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As cores, a arte e suas pesquisas 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da apreciação de obras dos artistas Julio Le Parc (1928-) e Andy Warhol (1928-1987) 

e de experimentações envolvendo diversos materiais coloridos, esta sequência didática propõe uma 

pesquisa acerca das cores e de seus sistemas de classificação. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais 

familiaridade ou de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer e identificar a cor como um elemento constitutivo das artes visuais, presente 
nas produções e pesquisas de artistas.  

• Reconhecer e identificar um sistema de classificação de cores e, por meio desse sistema, 
fazer experimentos nas suas produções.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Artes visuais 

Elementos da linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento, etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apresentação de Julio Le Parc e experimento com cores primárias 

Duração: 45 minutos 

Local: sala de aula.  

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em um círculo.  

Recursos e/ou material necessário: papel celofane nas cores vermelho, azul e amarelo; tesouras com pontas 

arredondadas; cola branca; pincéis; papel sulfite; imagens impressas ou projetadas da obra Série 29 B 1 - 1 - 1 - 1, de Julio 

Le Parc; projetor, se necessário.  

Link para a obra Série 29 B 1 - 1 - 1 - 1, de Julio Le Parc: <www.julioleparc.org/images/surc024.jpg>. Acesso em: 21 nov. 

2018. 

Atividade 1: Apresentação de Julio Le Parc (20 minutos) 

Comece a aula apresentando aos alunos o artista plástico argentino Julio Le Parc comentando 

que ele é precursor de diversas linguagens, como a arte cinética e a arte ótica. Mostre a obra Série 29 

B 1 - 1 - 1 - 1 (1972) e conduza uma conversa utilizando perguntas como: 

• “O que vocês estão vendo?”. Direcione a análise destacando os elementos principais da 
imagem: diversas faixas de cores distintas que se entrelaçam no centro da composição. 

• “Quais cores o artista utilizou em sua composição?”. Garanta que os alunos identifiquem 
cada cor utilizada na pintura de Le Parc.  

• “Quais dessas cores são cores primárias?”. Certifique-se de que os alunos identifiquem as 
cores primárias utilizadas na composição e aproveite para aferir os conhecimentos prévios 
deles acerca desse tema.  

Em seguida, conte que o artista Julio Le Parc realizou um vasto estudo de cores por meio de 

algumas de suas obras. Em suas experiências, ele pesquisava combinações, buscando outras cores a 

partir de uma gama de 14 cores definidas por ele. Explique que, nas artes visuais e em linguagens 

gráficas diversas, são utilizados sistemas de cores, sendo o mais convencional deles o RYB (do inglês 

red, yellow, blue; em português, vermelho, amarelo e azul). Ressalte que, nesse sistema, a partir dessas 

três cores, obtém-se todas as outras e, por isso, são chamadas de cores primárias. Acrescente que esse 

sistema funciona para cores-pigmento, não cores-luz. Após essa breve explicação, evidencie aos alunos 

que, assim como Julio Le Parc, eles farão um estudo de cores ao longo das próximas aulas.  

 

Atividade 2: Colagem com papel celofane (25 minutos) 

Proponha aos alunos que façam uma colagem utilizando papéis celofane com cores primárias. 

Ressalte que a sobreposição dos papéis na superfície branca do papel sulfite permitirá o surgimento 

de outras cores e que eles devem levar isso em consideração no momento de compor a imagem. Peça 

que utilizem a tesoura para recortar o papel celofane nas formas que desejarem. Para colá-lo no papel 

sulfite, os estudantes devem passar uma camada fina de cola branca, para não prejudicar a visualização 

das cores na folha sulfite.  

http://www.julioleparc.org/images/surc024.jpg
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Após terminarem, reserve um canto da sala para os alunos posicionarem as colagens realizadas 

de modo que todos consigam ver e apreciar os trabalhos. Conduza uma conversa sobre as escolhas 

que eles fizeram ao longo do processo e incentive-os a elaborarem discursos sobre sua produção. 

Enfatize que a transparência do papel permite a mistura das cores e explique que, ao misturarmos 

duas cores primárias, obtemos uma secundária.  

Os alunos devem registrar a produção por meio de fotos ou vídeos que poderão ser 

acrescentados ao portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aula 2 – Construindo um círculo cromático 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em um círculo, ou divididos em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: lápis preto; papel canson em tamanho A4; compasso; régua; pincéis chatos; pano; 

potes; tinta guache nas cores vermelho, amarelo e azul; câmera fotográfica ou celular com câmera.  

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Em uma roda de conversa, retome os assuntos da aula anterior pedindo aos alunos que 

recordem o que fizeram em suas produções. Enfatize o uso das cores primárias nas composições. 

Relembre aos estudantes que a mistura de duas cores primárias resulta em uma cor secundária. Nesse 

momento, acrescente que a mistura de uma cor secundária com uma primária resulta em uma cor 

terciária.  

