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Resumo 

    
O presente material se propõe à 

pesquisa e ao estudo da colagem enquanto 
linguagem artística tendo como tema gerador 
a indústria cultural. Para isto, abordam-se 
conceitos de cultura e cultura de massa, bem 
como o percurso histórico da colagem em 
diferentes movimentos e períodos, e suas 
conexões com a indústria cultural. Busca-se 
investigar diferentes aspectos e 
possibilidades de compreensão da arte e da 
sua função social, bem como seu 
reconhecimento através da produção 
artística e seus modos de composição visual, 
através de apropriação, desconstrução e 
reconstrução de imagens e seus 
significados. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta unidade didática foi elaborada a partir de pesquisa de referencial teórico 

de elementos que constituem a indústria cultural e sua relação no contexto da 

poética da colagem, buscando gerar possibilidades de reflexão e produção de 

práticas pedagógicas na disciplina de arte. 

O trabalho teve início a partir de questionamentos a respeito de como 

abordar conceitos e definições de cultura e cultura de massa no ensino da Arte, 

buscando uma aprendizagem significativa. Foram investigados subsídios para 

relacionar e conceituar elementos da indústria cultural, buscando-se refletir no 

cenário atual atrelado ao ensino da arte, explorando e valorizando a colagem 

enquanto linguagem artística e de modo contextualizado. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná (2008, p.71) a atividade docente em arte deve oportunizar o acesso, bem 

como mediar a percepção e apropriação dos conhecimentos sobre arte, 

proporcionando que o aluno possa ler e interpretar obras, compreendendo então 

pela arte, aspectos sociais e culturais da realidade em que está inserido. 

O ensino da Arte tem como intenção não apenas a de oferecer uma 

formação de senso estético, mas também uma percepção e interpretação de 

mundo sob perspectivas distintas, articulando o conhecimento em Arte e suas 

relações com cultura e sociedade. A intenção é a de oportunizar a valorização e o 

conhecimento da produção artística e cultural através de diferentes manifestações 

e linguagens, buscando uma compreensão significativa não só da própria arte, bem 

como de suas conexões com o cotidiano e a dimensão social da qual faz parte. 

Ainda nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008, 

p. 59): 

 

A arte desempenha também, uma função ideológica e pode se tornar 
elemento de imposição de modos de ser, pensar e agir hegemônicos, pois 
pela mídia em geral (tvs, jornais, rádios, grandes editoras e, empresas de 
marketing e produtoras e distribuidoras de filmes, vídeos, etc.) alcança 
quase toda população do país. Por isso é fundamental levar ao 
conhecimento dos alunos as três principais formas de como a arte é 
produzida e disseminada na sociedade contemporânea.  
 



 

Sendo que as três principais formas de disseminação de arte seriam a arte 

erudita, a arte popular e a indústria cultural. 

Neste contexto o objetivo geral seria uma verificação de diferentes aspectos 

e conceitos de cultura de massa a partir da contextualização no processo da 

indústria cultural dialogando com a leitura e produção artística dentro da linguagem 

da colagem. A proposta busca possibilidades de compreensão da arte e da sua 

função social, com diferentes perspectivas relacionadas a cultura e cotidiano, bem 

como seu reconhecimento através da produção estética e artística, e seus modos 

de composição visual. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Perceber os conceitos de cultura relacionados a cultura de massa e 

indústria cultural; 

 Apontar aspectos da diversidade cultural através da relação entre a 

cultura e cotidiano; 

 Fomentar a reflexão sobre produção artística no contexto da indústria 

cultural; 

 Investigar temáticas sociais e culturais como possível aplicação na 

colagem; 

 Identificar elementos formais e compositivos na técnica da colagem; 

 Produzir composições plásticas a partir da prática da colagem; 

 Avaliar a contribuição da metodologia proposta, bem como os 

recursos a serem desenvolvidos e utilizados. 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

No presente trabalho são apontados conceitos de cultura e cultura de massa 

e sua inserção no contexto da indústria cultural, como elementos referenciais para 

leitura e produção na colagem. Para tal pretende-se que o aluno identifique não 

apenas a dinâmica da cultura, mas também conheça a história e aplicação da 

colagem tendo como exemplos produções e composições artísticas que utilizem 

esta linguagem, manipulando a apropriação, desconstrução e reconstrução de 

imagens e seus significados.  

