
 

Arte Abstrata e Arte figurativa 

O que você entende por "arte figurativa" e "arte abstrata"? Espero que após essa leitura não reste 
mais dúvidas e você possa compreender e reconhecer facilmente as diferenças entre essas duas 
formas de se fazer arte. 
Arte Figurativa 
 

 

Wassily Kandinsky - Paisagem de Murnau - 1909 
Óleo sobe papel - 69,2 x 93,9 cm 

     O que lhe sugere o nome Figurativa? Se pensou em figura, acertou em cheio. Pois a arte 
figurativa é aquela que tenta representar figuras e/ou objetos, ou até mesmo lugares, da nossa 
realidade objetiva. Quando observamos uma obra que nos traz uma pessoa, uma garrafa, frutas, 
uma paisagem, um animal etc. estamos diante de uma arte figurativa. 
     Como tradição, a arte ocidental, concentrou-se na representação da natureza, desde os 
antigos gregos, desenvolvendo uma representação verossímil. Somente a partir do século XX é 
que os artistas passaram mudar essa tendência. 
    O Renascimento, o Barroco e o Realismo são bons exemplos de de estilos artísticos onde o 
figurativo realista, a capacidade de mimese (imitação) do pintor contava muito. Estilos mais 
recentes como o Impressionismo e o Expressionismo também são figurativos, mas diferem dos 
primeiros por não representar de maneira muito realista como as coisas são. 
 
 

Arte Abstrata 
A arte abstrata não tem a intenção de representar figuras de objetos como realmente são. Ela não 
se preocupa em representar objetos, pois expressa-se por si mesma, ela é, em si, um objeto de 
algo e não a representação de algo, uma ilusão para o mundo, como a arte figurativa. 
 
A arte abstrata utiliza-se somente das formas cores e texturas, sem retratar nenhuma figura. Com 
isso, ela rompe com a figuração ou representação  naturalista da realidade. A significação da obra 

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS – PROFESSORA AUGUSTA MACHADO 
 

ANO LETIVO 2020 2º BIMESTRE  
 

Série Turma (s) Turno 

1º do Ensino Medio   

Professora: ANA PAULA Disciplina:  

Aluno (a): Nº da chamada: 

Data:        /        / 2020 Visto do Professor Nota da Atividade 

Valor da atividade =   

Escola de Civismo e Cidadania 

http://3.bp.blogspot.com/-mYpWcW1BgiE/VRtMXS6z00I/AAAAAAAABO4/iGosmJMF-JE/s1600/Paisatge+Marnau,+1909_jpg.jpg


depende, essencialmente, da cor e da forma, quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a 
sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata. 
 
Podemos ainda classificar a arte abstrata em outras duas, Abstração Geométrica e Abstração 
Informal, de acordo com as formas apresentadas nas obras. 
 
Que Kandinsky só criou a arte abstrata porque um belo dia ele chegou em seu ateliê e viu um 
quadro caído em seu cavalete. Ele não conseguiu identificar a figura retratada no quadro, mas 
aquelas cores despertaram nele uma certo sentimento, uma emoção. Ao se aproximar ele 
percebeu que aquilo nada mais era do que seu próprio quadro (figurativo) caído de cabeça para 
baixo e por isso ele não havia identificado a figura. Aquele episódio fez ele refletir sobre a arte, 
fez ele pensar que a arte não precisa ter figuras reconhecíveis para despertar emoção. Com isso 
surgiu a arte abstrata. 
 
Questões 
 

  
1- O iniciador da moderna pintura abstrata, é marcado pela tela " Batalha", mesmo com formas 
simplificadas-algumas lanças e montanhas, uma fortaleza e um arco-íris. 
(a) Mondrian 
(b) Pollock 
(c) Manabu 
(d) Kandinsky 

2- Marque a alternativa correta: 
(a) O Abstracionismo se prende na lógica e na razão. 
(b) Nunca é possível identificar nenhum objeto ou ser na pintura abstrata. 
(c) O abstracionismo não segue padrões estéticos. 
(d) No abstracionismo informal as formas e cores devem ser organizadas. 

3- Qual artista foi o fundador do neoplasticismo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4- O que é pintura de ação? cite um artista. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5- Quem são os representantes do abstracionismo sensível em nosso país? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



6- Qual é o estilo da arte abstrata? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7- Quando a arte abstrata ganhou força no Brasil? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8- Qual é a divisão da arte abstrata? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9- Quem disse que moda e arte não daria um casamento perfeito? Pintor holandês modernista, 
participou do movimento artístico chamado Neoplasticismo, que era relacionado à arte abstrata. 
Suas obras ficaram famosas pela geometria abstrata, principalmente com formatos 
retangulares.Qual é o artista que a moda se inspirou? 

   

   
10- Assinale a alternativa correta. 
(a) Abstrato é o mesmo que figurativo. 
(b) Música não é tema do Abstracionismo. 
(c) Linhas indefinidas surgem no Abstracionismo. 
(d) O abstracionismo surge no séc.XXI. 

11– Uma das grandes tendências do século XX, dentre tantas, o Abstracionismo carrega consigo 

características peculiares que fazem deste movimento uma obra de arte de beleza incomparável. 

Quanto às características do abstracionismo, analise e marque a alternativa INCORRETA:  

a)( ) A pintura que abandona a forma e adota a cor e a linha.  

b)( ) Seu resultado final são criações de manchas indefinidas, mas com beleza cromática 

incomparável.  

c)( )o artista se expressa livremente e não esta preocupado em representar imagem alguma.  

d)( ) O artista representa uma imagem que podemos identificar como algo que conhecemos.  

e)( ) a arte abstrata são todas as manifestações artísticas nas quais o artista não representa 

imagens figurativas da realidade.  

12 – Segundo os estudiosos de arte quem foi o precursor da moderna pintura abstrata. Assinale a 

resposta CORRETA: 

 a)( ) Wasily Kandinsky   



b)( ) Pierre Augusto Renoir  

c)( ) Cândido Portinari  

d)( ) Michelangelo  

e)( )Vicent Van Gogh  

13 – Sobre a Arte Figurativa,assinale a alternativa CORRETA:  

a)( ) o artista se expressa livremente, desprendido de qualquer influência do objeto. 

 b)( ) o artista não esta preocupado em representar imagem alguma.  

c)( ) o artista representa imagens que apresentam uma figura que podemos identificar como algo 

que conhecemos que faz parte da realidade.  

d)( ) Mais do que os objetos, reconhecemos na arte figurativa uma série de planos e de linhas 

diagonais.  

e)( )nelas não identificamos imagens, vemos sim algumas formas e podemos imaginar várias 

coisas.  

14- A pichação vem causando polêmica cada vez mais entre a sociedade. Existe uma grande 

diferença entre Grafite e Pichação. Baseado nessa afirmativa marque a resposta CORRETA.   

a)( )Pichação é considerada uma arte de rua.  

b)( ) O Grafite sempre é proibido.  

c)( )Grafite é considerada uma atitude de vandalismo.  

d)( )O Grafite é respeitado porque trata-se de uma arte muito bela.  

e)( )A Pichação trata-se de um movimento, organizado nas artes plásticas.  

15- Desde a Copa de 1966, cada Copa contou com um mascote. Este personagem serve para 

divulgar e representar de forma divertida e até informativa o grande evento de futebol mundial. 

Qual o nome do mascote da Copa de 2014?  

a)( ) kazumi  

b)( ) Wilie  

c)( ) Juanito  

d)( ) Goleo  

e)( )Fuleco  

 


