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Pintura e colagem 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

A colagem é uma técnica muito utilizada nas artes visuais. Em razão da diversidade de mate- 

riais que podem ser apropriados e incorporados em sua produção, essa técnica possibilita uma expan-

são do bidimensional para o tridimensional, permitindo ao artista conceber sua obra para além do 

plano da superfície.  

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor, por meio da técnica da colagem, a criação de 

uma escultura, que será parte de uma instalação coletiva. 

Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas: artes visuais e artes inte- 

gradas. 

Na unidade temática artes visuais, são explorados os seguintes objetos de conhecimento e as 

respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Matrizes estéticas e culturais – (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes 

estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e na- 

cionais. 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven- 

cionais. 
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Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Na unidade temática artes integradas, são explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Patrimônio cultural – (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes 

linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

Referências 

Para técnica da colagem na arte 

Colagem. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Dispo-

nível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo369/colagem>. Acesso em: 12 dez. 2017.  

Para obra de artistas diversos que usam a técnica da colagem 

Wikiart.org. Disponível em: <https://www.wikiart.org/en/paintings-by-media/collage?select=featu 

red>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

Leda Catunda. Disponível em: <www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Ar 

tista=93&cod_Serie=36>. Acesso em: 12 dez. 2017. 

  

https://www.wikiart.org/en/paintings-by-media/collage?select=featured
https://www.wikiart.org/en/paintings-by-media/collage?select=featured
http://www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=93&cod_Serie=36
http://www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=93&cod_Serie=36
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Composição e colagem  

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em dupla, na sala com computadores 

Introdução: Pesquisa de imagens (20 minutos) 

Para introduzir a técnica da colagem, o professor deve desenvolver uma conversa a respeito 

do que os alunos sabem desse assunto, deixando-os falar informalmente sobre colagem, superfícies 

em que podem ser feitas colagens e o que pode ser colado nelas (recortes de folhetos, calendários, 

jornais e revistas velhos e embalagens, entre outros). Em seguida, deve falar um pouco da história da 

técnica, contextualizando seu uso na história da Arte. (Na seção Referências, consta a indicação de um 

link para obterem-se informações sobre colagem.) Em seguida, o professor solicita aos alunos que for-

mem duplas e sentem na frente de um computador e orienta-os a realizar uma pesquisa sobre obras 

de artistas que usaram ou usam a técnica da colagem.  

Sugestão de artistas estrangeiros: Georges Braque (1882-1963), Pablo Picasso (1881-1973), 

Juan Gris (1887-1927) e Henri Matisse (1869-1954) e de alguns artistas brasileiros: Carlos Scliar (1920-

2001), Piza (1928-), Guignard (1896-1962), Jorge de Lima (1893-1953), Athos Bulcão (1918-2008), Be-

atriz Milhazes (1960-) e Leda Catunda (1961-).  

O professor deve auxiliar as duplas na pesquisa e orientá-las a escolher duas obras que mais 

lhes chamaram a atenção. 

Atividade: Exposição das imagens selecionadas (15 minutos) 

O professor deve orientar as duplas a deixar as duas imagens escolhidas disponíveis para visualiza-

ção na tela do computador. Se necessário, deve auxiliar os alunos no procedimento para visualizar uma 

imagem por vez.  

Em seguida, pedirá a cada aluno que diga por que escolheu aquelas imagens, explicando o que 

lhe chamou mais a atenção e mencionando o que (quais materiais), na opinião deles, o artista usou 

para fazer (compor) aquela colagem.  

O professor deve reformular as frases dos alunos empregando termos do discurso da arte, 

como material(ais), recurso(s), criação, colagem e composição. Esse procedimento é necessário para 

que os alunos, aos poucos, comecem a apropriar-se do discurso artístico. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 3º ano 

3º bimestre – Sequência didática 1 

 
Encerramento: Preparação da próxima aula (5 minutos) 

O professor antecipará o que será feito na próxima aula: colagens com materiais recicláveis. 

Solicitará que, para essa produção, tragam embalagens de creme dental, de sabão em pó e de leite, 

por exemplo (caixas, garrafas e latas), que tiverem em casa ou arrecadadas com parentes e vizinhos. É 

necessário orientá-los a trazer esse material vazio e limpo. (Ver outros materiais na seção Recursos e 

materiais necessários, na aula 2.)  

 

Aula 2 – Criando uma colagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Introdução: Imaginando a cidade ideal (10 minutos) 

O professor vai propor aos alunos que fechem os olhos e, se possível, apagar a luz. Feito isso, 

pedirá que se recordem da atividade desenvolvida na aula anterior (pesquisa de artistas que criaram 

colagens, imagens de colagens escolhidas) e retomará a noção de colagem. Em seguida, vai propor 

que imaginem uma cidade ideal... ruas, avenidas, praças, museus, teatros, cinemas, prédios altos, pon-

tes e rios..., bem colorida e alegre. Também deverão imaginar os sons dessa cidade e as pessoas que 

vivem nela.  

Atividade: Construindo a colagem (20 minutos) 

O professor vai solicitar que criem uma composição usando a técnica da colagem e esclarecerá 

que o tema será a cidade imaginada. Vai orientá-los a observar o material trazido e pensar nas “partes 

da cidade” que o material poderá “se tornar”, pensar em quais construções poderão ser representadas 

-- “O que podem virar as caixas de leite que eu trouxe? Elas podem virar um prédio, um museu, um 

estacionamento, um aeroporto, o quê?”. 