 A abordagem foi sistematizada em dois módulos básicos que se relacionam 

e inter-relacionam com a indústria cultural: 

- Cultura e cultura de massa 

- Histórico da colagem e colagem na pop arte 

Os procedimentos didáticos organizam um referencial teórico com a 

intenção de proporcionar a compreensão de fundamentos e conceitos sobre os 

conteúdos, de modo que os alunos possam estabelecer conexões com 

conhecimentos já adquiridos, através de leitura, apreciação e interpretação de 

produções textuais e de imagens. 

A avaliação deve atender a realidade do aluno e professor, considerando os 

conceitos a serem construídos, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, numa concepção diagnóstica e processual. Segundo as Diretrizes 

Curriculares (PARANÁ, p.81) o método de avaliação em Arte “inclui observação e 

registro do processo de aprendizagem, com avanços e dificuldades percebidos na 

apropriação do conhecimento pelo aluno”. Debates e discussões, leitura de 

imagem, pesquisa, produção artística, são instrumentos de verificação que podem 

ser utilizados. 

A unidade apresenta-se com uma estruturação de roteiro aberto, onde são 

propostas sugestões de encaminhamentos e de atividades, as quais devem ser 

adequadas ao perfil e características do público alvo. Flexibilizar e adaptar 

planejamento e metodologia são desejáveis, tendo em vista o aspecto heterogêneo 

das escolas e alunos, com realidade social e educacional diferenciadas.    

 

 



CULTURA E CULTURAS 

 

 

PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar imagens de manifestações culturais, como por exemplo: escola de 

samba, celebridades da música, artesanato popular, balé, danças étnicas, 

elementos do folclore, cinema, história em quadrinhos, orquestra, entre outros. 

Instigar a leitura e descrição das imagens com os alunos, identificando elementos 

culturalmente próximos ou não. 

O que as imagens representam? Que imagens lhe são familiares, quais são 

estranhas? Conhece alguma dessas manifestações? Já participou de alguma?  

Diferentes formas de manifestações culturais estão presentes no bairro, na 

cidade, ou num grupo, com uma lógica própria e única, não estando, porém, 



dissociadas de suas relações com outras formas de expressão cultural, estando 

conectadas e/ou inseridas na sociedade universal.  

A cultura se apresenta com referências amplas e globais, na humanidade 

como um todo, e ao mesmo tempo de maneira mais particular ou especifica de uma 

região, grupo ou sociedade. É o que chamamos diversidade cultural, que se 

apresenta não apenas na forma de ideias ou conceitos, mas também no modo de 

vida, costumes e tradições.  

A cultura pode ser apresentada em diferentes aspectos: cultura popular, 

cultura erudita e cultura de massa. A cultura popular seria aquela feita pelo povo e 

para o povo, com raízes na comunidade em que está inserida, com seus símbolos 

e linguagens. Maneiras de ser, pensar, de produzir e de expressar dentro de 

diversas esferas sociais que compõem a cultura popular.  

 A cultura popular brasileira é produto de influências e inter-relações de 

diversas culturas, como a indígena, a europeia e a africana, além de influências do 

processo cultural que ocorre de maneira globalizada na atualidade. 

A arte popular está inserida a partir de uma herança cultural de diferentes 

etnias que formam o povo brasileiro. Seus temas são os mais variados desde a 

reprodução de cenas do cotidiano, estatuetas de cerâmica, indumentárias e 

artefatos de festas folclóricas, representações do sagrado e do mítico. A arte 

popular mostra o retrato de um país ou grupo social, pois apresenta características 

autênticas particulares do povo que forma esse grupo.  

 A cultura erudita se refere aquela que é produzida e apreciada pela elite de 

uma sociedade, seria uma arte de grandes museus, galerias, teatros. Costuma ser 

mais valorizada, sendo considerada mais elaborada. O acesso ao erudito ainda é 

limitado a grupos mais restritos, grupos que pertencem a uma elite não apenas 

econômica, mais também cultural, intelectual e acadêmica. 