 

Atividade 2: Elaboração de um círculo cromático (25 minutos) 

Para consolidar a aprendizagem desses conceitos, proponha aos alunos a construção de um 

círculo cromático, utilizando tinta guache e papel canson. Peça que desenhem um círculo com cerca 

de 10 cm de diâmetro na folha de papel canson, utilizando um compasso ou um molde circular, como 

uma lata de leite em pó, por exemplo. Depois, com o lápis preto e a régua, eles devem dividir o círculo 

em 12 partes iguais (como uma pizza), e cada parte deve ser numerada, de 1 a 12, com algarismos 

pequenos.  

Em seguida, disponibilize seis potes para cada aluno ou para cada grupo, para armazenarem 

as tintas. Oriente a turma a lavar bem o pincel antes de utilizar uma nova cor. Oriente-os a pintar as 

partes de número 1, 5 e 9 com as três cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Solicite, então, que 

façam as misturas necessárias para obterem as cores secundárias: vermelho mais amarelo, para o 

alaranjado; amarelo mais azul, para o verde; e azul mais vermelho, para o violeta. Com essas cores, 

preencham as partes 3, 7 e 11, de modo que elas estejam posicionadas entre as primárias das quais 

provêm: o violeta deve estar entre o azul e o vermelho; o verde, entre o amarelo e o azul; e o laranja, 

entre o vermelho e o amarelo.  
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Peça aos alunos, então, que compartilhem os potes de tinta com o colega ou grupo ao lado e 

que, juntos, façam as misturas das cores terciárias. Retome o conceito explicado no início da aula: 

obtêm-se cores terciárias a partir da mistura de uma cor secundária com uma cor primária, ou seja, 

para obter a cor que fica entre o vermelho e o alaranjado, por exemplo, basta acrescentar um pouco 

de vermelho, cor primária, ao alaranjado, cor secundária. A partir desse raciocínio, peça aos estudantes 

que preencham todas as partes restantes do círculo. 

 

Atividade 3: Análise do círculo cromático (15 minutos) 

Com base no círculo cromático que produziram, explique que cores análogas são aquelas que 

se posicionam lado a lado nesse círculo. O uso de uma paleta (conjunto de cores escolhidas para uma 

determinada composição visual) com cores análogas resulta em uma composição harmônica, que 

transmite sensações como equilíbrio e suavidade aos seus observadores. 

Fale também sobre o conceito de cores complementares: as cores que têm uma relação de 

oposição no círculo cromático. Ressalte que o uso de uma paleta com cores complementares dá 

contraste à composição, gerando efeitos como instabilidade, assimetria e impressão de exagero. 

Peça aos estudantes que guardem seus círculos cromáticos e tragam, na próxima aula, três 

cópias impressas em preto e branco sobre um papel sulfite de alguma figura de que gostem. Essa 

imagem pode ser uma fotografia tirada por eles ou uma figura retirada de algum meio (revista ou 

internet, por exemplo). Saliente que essa imagem deve ser clara, com poucos tons escuros e sem muito 

contraste. 

Lembre os alunos de registrar o processo de elaboração por meio de fotos ou vídeos que 

poderão ser acrescentados ao portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aula 3 – As cores de Julio Le Parc e Andy Warhol 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um círculo.  

Recursos e/ou material necessário: canetinhas de diversas cores; fotografias impressas trazidas pelos alunos (solicitadas 

na aula 2); papel sulfite; câmera fotográfica ou celular com câmera e reproduções (impressas ou projetadas) das obras de 

Julio Le Parc e Andy Warhol.  

Links para reproduções. 

- Ondes 114 Série 12 nº 8 – 8 (1974), de Julio Le Parc. 

Disponível em: <www.julioleparc.org/images/surc019.jpg>. 

- Retratos de Marilyn Monroe (1967), de Andy Warhol.  

Disponível em: <http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2016/11/129992184309616609_4.jpg>.  

Acessos em: 21 nov. 2018. 

 

http://www.julioleparc.org/images/surc019.jpg
http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2016/11/129992184309616609_4.jpg
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Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Comece a atividade retomando os assuntos da aula anterior. Deixe que este seja um momento 

em que os alunos relembrem o trabalho que fizeram e os conceitos discutidos a partir dele. Por meio 

das falas dos estudantes, busque enfatizar que cores análogas são cores vizinhas e cores 

complementares são cores em oposição no círculo cromático. Peça que retomem seus círculos e que, 

a partir deles, apreciem as obras que serão apresentadas nesta aula.  

 

Atividade 2: Análise de obras explorando cores complementares e análogas (10 minutos) 

Retome o artista plástico Julio Le Parc, apresentado na aula 1, e mostre sua obra Ondes 114 

Série 12 nº 8 – 8, de 1974. Guie uma conversa com as seguintes perguntas:  

• “Em quais partes dessa composição o artista utilizou cores análogas?”. Verifique se os 
alunos, a partir dos círculos cromáticos que produziram, conseguem identificar as partes 
em que o artista usou cores análogas.  

