


Neste mês em que se comemora o dia da criatividade, a gente traz pra você as 
inspirações de Gabriel Fernandes, esse artista potiguar que achou na colagem sua 
maneira de interpretar o mundo.

Nada mais criativo e democrático do que a ideia de justaposição entre diferentes 
elementos estéticos que compõem a expressão artística de cada um. Desde o 
movimento antropofágico, o Brasil se alimenta de referências, reinterpretando e 
criando imagens, sonoridades e técnicas inovadoras que encantam o planeta.

Aqui, Gabriel divide com a gente dois momentos bem diversos de criação: duas 
linguagens pessoais, uma na interpretação da figura feminina e outra que homenageia 
sua origem.

Técnica e significados



Nas próximas páginas separamos imagens para você recortar e soltar sua imaginação.

Técnica e significados

A técnica da colagem é tão democrática porque pode ser feita por qualquer pessoa. Não 
precisa saber desenhar e a técnica é bastante simples. Neste sentido, é o elogio da 
criatividade pura, pois basta uma boa ideia, vontade e alguns materiais básicos: 
Tesoura, papel e cola. 

Além disso, praticar corte e colagem trabalha a coordenação motora fina, assim como a 
capacidade de estabelecer ligações entre referências estéticas.

Veja a seguir como funcionou o processo criativo do Gabriel para criar a colagem de sua 
interpretação da figura feminina:
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Técnica e significados

Você pode também usar papéis Chamex para criar suas próprias colagens do zero. Pode 
misturar Chamex e Chamequinho com pedaços de embalagens, elementos da 
natureza, tecidos e o que mais a imaginação mandar. Algumas dicas para tornar sua 
colagem mais harmônica:

E finalmente, o mais importante é se divertir e se expressar!!! Vamos lá?

PALETA 
DE CORES:

MENOS  
É MAIS:

TEXTURAS:

ESTAMPAS:

Pense inicialmente em uma paleta de cores e mantenha os 
elementos dentro desta escolha. Isso vai contribuir para criar 
uma identidade para o resultado final.

Além de cores, outro elemento importante é a textura. 
Sobreposição de papéis, folhas secas, pedaços de tecido podem 
entrar para trazer este elemento novo. Não exagere, muitas 
texturas diferentes podem deixar a imagem final poluída. 

Outro tipo de textura (visual) é a estampa. Pense em inovar 
utilizando estampas para colorir espaços e objetos.

Faça escolhas. Se você quiser representar uma paisagem 
complexa (uma floresta com muitos elementos, por exemplo) 
pense em usar menos cores e texturas para não tirar o impacto 
da imagem final. Por outro lado, se sua imagem é simples, você 
pode pensar em trazer elementos diferentes e que chamem 
atenção para compor (como o Gabriel fez com as flores). Brilho, 
lantejoulas, bordado em papel e afins podem contribuir.

https://assets.chamex.com.br/2022/07/Chamex_Atividades_Gabarito_de_bordado_v2.pdf