Estas considerações sobre cultura popular e erudita podem levar ao 

entendimento de cultura como um conceito fechado ou estático. Porém, é 

importante destacar que sua compreensão como uma concepção em constante 

movimento é necessária, pois culturas humanas estão sempre em ação e são 

dinâmicas. Os limites entre as expressões eruditas e populares e os princípios das 

linguagens artísticas, estão em continuo processo de atualização. A relação entre 



estas concepções possibilita uma maneira de entender cultura como um 

instrumento para compreensão de sociedades contemporâneas. 

Muitos elementos da cultura erudita podem se tornar populares e vice- versa. 

Como por exemplo, a quadrilha de São João, uma adaptação popular do minueto, 

a qual era uma dança da corte; ou o repertório do compositor clássico Villa-Lobos 

que se referenciou no folclore. É a dinâmica das culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes classes e suas culturas convivem imersas no mesmo processo 

social, visto como um todo. Sua produção cultural não se separa, é resultado de 

suas relações e interações, é uma produção coletiva, não se isolando nesta ou 

naquela esfera cultural. 

 

 

 

PROPOSTA 

 

Questionar e debater com os alunos o acesso a manifestações culturais e 

artísticas: Você costuma frequentar museus e galerias? Frequenta teatros e 

cinemas?  Conhece produções artísticas da sua cidade, seu bairro? 

Heitor Villa-Lobos 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi considerado o maior 
compositor de música erudita brasileiro. 

Em 1905 a 1912, Villa-Lobos fez várias viagens pelo Brasil. 
Visitou as regiões do Norte e Nordeste, passando temporadas em 
engenhos e fazendas do interior, em busca do folclore e cultura popular. 
Fascinado por temas regionais, queria conhecer a fundo as tradições e 
costumes do país. Esteve também na cidade Paranaguá, no Paraná, 
onde permaneceu por dois anos. O resultado desta experiência é uma 
produção de composições musicais clássicas com referencial folclórico. 
(Http://www.museuvillalobos.org.br) 

 

 



Retorne às imagens mostradas anteriormente e as analise novamente.  

Seria possível classificá-las em manifestações de cultura ou de arte popular e 

erudita? Por que? 

 

 

 

CULTURA DE MASSA E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

O termo cultura de massa surgiu no século XX, referindo-se a uma cultura 

com amplo alcance e acesso, nas diversas manifestações artísticas como música, 

cinema, dança e artes visuais. O desenvolvimento da cultura de massa está 

relacionado ao crescimento dos meios de comunicação e mídias, ou seja, jornais e 

revistas, rádio, televisão, cinema, internet. É importante apontar que a imprensa 

escrita foi quem deu início a instituição das mídias. 

Entre os meios de comunicação de massa, a televisão tem sido o mais 

influente transmissor de informação e entretenimento. Na última década, porém, 

vem sendo superada pela internet, causando transformações na maneira de 

consumir cultura, arte e entretenimento. Segundo Lucia Santaella (2003, p.31) a 

multiplicação das mídias tende a acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre formas 

de cultura e arte erudita, popular e de massa. Hoje se tem acesso a museus e 

galerias do mundo inteiro, música, cinema, literatura, artes plásticas, enfim às mais 

diversas formas de arte e cultura. 

O que diferencia a cultura e arte popular, arte erudita e arte de massa é 

também a forma como elas se reproduzem. Na popular a propagação acontece de 

geração em geração, na de massa é através da mídia e dos meios de comunicação. 

Na erudita é pelo ensino sistematizado em livros, pela escola oficial ou acadêmica, 

a que nem todos tem acesso. 

A arte poderia ser então explorada no sentido de ampliação do público que 

passou a conhecê-la, entendê-la e apreciá-la. Entretanto, mesmo tornando-se uma 

arte mais acessível, ela permaneceu sendo produzida por uma elite cultural. A 

maior parte deste público permanece sem adquirir conhecimento considerável para 

usufruir a arte de modo pleno em todos os seus aspectos.  



PROPOSTA 

 

Com os alunos em duplas, solicitar que façam uma leitura de folhas de jornal, 

observando a relação entre imagem e texto. Selecionar e recortar outras imagens 

e textos. Produzir uma composição, fazendo colagens na folha do jornal com 

sobreposição, remetendo a outro contexto. A composição pode receber 

acabamento com desenho e pintura. 

Montar um painel com os trabalhos concluídos.  

 

 

Figura 1: Richard Hamilton, “Swingein London”, 1968. 