• “Em quais partes dessa composição o artista utilizou cores complementares?”. Verifique 
se os alunos, a partir dos círculos cromáticos que produziram, conseguem identificar as 
partes em que o artista usou cores complementares.  

Após essa análise, explique que a obra de Le Parc oferece diversas relações de cores em sua 

composição: analisando-a sob um eixo vertical, o artista construiu um gradiente de cores com todas 

as cores análogas entre si; entretanto, quando analisamos sua composição sob um eixo horizontal, 

podemos atestar que em alguns locais temos relações análogas (como no caso do amarelo e do 

alaranjado no centro da obra) e, em outros, complementares (como o verde e o vermelho um pouco 

acima e um pouco abaixo do centro da imagem). Explique que essa variação de combinações de cores 

traz efeitos diversos em uma mesma composição, ora de harmonia, ora de contraste, sendo bastante 

instigante aos olhos de quem a vê. Comente com os alunos que a harmonia é o efeito de estabilidade 

e equilíbrio que uma paleta de cores pode causar e que ela é obtida por meio da relação de cores 

análogas. O contraste é feito com o uso de cores complementares em uma mesma paleta e, ao 

contrário da harmonia, nos causa a sensação de instabilidade e assimetria. 

Apresente o artista plástico estadunidense Andy Warhol, evidenciando que ele foi um 

importante pintor e cineasta, bem como a maior figura do movimento artístico Pop Art. Mostre os 

Retratos de Marilyn Monroe (1967) e guie uma conversa utilizando as mesmas perguntas empenhadas 

na leitura da obra anterior.  

Após essa identificação, explique que Warhol, assim como Julio Le Parc, pesquisa em muitas 

de suas obras a relação das cores, ora utilizando cores análogas, ora complementares. Entretanto, 

neste caso, Andy Warhol as investiga usando uma mesma forma de referência: o retrato de Marilyn 

Monroe. 
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Atividade 3: Elaboração de paletas de cores com base no círculo cromático (20 minutos) 

Proponha aos estudantes que elaborem três paletas de cores (com quatro cores no máximo) 

utilizando as canetinhas. Oriente-os a usar uma folha sulfite como rascunho, para experimentar as 

combinações, e a criar suas paletas tendo como referência o critério de cores análogas e 

complementares aprendido na elaboração do círculo cromático.  

Após criarem as paletas, peça aos alunos que as utilizem para pintar cada fotografia impressa 

que trouxeram. Sendo a fotografia clara e em preto e branco, as canetinhas irão sobrepor a imagem. 

Ao final da atividade, eles terão três fotografias com formas iguais, mas coloridas com diferentes 

paletas de cores.  

Reserve um canto da sala para expor as pinturas finalizadas, de modo que todos possam 

apreciá-las.  

 

Atividade 4: Refletindo sobre a elaboração de paletas de cores (10 minutos) 

Peça a alguns estudantes que relatem seus processos, escolhas e atestem o resultado que 

obtiveram. Nessa conversa, utilize perguntas como: “Foram usadas cores análogas e complementares? 

Quais?”, “Quais foram seus critérios para a escolha das paletas?”. Peça também que eles façam uma 

comparação de cada versão da imagem, utilizando perguntas como “Qual efeito essa paleta de cores 

deu à imagem?”, “Quais são as diferenças entre as sensações passadas pelas paletas escolhidas?”. 

Deixe que seja um momento em que os alunos se sintam à vontade para falar a respeito de suas 

escolhas e seus critérios individuais para a construção da paleta.  

Os estudantes devem registrar o processo de elaboração por meio de fotos ou vídeos que 

poderão ser acrescentados ao portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos alunos nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas. 

São eles:  

• que os estudantes identifiquem e reconheçam a cor como um elemento constitutivo das 
artes visuais, reconhecendo esse elemento como um tema de pesquisa a ser aprofundado;  

• que os estudantes dominem um sistema de cor-pigmento, identificando os conceitos 
presentes nesse sistema, como cores análogas, complementares, primárias, secundárias e 
terciárias, e fazendo experimentações com esses elementos em suas produções.  
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Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Identificaram as cores e as classificaram corretamente? Dominaram o funcionamento 

desse sistema de cor?”; “Quais critérios utilizaram para elaborar suas composições e paletas?”; 

“Deram atenção aos conceitos trabalhados, como cores análogas, complementares, primárias, 

secundárias e terciárias? De que forma o fizeram?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é uma cor complementar? E uma cor análoga? 

2. O que são harmonia e contraste? 

 

Gabarito das questões 

1. A relação de complementaridade das cores se dá por cores que são opostas dentro do círculo 
cromático. Cores análogas são cores posicionadas lado a lado nesse mesmo círculo.  

2. A harmonia das cores se dá pelo efeito de estabilidade e equilíbrio de uma paleta de cores, 
podendo ser obtida pela relação de cores análogas. Já o contraste é obtido pelo uso de cores 
complementares em uma mesma paleta, transmitindo sensação de instabilidade, exagero e 
assimetria. 


