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«

   Lê sobre os   «

GÉNIOS«   e sê genial!    

«

Dizem que eu era um génio 
irrequieto! 

Hoje sou considerado um dos 
maiores pintores de todos os tempos, 
mas enquanto fui vivo era pouco 
conhecido. Isso mudou quando as 
pessoas descobriram o meu trabalho 
e as minhas pinturas fascinantes. 

Vem conhecer mais sobre a minha 
vida que, embora tenha sido 
curta, foi cheia de pinceladas 
surpreendentes!

Vincent van Gogh

Descobre tudo sobre 
os maiores génios da História!

E AINDA:
Galileu • Picasso • • Da Vinci • Mozart

Lê também:
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Há quem diga que eu era um génio perturbado. Muitos 
consideravam -me um dos melhores pintores holandeses de todos 
os tempos. Mas embora o meu trabalho seja muito famoso e 
popular atualmente, eu não era muito conhecido em vida.

Chamo -me Vincent van Gogh, e quero contar -te tudo acerca  
da minha vida curta mas colorida.



Nasci a 30 de março de 1853 em Groot -Zundert, na Holanda,  
e sou filho de Theodorus van Gogh e Anna Cornelia Carbentus.  
O meu pai era pastor e a minha mãe uma artista.

Theodorus
van Gogh Anna Cornelia

Carbentus

Willemina



Era o mais velho de seis irmãos. As minhas três irmãs mais novas 
chamavam -se Anna, Elisabeth e Willemina, e os meus dois irmãos mais 
novos chamavam -se Theodorus e Cornelius.

Elisabeth

eu

Willemina

Cornelius
Anna

Theodorus



Quando era novo, frequentei a escola local. Depois, em 1864,  
fui enviado para um colégio interno em Zevenbergen, onde 

me senti muito sozinho. Queria desesperadamente 
regressar a casa, mas em vez disso 

mandaram -me para uma nova 
escola em Tilberg.



Por fim, em 1869, quando tinha 15 anos, os problemas financeiros  
da minha família fizeram-me abandonar a escola e ir trabalhar.  
O meu tio Vincent, a quem chamávamos tio Cent, fazia parte da  
Goupil & Co. uma empresa que comercializava obras de arte em Haia,  
e arranjou-me um trabalho na firma.



Em junho de 1873, fui transferido para a Galeria Goupil, em Londres. 
Foi lá que me apaixonei pela cultura inglesa, e passei o meu tempo 
livre a visitar as galerias de arte e a ler as obras de  
Charles Dickens e George Eliot.



Fui transferido novamente em 1874, por pouco tempo, mas contra  
a minha vontade, para a Goupil em Paris. Não era feliz lá, e fiquei 
grato por regressar a Londres no final do ano.

Galeria de Arte



Quando fui mais uma vez transferido para o escritório de Paris  
no ano seguinte, desta vez permanentemente, fiquei muito deprimido.  
Era difícil concentrar -me no trabalho, e em vez disso comecei a 
estudar a Bíblia. A minha postura sem motivação em relação ao 
trabalho irritava os meus patrões e acabei por ser despedido em 1876. 
Por volta desta altura, queria encontrar um sentido para a vida e 
estava determinado em seguir uma vocação religiosa.
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