A figura mostra um cartaz de Richard Hamilton (Inglaterra,1922-2011) feito 

com diversos recortes de notícias de jornal sobre a banda Rolling Stones, presos 

por porte de drogas. O termo “Swingein” é uma combinação entre as palavras 

“swinging”, trepidante, e “to swinge”, castigar, o que sugere uma espécie de punição 

pela fama e pelo estilo de vida da banda. A colagem de Hamilton pretendia tratar 

sobre o sensacionalismo e exploração das mídias. 

Apresentar a colagem de Richard Hamilton “Swingein London”, 1968. 

Conduzir a análise e discussão dos trabalhos realizados pelos alunos, 

questionando e estabelecendo possíveis relações com a obra de Hamilton no que 

diz respeito aos elementos referentes a cultura de massa, contextualizando com a 

realidade e cotidiano. 

 



 

O jornal mais antigo 
 

O primeiro jornal da história,no sentido de "noticiário impresso de 
circulação pública e seriada",foi o "Relation", surgido em 1605, em 
Estrasburgo, então cidade germânica. 

Utilizando outros critérios, o jornal pode remontar aos periódicos 
manuscritos chineses do século VIII ou às "Acta Diurna", a partir de 59 
a.C., em que o imperador romano Júlio César tornou públicos atos 
governamentais, por meio de placas. 

A técnica de impressão com tipos móveis, criada por Johannes 
Gutenberg em meados do século XV, estimulou a circulação de panfletos 
noticiosos por toda a Europa. Na Veneza do século XVI, essas folhas 
avulsas podiam ser compradas por uma gazeta e o nome da moeda 
inspirou publicações em todo o mundo (Folha de São Paulo). 

 

 

 

 

As velhas e novas mídias foram e continuam sendo responsáveis pela 

disseminação da cultura e arte de modo globalizado e também homogeneizado. A 

arte se transforma em produto com objetivos a serem alcançados de maneira 

uniforme e visando lucro, perdendo-se muitas vezes seu valor enquanto expressão 

criativa. A produção artística e cultural passa a ser orientada apenas pela 

perspectiva de consumo mercadológica. 

A indústria apropriou-se de meios técnicos de reprodução e propagação de 

arte e de cultura, surgindo então a Industria Cultural. Cristina Costa (2004, p. 117) 

afirma: 

 

A indústria cultural se desenvolveu concomitantemente à revolução 
tecnológica. Primeiro, foi a imprensa que se estabeleceu em diversos 
países com a publicação diária de jornais. Em seguida, foram as redes de 
cabos telegráficos pelos quais circulavam informes, mensagens 
comerciais e notícias. Depois, foram as tecnologias de gravação e 
reprodução de sons – o fonografo e o gramofone. O telefone também se 
espalhou rapidamente pelo mundo, com as primeiras ligações 
internacionais realizadas ainda no século XIX. E ainda vieram os inventos 
responsáveis por instaurar a cultura audiovisual -  o rádio, o cinema e a 
televisão. Criou-se a sociedade do espetáculo, que invadiu as residências 
e passou a fazer parte do cotidiano das famílias com notícias e musicais, 
esporte e folhetins. Novos tipos de artistas apareceram - pessoas que, 
fotogênicas e extrovertidas, saem-se bem diante das câmeras e do público 
e que demonstram competência para o trabalho com a indústria cultural.  



Assim sendo, a industrialização, a inserção de novas tecnologias e meios de 

comunicação na vida social foi refletida na produção artística que passou a ter 

também um caráter de consumo. A caracterização de indústria cultural se refere a 

produção de cultura como mercadoria, com fabricação em série, num processo de 

massificação de cultura.  

A produção artística industrializada, principalmente na música, cinema, 

televisão e literatura, pode manipular hábitos culturais, impondo gostos e 

preferencias, e incorporando uma tendência de superficialidade. A indústria cultural 

circula entre todas as culturas, uma vez que enfatiza a manufatura e geração de 

objetos que agradem diferentes classes sociais, faixas etárias e territórios. 

 

 

 

PROPOSTA 

 

Com frequência surgem músicas que se tornam sucessos instantâneos e 

ficam “grudadas” mente das pessoas, seja no Brasil ou no mundo, produzindo 

ídolos e celebridades. Por que isso acontece? O que estas músicas poderiam ter 

em comum? 

