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� Como surgiu a técnica da colagem?

A técnica da colagem apareceu na Europa medieval , durante o século 
XIII. Painéis de folhas de ouro começaram a ser aplicadas em catedrais 
góticas em torno do séculos XV e XVI. Joias e outros metais preciosos 
foram aplicados a imagens religiosas, ícones brasões de armas.

� O que é a técnica de colagem?

� Esta técnica consiste em combinar diferentes elementos externos sobre 
um suporte. Normalmente, recortes, fotografias ou papéis. ... Colagem: 
na colagem o papel ou outros materiais são utilizados para obter planos 
de cor e criar objetos.



Quais movimentos foram influenciados pela técnica de 
colagem?

� Verifica-se que a técnica da colagem foi incorporada às diferentes 
linguagens artísticas, principalmente a partir do século XX, com o 
cubismo, o dadaísmo, o futurismo, o surrealismo e 
outros movimentos artísticos que viram no recurso uma possibilidade 
de experimentação e confrontação com a arte tradicional.

 
� A colagem já era conhecida antes do século XX, mas até 

então era considerada uma atividade de criança, feita para brincar, ou 
usada como decoração de objetos. Atualmente ela consolidou-se 
na arte contemporânea. 



Como eram feitas as colagens pelos povos antigos?

� Porém, com a invenção do papel é que a colagem passou a ser usada em 
manuscritos chineses. O papel é amplamente empregado nessa técnica , 
recortando e colando-os lado a lado ou sobrepostos para compor a imagem 
ficando entre os limites da pintura e escultura. ..

� A história da colagem é cheia de nuances e bons momentos. Esta expressão 
artística evoluiu ao longo dos anos, na sua composição e formas. Além do 
campo da arte oficial, Existem ilustradores atuais que usam esse método 
para obter ótimos resultados. Além disso, a diferença entre analógico e 
digital, fez melhorar o seu aspecto artístico. Embora algumas pessoas 
considerem uma expressão que não corresponde à arte, outras mantêm 
uma opinião diferente



Um fato curioso é que os primeiros trabalhos com colagem remontam aos 
calígrafos japoneses do século X. Estes, usavam  cortes de tecidos e papéis 
para fazer um fundo em que mais tarde escreviam seus poemas.

� Há artistas e críticos que desprezam a colagem. Quase sempre, eles 
mantêm a ideia de que o autor estaria usando o trabalho de outros para 
esconder sua falta de habilidade.  

� A colagem pode ser  definida  como uma técnica usada para produzir 
arte que usa a montagem de diferentes partes. Todas essas "peças" 
incorporam para construir um novo trabalho artístico. Na pintura, uma 
colagem pode ser composta de fotografias, madeira, couro, jornais, 
revistas e objetos do cotidiano.



�  Ao longo da história, vemos o uso de colagem em diferentes situações e tempos. 
Por exemplo, durante a Idade Média, os materiais ficaram presos nas ilustrações 
religiosas para realçar os números representados.

�  A colagem era uma técnica decorativa usada em segundo plano. Foi até o século 
XX, quando a colagem veio a tomar esse nome e se tornou uma técnica de arte por 
si só.

O termo colagem vem do francês coller, que significa "furar" e foi cunhado por Pablo 
Picasso e Georges Braque. Por esta razão, no início do século XX, tornou-se uma 
parte importante da arte moderna



Embora alguns artistas resistissem a essa nova expressão, ela se tornou 
uma das bandeiras de muitas correntes, como a arte russa ou surrealismo.  

A importância da colagem está no surgimento das vanguardas artísticas do 
século XX.
Os artistas de vanguarda propuseram romper com tudo o que era antigo.
Surgem  diferentes ismos. Futurismo, dadaísmo, cubismo, construtivismo, 
ultrasimos, surrealismo, suprematismo, ronismo.  



ALGUMAS ARTES COM A TÉCNICA DA COLAGEM 



Destacamos uma artista plástica brasileira , Katherine Scholz de Camargo que se 
encantou com a Colagem e como ela mesma diz “Encontrei  minha linguagem 
minha forma de expressão”
Ela mistura tinta acrílica  com diversos materiais, como tecido, papel, plástico, 
embalagens usadas e outros objetos.
E assim leva ao mundo sua Técnica Mista de Colagem.
Esta  experimentação de  Katherine deu origem  à paisagens, que são uma mescla 
do simbolismo, o figurativo e o abstrato, trazendo um pouco do simbolismo que  
mistura o real com o não real.



Podemos também usar os papéis enrolados, amassados, rasgados 
e feitos bolinhas, etc.

     Com os alunos da Educação Infantil de 4 à 5 anos podemos destacar o recorte 
(com as mãos ou mesmo tesoura) e montar a composição com a colagem de 
figuras, papel colorido, fotos, tecido, embalagens  de papelão (pintadas) etc.



Sequência de atividades realizadas com os alunos do 3º A da E.P.G. Monteiro 
Lobato:

Primeiramente foi apresentado aos alunos diversas técnicas de colagem por meio 
de desenhos, revistas e pinturas.



Com o interesse das crianças com esse tipo de arte, foi proposto que fizessem um 
desenho, recortassem e colassem em uma folha como um quebra-cabeça 
desordenado.
Eles ficaram muito curiosos com o resultado.



Antes do recorte:  



Montagem dos trabalhos:



Resultado final:



Outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos: colagem a partir de 
recortes de revistas:



Paisagem urbana:
Os alunos desenharam prédios e moradias diversas para compor a 
paisagem:



Depois de recortados, 
os desenhos foram 
colados seguindo a 
observação dos alunos 
de que quanto mais 
longe menor um 
prédio será e quanto 
mais perto maior ele 
parecerá.





� Avaliação: Foi feita durante todo o trabalho perante as dificuldades e 
dúvidas dos educandos.

� As atividades foram bastante significativas e prazerosas para eles que 
gostaram muito desse método de arte, tornando o nosso trabalho 
gratificante.
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