Durante a observação do material trazido, o professor deve conversar com os alunos sobre a 

possibilidade de aproveitar a forma do objeto ou modificá-la para executar a colagem, ajustando ou 

modificando para que represente aquilo que foi pensado. É fundamental perceberem que a colagem 

de objeto(s) em objeto(s), assim como de recortes (de figuras e palavras de jornais e revistas e de 

tecidos) em objetos, possibilita transformar a aparência original e criar outra. 

Sugestão 
O professor pode levar alguns materiais recicláveis a fim de garantir quantidade suficiente de recursos a todos e prover 
o uso coletivo. 

 

Recursos e materiais necessários  

Papéis diversos (folhas de jornal e revista, papel de embrulho, papéis coloridos), retalhos, embalagens 

vazias, pedaços de madeira, cola branca e tesoura sem pontas. 
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Encerramento: Organizando o espaço e conversando sobre a produção (10 minutos) 

Terminada a criação das colagens, o professor, com a participação dos alunos, deve organizar 

a sala e recolher o material que não tiver sido usado. Em seguida, deve orientar os alunos a que colo-

quem os objetos criados para secar, por exemplo num canto da sala, em cima de carteiras desocupadas 

ou de armários. Durante esta organização, o professor deve conversar com os alunos sobre a expe- 

riência, estimulando-os a comentar o que acharam, aquilo de que gostaram e aquilo em que tiveram 

dificuldade e como foi resolvido. O professor deve ter claro que o processo de experimentação, explo-

ração e descobertas é mais importante que obter “resultados perfeitos”. 

 

Aula 3 – A cidade dos sonhos (instalação) 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Introdução: Planejando a instalação (15 minutos) 

O professor retoma com os alunos a proposta do início da aula anterior: imaginar uma cidade 

ideal. Esclarece que os objetos criados na aula anterior, as esculturas-colagens, serão usados para 

compor a cidade imaginada. Orienta-os a dispor as esculturas-colagens em cima das carteiras imagi-

nando a cidade ideal: as construções da cidade serão as esculturas criadas por eles, e as ruas serão os 

espaços entre as carteiras. Juntos, alunos e professor, deverão movimentar as mesas (com as escultu-

ras em cima) e construir a cidade imaginada com as soluções e sugestões coletivas. 

Por meio dessa experiência com esculturas-colagens, a sala irá tornar-se uma instalação da 

cidade do futuro. Nesta proposta, informalmente, serão introduzidas noções como arquitetura, paisa-

gem urbana, instalação e escultura. 

Atividade: Brincando na cidade ideal (15 minutos) 

Hora de se divertir!  

Sem tocar nas esculturas-colagens (já posicionadas nas ruas da cidade), os alunos serão pedes-

tres e “automóveis” que passearão, circularão pelas ruas, indo do museu ao prédio residencial ou do 

hospital à farmácia, por exemplo. 

Sugestão 
Pode-se executar uma música de fundo para estimular a imaginação dos percursos pela cidade. 
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Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

O professor desenvolverá uma conversa sobre a experiência estimulando os alunos a mencionar 

aquilo de que mais gostaram e articulando as noções introduzidas no decorrer das três aulas, enfatizando 

colagem, escultura-colagem e instalação. Não é importante, nesta etapa, fixar esses conceitos, mas em-

pregá-los no contexto, numa prática que se constrói pouco a pouco. Na finalização, alunos e professor or-

ganizam o espaço, e cada aluno responsabiliza-se por levar sua escultura-colagem para casa. 

Aferição de aprendizagem 

Deverá ser verificado se os alunos participaram da conversa inicial, realizaram a pesquisa sobre 

obras com colagem, a escolha e a exposição e se explicaram as razões da escolha (aula 1), se partici-

param da vivência sobre cidade ideal, da atividade de observação do material reciclável, da composi-

ção e organização das esculturas-colagens e da conversa de encerramento (aula 2) e se participaram 

da organização da instalação da cidade ideal com esculturas-colagens, se participaram da brincadeira 

proposta (itinerários pela cidade ideal) e da conversa de encerramento, bem como se se responsabili-

zaram pela escultura-colagem criada (aula 3). Também deverá ser verificado se foram empregados 

termos do discurso da arte (material, recurso, criação, composição, colagem, escultura-colagem e ins-

talação). 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Marque a alternativa correta em relação à aula 1 -- Composição e colagem: 

a) Nas obras observadas, o artista que executou cada uma delas 

empregou a técnica da colagem.           

b) As obras escolhidas por seus colegas e por você representavam 

movimentos que devem ser executados numa coreografia.       

c) Em todas as obras foi usada a técnica da colagem e todas foram criadas 

pelo mesmo artista.          

 

2. Explique o que seus colegas e você realizaram usando as esculturas-colagens. 

 

Gabarito das questões 

1. Aternativa a. 

2. Resposta esperada: Com as esculturas-colagens foi realizada uma instalação da cidade ideal e a 
brincadeira de ser pedestre ou automóvel e deslocar-se pelas ruas, indo de um local a outro.  


