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INTRODUÇÃO

Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, 
de Georges-Pierre Seurat (1884 – 1886)

Cena do filme “Curtindo a 
Vida Adoidado”, de 1986.



A EVOLUÇÃO DO IMPRESSIONISMO: O PONTILHISMO

O desfile do circo, de Seurat (1887 – 88)

Nova tendência 
artística: as 
figuras são 

representadas 
com fragmentos 

ou pontos. 

Cabe ao 
observador 
percebê-las 

como um todo 
plenamente 
organizado.



GEORGES SEURAT (1859 – 1891)

Reduziu as pinceladas a 
um sistema de pontos 

uniformes, que no 
conjunto, permitem 
perceber uma cena.



A CONSTRUÇÃO COM PONTOS

O que mais chama atenção é a
forma como o artista conseguiu 
criar áreas de luz e sombra: os 
pontinhos amarelos nos dão a 

ideia de luz do sol; os 
pontinhos mais escuros nos 

sugerem as sombras.



Pequenos pontos coloridos que,
colocados lado a lado, formam 

todo os elementos representados.

PAUL SIGNAC (1863 – 1935)

A boia vermelha, de Signac (1895)
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UMA OBRA OUSADA

Observe a organização dos 
elementos da cena: em

primeiro plano, vemos a cabeça
e a parte das costas e dos

braços de um palhaço. Isso já é 
uma grande ousadia na pintura: 
apresentar em primeiro plano 

uma figura incompleta.
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COMENTANDO ATIVIDADES – POR DENTRO DO ASSUNTO – pág. 158

1) Pensando na principal preocupação dos pintores impressionistas em sua 
arte, elabore uma explicação para o termo “impressionismo”.

2) Em seus procedimentos, os impressionistas tinham 
uma visão inovadora do trabalho com a cor. Qual era ela?

1) O impressionismo revolucionou a arte, mas já podemos ver, em artistas de 
períodos anteriores, preocupações próximas desse movimento, como a de 
retratar o dinamismo da natureza. Volte ao capítulo 12 para localizar, nele, 
um exemplo de artista em que essa semelhança é bastante evidente. 
Aponte duas características de seu trabalho que justifiquem essa 
afirmação.



SUGESTÃO☺