Solicitar que o aluno escolha uma banda ou cantor da sua preferência, e faça 

uma breve pesquisa sobre o gênero musical e sua biografia. O registro das 

informações pode físico ou digital. Apresentar aos colegas, observando relações 

com a indústria cultural. 

 

 
 
 
 

PRINCÍPIOS DA COLAGEM 

 
O termo colagem é usado para definir a técnica e a obra feita sobre uma 

superfície de suporte, colando-se pedaços de papéis, fotografias, tecidos, entre os 

mais diversos materiais, arranjados com sobreposição, junção ou dispersão. O 

reconhecimento do processo da colagem como uma forma artística de 

 

 



representação aconteceu ao longo de sua história, desde a sua origem até sua 

utilização na arte contemporânea. 

A colagem como procedimento técnico apresenta uma história antiga, mas 

foi no Cubismo que ganhou destaque como procedimento artístico na arte do século 

XX. A obra “Fruteira e Copo” (1912), de Georges Braque, é considerada uma das 

primeiras colagens da arte moderna.  

 

Georges Braque (França:1882-1963) incorporou em sua pintura pedaços de 

papel, tecido, madeira e outros materiais que pudessem criar efeitos estéticos e 

plásticos, com a intenção de ultrapassar as impressões visuais e proporcionar 

sensações táteis no observador. 

 

 

Figura 2:  Georges Braque, “Fruteira e copo”, 1912. 

 

 

Por meio da colagem, principalmente nas obras de Braque e Pablo Picasso, 

jornais, revistas e objetos do cotidiano passam a ser inseridos na Arte, dando a 

esses materiais uma nova perspectiva de uso. A colagem é inserida ao Cubismo, 

que busca um novo conceito de espaço idealizado a partir da negação de aspectos 

convencionais de representação visual, através da fragmentação da forma.  

Apropriando-se de componentes do cotidiano, a colagem Cubista começa a 

refletir e questionar a estética e a visualidade, antecipando reflexões da arte 

contemporânea. 



 

 

Figura 3: Pablo Picasso, “Copo e garrafa de Suze”, 1912. 

 

Pablo Picasso (Espanha:1881-1973) criou colagens de 1907 a 1914, 

fazendo uso de materiais alternativos que funcionavam como uma construção de 

símbolos. Na colagem “Copo e garrafa de Suze”, 1912, estão sobrepostos pedaços 

de jornal com um fragmento do termo “Suze”,  onde outras imagens representam a 

vida cotidiana: um copo desenhado sobre o recorte do jornal e a garrafa recortada 

em papel branco se refere a bebida “Suze”, muito popular na época. 

 

A partir de então outros movimentos artísticos, como o Dadaísmo e o 

Surrealismo empregaram a técnica, incorporando-a de modo significativo como 

expressão artística. O termo fotomontagem surge nesta época, consagrando-se 

como gênero artístico. 

A fotomontagem é uma técnica com composição de imagens que aplica 

fragmentos visuais diversos, combinando-os numa mesma superfície, formando um 

todo, um único conjunto. Os significados originais das imagens são retirados de seu 

contexto, compondo uma nova relação de linguagem e estética. 

O movimento Dadá surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, com 

o pressuposto de protestar contra o sistema, como uma contestação de valores, 

como um contra movimento. A colagem dadaísta era usada como uma espécie de 

negação estética e da arte formal, e era uma forma de protesto à pintura tradicional. 



Raoul Hausmann (Viena:1886-1971) tinha a intenção de afrontar a mídia e 

suas relações com a arte e cultura com suas composições. A colagem “O crítico de 

arte” questiona essas relações mostrando um crítico de olhos cobertos e com uma 

cédula de dinheiro atrás de sua cabeça, colocada no colarinho.        

 

 

Figura 4: Raoul Hausmann, “O 

crítico de arte”, 1920. 

 

 

 

Figura 5: Raoul Hausmann, “ABCD (Auto 

Retrato)”, 1923.

Hannah Höch (Alemanha:1889-1978) produzia colagens e fotomontagens 

com imagens de revistas, jornais e publicidade, tendo a mulher como figura 

predominante, questionando e contestando seu papel na sociedade. 

 

Figura 6: Hannah Höch, “Beautiful Girl”, 1920. 



