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ANO/SEMESTRE: 

2022/1 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

2. EMENTA 

 

Essa disciplina tem como fundamento os estudos da cor e da composição em suas relações teóricas e 

operacionais nas interfaces das artes visuais.  

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A disciplina visa iniciar o aluno na análise funcional, poética e histórica das obras de arte com vistas à análise 

da composição. Aprimoramento do olhar com atenção aos aspectos: percepção espacial, representação, escala 

e proporção, forma e composição, cheios e vazios, linha e mancha, volume e estrutura, hachura e textura, 

gradação e contraste. A disciplina é estruturada a partir de exercícios práticos sobre a execução de tom, gama, 

matiz, valor e graduações cromáticas, entre outros fundamentos específicos da cor. Execução de projetos de 

trabalho especialmente relacionados à teoria e usos da cor. Leituras de textos e trabalho teóricos realizados ao 

longo do curso 

 

 

4. OBJETIVO 

 

Objetivo Geral:  

 Fundamentar o estudo e a experimentação da cor e da composição nos diversos campos da 

linguagem visual. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estudar a teoria das cores salientando seus aspectos físicos, sensoriais, simbólicos e culturais;  

 Compreender as características inerentes à cor luz e à cor pigmento;  

 Estudar os elementos compositivos e suas articulações no espaço visual;  

 Investigar os elementos compositivos a partir da experimentação cromática;  

 Investigar os elementos da composição visual considerando seus aspectos estéticos e simbólicos. 
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5. PROGRAMA  

 

Aula 1 

29/09 

Aula Expositiva - Apresentação (conteúdo / cronograma / materiais) Introdução ao 

assunto: Cor e composição; Mostra de imagens; cor na arte contemporânea.  

Composição visual, elementos visuais e introdução da teoria de Kandinsky (ponto, linha, 

plano) 

 

Aula 2 

06/10 

Aula Expositiva - Composição visual, elementos visuais e introdução da teoria de 

Kandinsky (ponto, linha, plano) 

Atividade Experimental – Exercício 1 – Realização de uma composição visual a partir 

de colagem. Material: papeis de cores variadas, papel A3, cola, tesoura, estilete. 

 

Aula 3 

13/10 

Exercício 2 - elaboração do círculo cromático, considerando os aspectos sensíveis e 

simbólicos da cor 

 

Conteúdo trabalhado: A cor (estímulos, percepção da cor, classificação das cores) A luz 

(emissão, propagação e natureza; características e propriedades; decomposição da luz 

branca) O olho e a visão 

 

Aula 4 

20/10 

Continuidade do Exercício 2 - elaboração do círculo cromático, considerando os 

aspectos sensíveis e simbólicos da cor 

 

Conteúdo trabalhado: A cor (estímulos, percepção da cor, classificação das cores) A luz 

(emissão, propagação e natureza; características e propriedades; decomposição da luz 

branca) O olho e a visão 

 

Aula 4 

27/10 

Exercício 3 – elaboração de uma escala cromática, saturação, intensidade. 

Material: guache e papel A 3. 

 

Conteúdo trabalhado: Introdução às teoria das cores. Leonardo da Vinci (legado histórico, 

Alberti e a antiguidade, perspectiva aérea, o esfumado; cores primárias, visão da cor. 

Aula 5 

25/10 

Continuidade do Exercício 3 – elaboração de uma escala cromática, saturação, 

intensidade. 

Material: guache e papel A 3. 

 

Conteúdo trabalhado: Premissas e desenvolvimento da teoria das cores: contraste 

simultâneo, sombra e luz, composição da luz branca. 

Aula 6 

03/11 

 

1ª AVALIAÇÃO - EXERCÍCIOS REALIZADOS (30 PONTOS) 

Serão avaliados os 3 (três) exercícios desenvolvidos até o momento. (Trazer fita crepe 

para fixar os trabalhos). 

Seminário 1: A cor em cena: fotografia e cinema. Valor 10 pontos.  

Aula 7 

10/11 

Exercício 4 -  Variações cromáticas a partir de recortes e materiais diversos. 

Material: papeis de cores variadas, papel A3, cola, tesoura, estilete.  

 

Conteúdo trabalhado Newton e a óptica física; esboço de uma teoria das cores a partir de 

Goeth (divergência em relação a Newton, efeito sensível-moral da cor) 

Aula 8 

17/11 

 

Exercício 5 -  Percurso cromático – aula prática em ambiente externo. (a definir) 

Material: guache e papel de aquarela A 3/ prancheta A3 
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Aula 9 

24/11 

Exercício 6 -  elaboração de uma composição visual monocromática com pelo menos 6 

variações tonais.  

Conteúdo trabalhado: escala cromática, saturação, intensidade. 

Material: guache e papel A 3. 

