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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTE – 6º ANO A/ UNIDADE II 
 

1) Com base na leitura dos textos propostos na Unidade II:  
1. Pigmentos, tintas naturais e cores;  
2. Cor-pigmento na natureza;  
3. Cor pigmento e tintas naturais;  
4. Classificação e propriedades das cores e  
5. Os artistas, as cores e suas obras psicodélicas, responda as seguintes questões: 
 

A) Explique as diferenças entre “observar” e “apreciar” um objeto de arte visual. 
 
“Observar” – refere-se, especialmente a “ver para conhecer” e implica captar os elementos e aspectos 
principais do objeto ou da situação em estudo. 
“Apreciar” – busca uma interação maior, em que é esperado que o apreciador capte também as sensações, 
sejam elas aprazíveis (agradáveis) ou não. 
 
B) O que as cores e outros elementos que constituem as artes visuais podem expressar? 
 
Podem expressar ideias e sensações. 
 
C) Em várias grutas pré-históricas, ricamente decoradas, foram encontradas pinturas retratando cenas de 
caça, ou animais como o cavalo e o bisão. Assim é a arte rupestre comumente feita sobre a pedra que pode 
também ser encontrada em incisões em ossos e madeira. As pinturas e as incisões rupestres surgiram no 
período: 

I) Glacial II) Paleolítico III) Mesolítico IV) Neolítico 

D) Explique o que são pigmentos naturais e como podem ser usados. 

Pigmentos naturais são matérias-primas encontradas na natureza, os óxidos e demais componentes 
químicos presentes na plantas e em outros elementos naturais. Podem ser usados por exemplo, para tingir 
tecidos, papéis, cerâmicas etc. 

E) Quais elementos são misturados aos pigmentos naturais para produção das tintas naturais. 

Elementos que dão cor aos materiais e o aglutinante, que serve para unir as partículas de pigmento à 
superfície em que ele for aplicado (como o óleo, a goma, a clara do ovo, etc). Também outras substâncias 
como fixadores e diluentes, cada um deles com uma função específica 

F) Pesquise sobre o que é o disco cromático, usado pelos artistas para conhecer e explicar a relação entre as 
cores. 

O Círculo Cromático é composto por 12 cores: as três primárias, as três secundárias e as seis terciárias. Este 
instrumento é utilizado na hora de compor ilustrações coloridas, é uma guia rápida com a qual podemos 
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identificar facilmente as cores complementares, as análogas, as meio-complementares, e outras 
combinações harmónicas possíveis e nos ajuda a descobrir combinações, comparações, etc.  
Ao estudar a influência da luz na formação das cores, o físico e matemático inglês Isaac Newton, fez vários 
experimentos no séc. XVII e, uma de suas descobertas é o fato da luz branca ser formada pelas cores do arco-
íris(cor-luz). Com base nesses estudos, foi inventada a roda de cores também conhecida como disco ou 
círculo cromático ou disco de Newton. 
 
G)  Explique as diferenças entre cor-luz e cor-pigmento. 

Cor-luz: toda cor formada pela emissão direta da luz e é encontrada no objeto que emite essa luz, como a 
tela da TV, as lâmpadas, os monitores, lanternas etc. 
Cor- pigmento: cor refletida por um objeto e percebida pelo olho humano, por exemplo, a coloração das 
tintas. 
 
H) Tanto no grupo das cores-luz quanto no das cores-pigmentos há uma definição sobre cores primárias. 
Explique as diferenças existentes entre elas.  

As cores –luz primárias são o vermelho, o verde e o azul, chamadas de sistema RGB (do inglês, red, green e 
blue), que, quando combinadas, geram o branco. Já a ausência delas tem como resultado o preto. 
As cores- pigmento primárias são, tradicionalmente, o vermelho, o amarelo e o azul – o sistema RYB (red, 
yellow e blue), que, misturadas entre si, criam praticamente qualquer cor do disco cromático. 
Entretando, outros estudos estabeleceram um novo padrão, conhecido como CMY, segundo o qual as cores 
primárias sáo o ciano, o magenta e o amarelo, associados ao preto, para dar contraste. 
  