Kurt Schiwitters (Alemanha:1887-1948) criou o termo “Merz”, que era a parte 

final da palavra “Kommerz”, que foi retirada de uma propaganda de um anúncio de 

um banco e acabou assumindo um significado de objeto rejeitado, de lixo. O 

movimento preconizava uma ruptura como os valores estéticos, sociais e políticos 

vigentes, sendo uma extensão do Dadaísmo. A obra “Merz Picture 32 A. The Cherry 

Picture” representa bem o termo “Merz”, formando uma composição com objetos 

descartados como papel, metal, tecido, grafite, tinta a óleo e de caneta, além de 

recortes de propagandas, rótulos, revistas e jornais. 

 

 

Figura 7: Kurt Schwitters, “Merz Picture 32 A. The Cherry Picture”, 1920. 

 

 

 

Max Ernest (Alemanha,1891-1976) idealizava sua arte como algo “para além 

da pintura”, uma arte que buscava apresentar-se com uma estética aberta. 

Desenvolvia através de suas colagens novos padrões compositivos obtendo formas 

em que se confundiam os limites entre as imagens coladas, de modo que a 

montagem ficasse imperceptível. Ernest fez parte do movimento surrealista e 

dadaísta. 

O título da colagem “Uma semana de bondade” é uma apropriação do nome 

de uma associação de serviço social de Paris, que é uma referência a criação da 

Terra segundo a Bíblia.

 



 

 

Figura 8: Max Ernest, “Uma semana de bondade”, 1933.

 

 

 

Assemblage  

É um termo que foi incorporado à arte em 1953, pelo pintor 
Jean Dubuffet, o qual se referiu a trabalhos que “vão além das 
colagens”. Seu princípio da técnica é a “estética de acumulação”, ou 
seja, todo e qualquer material pode ser incorporado a obra de arte, 
buscando texturas e volume. (Enciclopédia de Artes Visuais Itaú 
Cultural). 

 

 

 

 

 

No Brasil diferentes artistas plásticos exploraram a colagem: 

 

 Athos Bulcão (Rio de Janeiro:1918-2008) produziu uma série de 

fotomontagens em preto e branco com influências do movimento surrealista, no 

início da década de 50. 

 



 

Figura 9: Athos Bulcão, “Crianças em Veneza”, 1952. 

 

Tide Hellmeister (São Paulo:1942-2008) foi artista gráfico e ilustrador, 

desenvolveu trabalhos elaborados a partir da tipografia.  Letras, textos integram-

se com as imagens em suas colagens.  

 

 

Figura 10: Tide Hellmeister, “Colagem”, 2006. 

 

 

 Vik Muniz (São Paulo, 1961) é fotógrafo, desenhista e pintor. Apropria-se 

de retalhos das folhas de revistas, recortados em formas circulares ou rasgados, 

escolhidos de maneira bastante cuidadosa, criando colagens compostas por 

centenas de imagens arranjadas em escalas de cores. 



Na série de colagens intitulada “Álbum”, pedaços de imagens fotográficas 

reunidas ao longo de alguns anos são coladas formando uma outra imagem no 

todo, em maior escala, num conjunto de diversos momentos registrados por 

diversas pessoas. 

 

Figura 11:  Vik Muniz, “Imagens de revista 2: Anna Katharina”, 2013. 

 

 

Beatriz Milhazes (Rio de Janeiro, 1960) realiza produções que incorporam 

questões relativas a abstração geométrica, a Op Arte e a Pop Arte. Sobrepõem 

camadas de cor, aplicando papéis de bala e chocolate, sacolas de compra e 

logotipos, harmonizando com flores e arabescos. Em suas colagens as 

embalagens são elementos compositivos tratados como áreas de cor, sendo 

também incorporadas com um enfoque de crítico ao consumismo.  

 

 

Figura 12: Beatriz Milhazes, “Sonho de Valsa”, 2005. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960


Na arte contemporânea, a técnica da colagem também é empregada nas 

ruas em desenhos e cartazes, e nos chamados stickers (etiquetas adesivas). 

Na arte de rua ou street art, os suportes podem ser paredes, muros, postes ou 

tapumes, chegando às colagens em série. A colagem, que causou uma 

revolução na arte moderna, se mostra presente de forma intensa na arte urbana. 

