
 

 

Tarefa 9 professora Tainá 
 
Resolução 
 
01.  

a) O uso dinâmico das cores quentes como vermelho e amarelo distribuídas pela cena, as expressões e 
gestos que sugerem diversas e descontração no ambiente e momento retratados. As garrafas e a 
frutas sobre a mesa também contribuem para o caráter alegre da pintura.  

b) A representação das cores com suas diversas tonalidades decorre da observação direta dos efeitos 
luminosos sobre os objetos e para retratá-las o artista utilizou a técnica das pincelas curtas e rápidas o 
que pode ser percebido olhando atentamente a obra. A cena em si combina com os temas 
descontraídos e alegres que eram buscados pelos impressionistas pois viam a arte como algo que 
deveria trazer boas sensações ao observador. 

 
02. O Pontilhismo está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, num modelo pictórico de 

natureza matemática no qual as cores são justapostas (e não misturadas na tela como faziam os 
Impressionistas). Nas telas a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. A 
decomposição das cores e da luminosidade enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a 
preferência por realizar as pinturas ao ar livre a fim de captar a luz e cor, são características dos 
impressionistas. Contudo, o pontilhismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica 
da cor. O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássica de 
pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e as cores pela mistura das tintas. Já no 
pontilhismo, a justaposição das cores primárias separadas por espaços brancos muito reduzidos acaba 
misturando imagens e cores. Dessa maneira, é produzida uma terceira cor que vista à distância, permite 
que uma imagem pontilhada se torne contínua ao se misturar nos olhos do observador que terá a 
impressão de um todo. 

 
03.  

a) Pesquisa. 
b) Pesquisa. 
c) Pesquisa. 

 
 


