nada mais objetivo para um sujeito do que um   
desconhecido eu humano. Assim, vimos um século de retratos em grupo 
holandês ansiosamente evitando a troca (objetiva) recíproca entre os 
retratos de figuras individuais, conectando-os, em vez disso, com as 
pessoas invisíveis fora da imagem (temas).

4
 

 
 

               As colocações de Riegl acerca dos retratos em grupo armam um ponto de 

vista interessante no que diz respeito à posição do sujeito em relação à pintura. Da 

mesma maneira que a pintura holandesa dá ênfase às individualidades, pois na 

Holanda do século XVII as generalizações representacionais italianas não estavam 

em questão, a posição das figuras do quadro provocam o observador a certa 

interação. Tal provocação não diz respeito aos termos albertianos de criação de um 
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mundo substituto dentro do quadro, para onde o espectador seria jogado, mas no 

sentido de evocar seu exame minucioso. 

 

 

Frans Hals, Banquete dos Oficiais da Companhia Civil da Guarda de São Adriano, 1627 

 

          Diante de uma pintura holandesa não se destacam os sentidos da metáfora, 

onde a situação retratada se aplica ao discurso generalista, fundando uma espécie 

de sistema hierárquico entre imagem/observador. Pode-se dizer que na pintura 

holandesa há uma espécie de equiparação entre o que está representado e o 

observador do quadro, dado que este último, mesmo não estabelecendo 

identificação com a imagem, acaba por ser reposicionado no espaço mesmo de sua 

vivência.   

Segundo Martin Jay (2007, p. 54): 

 

Quando centrou-se no sujeito humano, normalmente o fez na modalidade 
do retrato individual ou de grupo, que sublinhava a identidade particular do 
modelo e dos modelos no lugar da suposta universalidade mais enaltecida 
do sujeito do sul.

5
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Dirk Hals, Festa Divertida ao ar livre, 1621. 

 

 
Neste sentido, cada uma das personagens do quadro acaba por direcionar 

seu olhar em uma direção muito própria, além dos olhares que vazam para fora do 

quadro, em direção ao observador, há os olhares perdidos, difusos. O que se 

sobressai, como na imagem de Dirk Hals apresentada acima, é a não unicidade das 

miradas fazendo com que os olhares não se cruzem no interior do quadro, talvez 

enfatizando o despojamento da cena e da forma de representar, a qual não reduz o 

acontecimento ao espaço do quadro. É interessante repassar aqui as palavras de 

Alpers, quando a mesma afirma que as pinturas holandesas nos deixam o espaço 

do entorno, que mesmo não sendo evidentes no recorte, dão indício de algo que 

ocorre fora dali, diferentemente da superfície côncava da pintura de herança 

albertiana, realizada a partir da borda. 

Partindo das concepções abordadas neste texto, importa reconstituir o papel 

social da arte, a qual se vale das experiências vividas pelo homem em sua 

individualidade. As obras de arte neste espaço estavam intimamente ligadas ao 

cotidiano dos holandeses, tanto no sentido de recorrerem a este para a 

representação, quanto no sentido de tomarem as paredes das casas, pois as 

pinturas eram consideradas itens do mobiliário, indispensáveis para o homem 

burguês. Ainda, as representações distanciadas das temáticas místicas, renegadas 

pela religião, acabaram gerando o apreço pela vida cotidiana, seus objetos e os 

cenários de seu acontecimento.  

Nesta lógica há espaço para retratar a casa, por onde se desenrolam as 

atividades domésticas, como na pintura A moça ao Toilette de Jan Steen, onde a 

mesma é retratada na atividade prosaica de vestir sua meia. Há espaço para as 

naturezas mortas quase monocromáticas de Pieter Claesz revelando o apreço dos 
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holandeses pelos seus bens e objetos, mas também as cenas que retratam o 

convívio do homem holandês, um ser social inserido nas novas formas de lidar com 

seus bens capitais e simbólicos. As temáticas religiosas, o nú, as grandes cenas 

heróicas pouco importavam ao homem da época, segundo Paul Zumthor (1989, p. 

241): “O único tipo humano que merece atenção é o cidadão, o homem em seu traje 

verdadeiro, e sua presença cotidiana.”  

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Utiliza-se aqui o prefixo proto, no sentido de assinalar que o uso da concepção de realismo é apenas ilustrativo, 

dado que ainda não era vigente à época abarcada aqui, o século XVII. 
 
2
  Pintor holandês também conhecido como Terburg, nasceu em 1629 na cidade de Leiden e faleceu em 

Amsterdã no ano de 1667. Assim, como Vermeer, Metsu dedicou-se às cenas de gênero muito delicadas, porém, 
também se dedicou a pinturas históricas e retratos. 
 
3
 Pintor holandês nascido em 1617 em Zwolle e falecido em 1681 em Deventer. Especialista em cenas de gênero 

deu admirável tratamento aos tecidos das vestes representadas.  
 
4
 [tradução nossa]: “One must always proceed from the assumption that the portrait figure turning directly toward 

the beholder served exclusively as an emphatic demonstration of the Baroque dualism of object and subject. 
Classical antiquity avoided this turn, for it recognized only objects. Modern art can likewise dispense with it, but 
for the opposite reason. It recognizes only the subject, since according to its view the so-called objects are 
entirely reduced to perceptions of the subject. Baroque art had already emancipated this subject but maintained 
the existence of an object alongside it to a more or less determined extent. Insofar as it represented objects-i.e., 
figures, trees, buildings, and so forth-this art also consistently made the beholder aware, by any means 
whatsoever, that all these depicted things were there only for his sake. This was most especially necessary with 
the portrait, since there is apparently nothing more objective for a subject than an unfamiliar human self. We have 
thus seen a century of Dutch group portraiture anxiously avoiding reciprocal (objective) exchange among the 
individual portrait figures, connecting them instead with unseen persons outside the picture (subjects).” 
 
5
 [tradução nossa]: “Cuando se centró en el sujeto humano, normalmente lo hizo en la modalidad del retrato 

individual o de grupo, que subrayaba la identidad particular del modelo e de los modelos en lugar de la supuesta 
universalidad del más enaltecido sujeto sureño.” 
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