 

Conteúdo trabalhado: Óptica fisiológica: teoria tri cromática, adaptação visual, diferença e 

percepção 

Aula 10 

01/12 

Exercício 6 - elaboração de uma composição visual policromática com pelo menos 3 

variações de matizes.  

Conteúdo trabalhado: harmonia, escala cromática, saturação, intensidade. 

Material: guache e papel A 3. 

  

Conteúdo trabalhado: A natureza da cor e sua ação psíquica, simbólica e mística 

(elementos psicológicos, figura/fundo, utilização mística e simbólica) 

Aula 11 

08/12 

2ª AVALIAÇÃO - EXERCÍCIOS REALIZADOS (30 PONTOS) 

Serão avaliados os 3 (três) exercícios desenvolvidos até o momento. (Trazer fita crepe 

para fixar os trabalhos). 

Seminário 2: O espaço e a cor: atravessamentos possíveis. Valor 10 pontos. 

Aula 12 

15/12 

Exercício 7 - Investigando a paisagem –fazer uma composição visual considerando a 

perspectiva aérea: paisagem URBANA  

Esse exercício poderá ser realizado com materiais, suportes e linguagens diversas. Podem 

usar referências fotográficas se assim desejarem. Dimensão mínima: A2.  

Conteúdo trabalhado: Cores (investigação história, aspectos culturais, química dos 

pigmentos) 

Aula 13 

22/12 

Exercício 8 - Investigando a paisagem – fazer uma composição visual monocromática: 

paisagem URBANA NOTURNA 

Esse exercício poderá ser realizado com materiais, suportes e linguagens diversas. Podem 

usar referências fotográficas se assim desejarem. Dimensão mínima: A2. Obs. Usar a 

mesma imagem do exercício 7. 

 Conteúdo trabalhado: Do Impressionismo às abstrações do século XX- história e contexto 

Aula 14 

05/01 

Seminário 3: A cor na arquitetura e no cenário urbano. Valor 10 pontos. 
Seminários e execução do pré-projeto e conjunto seriado final 
Desenvolvimento do Trabalho Final  

Aula 15 

12/01 

Orientação e Desenvolvimento do Trabalho Final 

Aula 16 

19/01 

AVALIAÇÃO FINAL (30 pontos) 

Cada estudante deverá apresentar o conjunto de Exercícios executados em sala de aula e 

o trabalho final da disciplina 

Aula 16 

26/01 

SEMANA DE TCC 

 

 

6. METODOLOGIA 

 Exercícios práticos sobre a execução de tom, gama, matiz, valor e graduações cromáticas, entre outros 

fundamentos específicos da cor. Execução de projetos de trabalho especialmente relacionados à teoria 

e usos da cor. Leituras de textos e trabalho teóricos realizados ao longo do curso; 

 Aulas expositivas e aulas teórico-práticas; 

 Seminários e apresentações individuais sobre as pesquisas desenvolvidas; 

 Coordenação de atividades; 

 Análise crítica conjunta e individual dos trabalhos realizados. 
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7. AVALIAÇÃO 

 

Método 

A avaliação seguirá os critérios institucionais, em que serão utilizados diferentes instrumentos para avaliar o 

processo de aprendizagem, de acordo com os objetivos propostos. A avaliação se subdivide em, pelo menos, 

três momentos e ocorre processualmente, durante a vigência do curso, por meio de discussão dos conteúdos 

em sala de aula e na visitas externas (quando houverem) e do desenvolvimento prático-artístico. Na fase de 

término do curso, o aluno deverá entregar um trabalho final.  

Critério 

Uso adequado das possibilidades inerentes aos materiais utilizados. Qualidade da execução técnica. Domínio 

do plano formal e das possibilidades expressivas dos materiais pictóricos. Criatividade e qualidade técnica dos 

trabalhos apresentados  

Norma de Recuperação 

O aluno deverá reapresentar os trabalhos solicitados ou realizar novos, segundo critério do professor 

responsável, que versará sobre o conteúdo do programa. 

 

 DATA VALOR 

AVALIAÇÃO 1 Aula 7 

03/11 

30 

AVALIAÇÃO 2 Aula 11 

08/12 

30 

AVALIAÇÃO FINAL Aula 15 

19/01 

30 

SEMINÁRIO  10 
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9. APROVAÇÃO 

 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

 

Coordenação do Curso de Graduação em:    
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10. LISTA DE MATERIAIS 

 

Material para os estudos com a tinta Guache  

1- GUACHE - MARCA TALENS – MAGENTA 397 , CIANO 522, AMARELO  200, preto e branco.  

2- Papel Canson A3 (250g ou 300g) 

3- Pinceis redondos macios de cerda animal, tamanhos variados. 

4- Godê ou forminhas de gelo, pano para limpeza, toalha de papel, recipiente para água.  

5-  Fita crepe    

 


