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FRENTE A – REALISMO E IMPRESSIONISMO 2ª SÉRIE – ARTE VISUAL – ANDREIA LEITE 

 
Lista 06 – Atividades 

 
ATENÇÃO: As questões a seguir, tratam-se da vídeoaula sobre Realismo e Impressionismo, postada 

na semana de 04/05 a 15/05.  
 

Bom Estudo! 
 
01. a) Sobre o movimento Impressionista, assinale a alternativa INCORRETA. 

I) Os artistas Impressionistas visavam à criação de uma réplica ainda mais perfeita da 
impressão visual. De fato, somente com o impressionismo que a conquista da natureza se 
completou, que tudo o que se apresentava aos olhos do pintor pôde converter-se em motivo 
de um quadro e que o mundo real, em todos os seus aspectos, passou a ser um objeto de 
estudo do artista. 

II) São representantes do movimento impressionista os pintores Claude Monet, Paul Cèzanne, 
Edgar Degas e Pierre Auguste Renoir. 

III) Os pintores Impressionistas renunciaram à mistura de pigmentos na paleta e passaram a 
aplicá-los separadamente na tela em pequenas pinceladas que reproduziam os reflexos 
oscilantes de uma cena ao ar livre. 

IV) Os Impressionistas, apesar de desafiarem as regras da pintura ensinadas na Academia, não 
divergiram, em seus propósitos, das tradições de Arte que se desenvolvia desde a 
descoberta da representação da natureza de forma clássica. 

V) Nas pinturas impressionistas, as principais características eram o contorno das figuras e a 
aplicação da técnica do sfumato. 

b) Considere os aspectos formais e expressivos do realismo e do impressionismo e apresente o 
motivo pelo qual, para alguns teóricos, a Arte do Impressionismo é considerada mais realista 
que a própria Arte do Realismo. 

 
02. Observe a imagem. 

 

 
 

Impressão, sol nascente, Monet -1872. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

TEXTO I 
 

O movimento conhecido como Impressionismo marcou a primeira revolução artística desde a 
Renascença. Nascido na França no início dos anos 1860, na sua forma mais pura só durou até 1886; 
apesar disso determinou o curso da maior parte da arte que se seguiu. O impressionismo se separou 
radicalmente da tradição clássica da simetria, das figuras idealizadas e do chiaroscuro da 
Renascença. Em vez disso, os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através 
da luz e da cor. 

Arte Comentada, Carol Strickland, (com adaptação). 
 
As referências imagéticas e temáticas da Arte Impressionista revelam os ideais da pesquisa pictórica, 
analise os aspectos formais da imagem, “Impressão, sol nascente” de Claude Monet, as referências 
descritas no texto I e considere os estudos efetivados nas videoaulas sobre esse movimento para 
indicar o item que mais se aproxima da caracterização da Arte Impressionista nas questões 2 e 3. 
A) O uso da fotografia como modelo para a pintura, foi efetiva ação impressionista, oportunizando 

ao artista mais praticidade e eficiência em seu trabalho. 
B) A impressão da realidade observada é referente à visão momentânea, efêmera pelo artista na 

realização de sua pintura, dessa forma, fez uso da fusão óptica das cores, tanto quanto, da 
mistura química, dado o uso da sobreposição de pigmentos diversificados aplicados diretamente 
na tela. 

C) Ao representar a realidade momentânea observada, foi necessário que o artista apresentasse a 
forma sob a condição de modelagem, favorecendo ao observador a condição de visualização por 
intermédio da linha incorpórea e corpórea. 

D) A relação luz e sombra na pintura impressionista confere a presença harmônica da cor preta e 
das cores em tons suaves, resultando o tradicional chiaroscuro utilizado pelos mestres do 
passado. 

E) A textura ocasionada por pinceladas curtas e tinta empastada, exemplifica o estudo prévio para 
a elaboração expressiva e emotiva do fato observado pelo impressionista. 

 
03. A) As cores binárias e ternárias são obtidas diretamente na paleta com a associação de cores. 

B) A maioria das técnicas de aplicação de tinta foi utilizada por todos os artistas de forma 
semelhante como contraste de claro-escuro obtido com clareza para o realce das cores in natura, 
utilizando sempre o preto ou o cinza. 

C) Os Impressionistas procuraram, a partir da observação direta da luz solar sobre os objetos, 
registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz provoca pelo contato com as 
cenas, paisagens ou pessoas. 

D) A principal característica foi transferir o registro das reações internas para o das reações 
externas, isto é, das impressões despertadas no espírito pelo contato com as cenas, paisagens 
ou pessoas. 

E) O artista retrata paisagens em diferentes horas do dia, recriando, em suas telas, as imagens por 
eles idealizadas com poucas interferências. 


