
A Aguarela o que é, curiosidades e técnicas 

 

O que é 

A aguarela é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos 
ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aguarela são muito variados, 
embora o mais comum seja papel com elevada gramagem. Isso porque é necessário 
que o papel seja mais grosso visto a utilização da água, fazendo com que não haja 
deformações no papel.  

A aquarela é necessária a quem deseja aprender outras técnicas de pintura, já que 
envolve o protagonismo da água, um elemento de difícil manuseio. Além disso, esta 
técnica obriga sutileza e cuidado na execução. A intensidade e a transparência das 
cores, as possibilidades cromáticas e a sensibilidade em se colocar as tintas no 
suporte são importantíssimas e são características que serão úteis nas demais 
técnicas de pintura. 

Curiosidades históricas 

A aquarela é uma técnica muito antiga cujo aparecimento se supõe estar relacionado 
com a invenção do papel e dos pincéis de pelo de coelho, ambos surgidos na China 
há mais de 2000 anos. Encontram-se antecedentes na cultura chinesa e japonesa, 
que dominavam a técnica de pintar com a água. 

No ocidente, há vários exemplos do emprego desta técnica desde a Idade Média. 
Iluministas medievais usaram a aquarela para a ilustração de livros e códices. Foi 
com Albert Dürer, considerado o pai deste processo pictórico no Ocidente, que a 
aquarela pode resistir ao tempo, já que deixou pelo menos 120 obras. 

Mas foi somente no século XVIII que a técnica passou a ser considerada como um 
método autónomo e independente, difundida em toda a Europa e reconhecida como 
a “Arte Inglesa”. Neste momento surgem vários artistas de nomeada, mas foi William 
Turner quem melhor soube explorar suas possibilidades, tendo produzido 19.000 
aquarelas, o que lhe garante o título de maior aquarelista de todos os tempos. Há 
quem mencione Turner como influenciador dos pintores impressionistas. 

Técnicas 

Enquanto em outras técnicas, como a pintura a óleo, o pastel e o lápis de cor, a 
aplicação das cores é totalmente controlável, na aquarela, a mistura da tinta com a 
água pode resultar em cores inesperadas. Por isso, os efeitos no suporte podem ser 
surpreendentes. 

A aquarela é muito usada na construção de paisagens, já que é fácil realizar efeitos 
de atmosfera e profundidade, além de fenómenos naturais, como o nevoeiro, a 
tempestade, um dia de sol ou nublado e a neve. 

A técnica da aquarela permite conservar as cores e a transparência. A cor branca 
não é usada, já que é substituída pelo fundo do papel, que também é branco. Além 
disso, uma vez que a pincelada encontra o papel e a cor é colocada, não é possível 
corrigir. Por isso, a aquarela é um trabalho de execução rápida, no qual o 
acabamento definitivo só depende do tempo e secagem da água. 

(fonte: Wikipédia) 
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