Mais recentemente a digitalização da imagem estabeleceu novas ligações 

visuais. Assim como a fotografia gerou um grande impacto em relação a imagem 

e a arte no século XIX, assim também as imagens digitais provocam 

transformações, principalmente no que se refere a suas formas de criação, 

produção e percepção. A colagem digital acontece comumente com a 

sobreposição de camadas, constituindo uma única imagem, sendo produzida em 

softwares específicos de edição. 

 

 

 

 

COLAGEM E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

A colagem na arte moderna manteve sempre uma relação com a cultura 

de massa, apropriando-se de imagens e textos produzidos pela indústria cultural. 

Mas foi no movimento chamado Pop Arte que este aspecto tornou-se mais 

evidente. Com a integração de retratos de celebridades da música e do cinema, 

imagens de histórias em quadrinhos e embalagens, aplicados com uma intenção 

de ironia e crítica, a colagem se tornou mais popular como linguagem artística. 

A Pop Arte surgiu nas décadas de 50 e 60, juntamente com o crescimento dos 

meios de comunicação, como uma provocação à massificação da cultura e ao 

consumismo da sociedade. Através da apropriação de produtos da indústria 

cultural, símbolos da cultura de massa, principalmente do cinema e da 

publicidade, os representantes deste movimento buscavam uma reflexão sobre 

o modo de vida da sociedade e a padronização da arte. As colagens e 

reproduções de imagens em série foram técnicas artísticas muito exploradas 

neste período. 



Richard Hamilton (Inglaterra,1922-2011) utilizava imagens de publicidade 

e propaganda, acreditando que o acesso imediato do público à cultura visual 

acontecia através de revistas e jornais de grande circulação e não em museus e 

galerias. Com certa ironia, Hamilton propôs que os meios de comunicação de 

massa integrassem a elite da cultura ocidental, sem distinção entre as formas de 

cultura. 

 

 

Figura 13: Richard Hamilton, “O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, 

tão atraentes?”, 1956. 

 

 

O casal que ocupa o lar de hoje parece tão glamoroso e bem projetado 
como os objetos a sua volta. O físico túrgido dele se dilata com 
confiança para dominar o espaço do vasto piso, enquanto a presença 
dela, bem cuidada, mais ampla, adorna o sofá que lhe serve de pedestal. 
Juntos eles fornecem os componentes mais envolventes e divertidos 
numa composição sobrecarregada de artefatos projetados para 
capturar nossa atenção e transmitir uma mensagem simples. Em 
resumo, um mundo de fantasia consumista, disponível por um bom 
preço, prometia uma fuga do enfadonho trabalho na vida do pós-guerra 
na Grã-Bretanha. O que poderia ser mais diferente ou mais atraente.  

 

 

A referida interpretação de David McCarhy (2006, p.06) sobre a colagem 

de Richard Hamilton (Inglaterra,1922-2011) “O que exatamente torna os lares de 

hoje tão diferentes, tão atraentes? ”, 1956, que foi uma das primeiras obras da 

Pop Arte, expõe uma provocação que já acontece no título da obra, questionando 

a atração que a fantasia e o consumo exerciam sobre a sociedade. McCarthy 

(2006, p.08) ainda declara: 



 

Ao usar tão obviamente esses anúncios em sua colagem, ele 
chamava a atenção tanto para correntes da moda quanto para os 
muitos públicos cujo acesso mais imediato à cultura visual não se 
dava através de museus e galerias, mas sim de revistas populares.  

 

 

Portanto, aplicando propagandas numa produção artística Hamilton passa 

a considerar os meios de comunicação de massa como objeto de cultura e de 

arte. 

 

Robert Rauschenberg (Estados Unidos:1925-2008) mostra em suas 

colagens um questionamento sobre o nacionalismo e o modo de vida de vida 

americano.Com o uso de técnicas combinadas de colagem e pintura, também 

explora imagens e objetos descartados, procurando evidenciar o excesso de 

consumo e a produção de lixo da sociedade. 

 

 

Figura 14: Robert Rauschenberg, “Signos”, 1965. 

 

Peter Blake (Inglaterra, 1932) participou do movimento Pop com colagens 

de produtos como catálogos, propagandas e capas de discos. Suas obras 

propõem um consumo de arte e cultura sem diferenças entre a arte acadêmica, 

as chamadas belas-artes, e a arte produzida pela indústria cultural.  



