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ARTE – AULA 5 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do Conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Na atividade anterior, falamos sobre o ponto como elemento importante da produção 

artística. Continuaremos a falar do ponto, agora como um movimento artístico - O pontilhismo. 

 

1- Observe as imagens abaixo: 

 

 

La calanque, de Paul Signac (1906) 

Imagem: wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Signac_-_La_Calanque_edit.jpg 
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Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, de Georges Seurat (1884) 

Imagem: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/A_Sunday_on_La_Grande_Jatte%2C_Georges_Seurat%2C_1884.jpg/1024px-

A_Sunday_on_La_Grande_Jatte%2C_Georges_Seurat%2C_1884.jpg 

 

2- O que as imagens retratam? 

  

  

  

 

 

3- Observe novamente a imagem. Você consegue ver pequenos pontos nela? 

  

  

  

 

O PONTILHISMO surgiu em 1886, com os artistas Paul Sinac e Georges Seurat. Este último é 

considerado o criador dessa técnica, que se constituía no uso de pontos como elemento compositivo 

e expressivo. Reduzia as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no seu conjunto, dão ao 

observador a percepção de uma cena. 

Fonte: Adaptado de douglasdim.blogspot.com/2011/09/o-ponto.html | Acesso em 14/01/2021. 
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4- Vamos fazer arte apenas com pontos?  

Retrate uma parte de sua casa ou quintal utilizando apenas pontos.  

Para isso, siga os passos abaixo: 

a) Inicie observando a parte de sua casa que você quer desenhar. Se quiser, pode 

desenhar uma árvore de sua rua ou o que você vê pela janela. 

b) Em seguida, inicie fazendo apenas o contorno de sua imagem, sem tracejar o lápis. É 

importante que você faça ponto por ponto, criando assim a sensação de que eles 

parecem estar unidos. 

c) Na sequência, veja onde há sombras e faça pontos mais fortes para marcar as sombras. 

d) Por fim, conclua a sua pintura pontilhada, fazendo pontos em todo o espaço do desenho. 

Mas observe que os pontos ficam mais claros ou escuros conforme a quantidade de luz 

que recebem. Então para pontos mais claros de sua arte, deixe a mão mais leve no lápis 

e para pontos mais escuros, aperte o lápis com mais força. 

 

  