I) Explique as diferenças entre cores análogas e cores complementares. 

Cores análogas: cores que estão lado a lado no disco cromático e que se referem à tonalidade entre uma 
cor e outra Ex. amarelo e laranja ou amarelo e verde claro. 
Cores complementares: cores que estão em lados opostos no círculo cromático. Ex. amarelo e roxo, azul 
escuro e laranja escuro. 
 
J) Quais são as propriedades das cores? Explique cada uma. 

São matiz: que indica a característica que define a cor. Ex. azul. 
Saturação: mostra o grau de pureza da cor, se ela foi misturada ou não com outra cor. Ex. azul-esverdeado 
e azul-roxeado. 
Brilho e intensidade: revela se uma cor é clara ou escura, ou seja, a quantidade de cor branca ou preta que 
foi acrescentada a ela. 
 
K) Pesquise o que é arte psicodélica. Arte psicodélica é arte, gráficos ou exibições visuais relacionadas ou 
inspiradas por experiências psicodélicas e alucinações conhecidas por seguirem a ingestão de drogas 
psicoativas, como LSD e psilocibina. A palavra "psicodélico" significa "manifestação da mente". 
O movimento psicodélico começou em meados da década de 1960 e teve um efeito, não apenas na música, 
mas também em muitos aspectos da cultura popular. 
Isso incluiu estilo de vida, roupas, linguagem, arte, literatura e filosofia. Os estilos visuais da arte psicodélica 
incluem formas curvilíneas inspiradas em Art Nouveau, tipo ilegível desenhado à mão e intensas 
vibrações de cores ópticas inspiradas no movimento da pop art. 
Fonte: https://lobopopart.com.br/movimento-psicodelico-dos-anos-60/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelic_art 
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L) Por meio de uma síntese, explique o que é arte abstrata ou abstracionismo, comentando sobre os 
trabalhos da artista plástica Tomie Ohtake, destaque do abstracionismo no Brasil.  

Arte abstrata ou abstracionismo é um estilo artístico moderno das artes visuais que pode ser definido como 
a simplificação e a decomposição da representação da figura por meio de inédito uso das cores e ausência 
do uso da perspectiva e dos jogos de luz e sombra, características das escolas acadêmicas de artes. Teve 
início a partir de 1930. No Brasil é destaque a artista plástica Tomie Ohtake (1913-2015), japonesa 
naturalizada brasileira. Fez trabalhos com gravuras, pinturas e esculturas. Em homenagem aos 80 anos dos 
japoneses ao Brasil, esculpiu a obra em frente ao Centro Cultural de são Paulo. As principais características 
da arte abstrata são: arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição 
ao modelo renascentista e à arte figurativa, valorização de formas, cores, linhas e texturas. 
 
M) Faça uma breve síntese de como os artistas: Wassily Kandinsky, Jackson Pollock e Holton Rower usavam 
as cores em seus trabalhos psicodélicos. 

Na obra Amarelo, azul e vermelho, 1925, Wassily Kandinsk usou as cores primárias (vermelho, amarelo e 
azul) combinadas a outras cores, que se sobrepõem sem um padrão. Usou as cores com liberdade, 
produzindo uma sensação de movimentos e uma composição abstrata. 
Jackson Pollock utilizava em suas obras uma explosão de cores e tintas respingadas e escorridas, as quais 
formavam traços e movimentos que se entrelaçavam na superfície da tela, e as pintava, com as mesmas no 
chão para que os pingos de tinta caíssem sobre ela. 
O artista contemporâneo Holton Rower, produz pinturas derramando tintas em telas de madeira 
compensada e em outras superfícies. As obras conhecidas como tall painting (tinta escorrida), ao escorrer, 
criam uma magnífica série de cores, de formatos diferentes, que parecem se mover e possuem sua própria 
característica de expressão artística. 
 
 