 

Figura 15: Peter Blake, "The origins of Pop”, 1961. 
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PROPOSTA 

 

Artistas criaram colagens para produtos da indústria cultural, como Peter 

Blake e Beatriz Milhazes. 

 

 
Figura 16:  Peter Blake, capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The 

Beatles, 1967. 

 

 

 

Figura 17: Beatriz Milhazes, capa do disco Universo Ao Meu Redor, Marisa Monte, 2006. 

 

Retomar as informações que foram pesquisadas sobre uma banda ou cantor 

na atividade anterior.  

 Criar e produzir uma composição com recorte e colagem para a capa do 

disco da banda ou cantor escolhido. Utilizar papel duplex como suporte, com 

tamanho aproximada de 31cm x 31cm. Usar jornais, revistas, panfletos e 

 



embalagens como fonte de coleta das imagens. Imagens da internet também 

podem ser impressas e usadas. 

Organizar a exposição e apreciação dos trabalhos e discutir os resultados 

com os alunos. 

Para a elaboração de composições plásticas é importante considerar os 

seguintes elementos formais, segundo Wong (2001, p.42): 

 Elementos visuais: 

 Forma: tudo que pode ser visto tem uma forma. Concede a principal 

identificação para a percepção de uma imagem gráfica. 

 Tamanho: se refere a forma. É relativo ao grande e pequeno sendo 

fisicamente mensurável. 

 Cor: Compreende os matizes do espectro, os neutros e todas as variações 

de tom e cromáticas. 

 Textura: É o que caracteriza a superfície de uma forma. Pode ser percebida 

de maneira tátil ou ótica. 

Elementos Relacionais: determinam a localização e relações entre as formas 

numa composição. 

 Direção: a direção da forma depende da relação com o observador, ou com 

as formas próximas. Diz respeito a figura e fundo, positivo e negativo. 

 Estrutura: modo de dispor formas em determinada ordem.  

 Posição: relaciona-se com o enquadramento ou com a estrutura em que está 

inserida. 

 Espaço: pode ser ocupado ou vazio, plano ou ilusório, sugerindo 

profundidade. 

 

Receita de colagem (LIMA): 

1ª ETAPA: opções e escolhas. Compreende a seleção de imagens, que 

podem interessar a determinado contexto (temática) ou não. As imagens são 

selecionadas pelos mais diversos motivos, imagens que agradam ou que 

provocam, tendo referências de valor visual e estético ou pela sua representação.  

2ª ETAPA: modificações, trocas. As imagens escolhidas deixam seu 

contexto original, e passam a ter significados próprios. Nesta etapa se busca 

estabelecer ou verificar possíveis relações e conexões entre as imagens, seja pelos 



componentes formais (cor, textura, forma) ou pelas relações de representação e 

intencionalidade. 

Nesta etapa experimentam–se diferentes possiblidades, com trocas, 

substituições, inversões, sobreposições. 

3ª ETAPA: execução técnica.  Diz respeito à aplicação no suporte escolhido, 

buscando soluções de composição através de elementos relacionais. 

 

 

“Não é a cola que faz a colagem.”     

                                                         Max Ernst 

 

 

 

 

 

 

Sugestões complementares 

 
Vídeo: O que é cultura? 
http://www.vivaculturaviva.org.br/index.php?p=2&v=1 
 
Vídeo: Cultura e Arte (Editora Moderna) 
https://www.youtube.com/watch?v=zoQp3OM38UU 
 
Vídeo: Música e indústria cultural 
https://www.youtube.com/watch?v=AIMczVIzwtU 
 
Vídeo: “Colagens”: 
https://www.youtube.com/watch?v=AJuOQjlG_nk  
 
Vídeo: Vick Muniz, Espelhos de Papel 
http://tvuol.uol.com.br/video/metropolis--nova-exposicao-de-vik-muniz-em-sp-
0402CD98366EE0994326  
 
Texto: “A era da arte só por sarro” 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1503349 
 
Texto: Tide Hellmeister 
http://veja.abril.com.br/020806/p_126.html  

http://www.vivaculturaviva.org.br/index.php?p=2&v=1
https://www.youtube.com/watch?v=zoQp3OM38UU
https://www.youtube.com/watch?v=AIMczVIzwtU
https://www.youtube.com/watch?v=AJuOQjlG_nk
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1503349
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