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Frotagem com elementos da natureza 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

A frotagem é uma técnica que explora a fricção de uma ferramenta de desenho, como um 

lápis, em uma folha ou outro suporte apoiado sobre uma superfície texturizada, produzindo uma es-

pécie de decalque. Esta sequência propõe a exploração da técnica da frotagem utilizando elementos 

da natureza como matriz. Por meio dessa vivência, o estudante terá a oportunidade de experimentar 

algumas possibilidades não convencionais de criação artística e de refletir sobre seus processos. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propiciar ao estudante a ampliação de seu repertório 

imagético por meio da utilização de materiais não convencionais na criação artística, explorando suas 

texturas com a técnica de frotagem.  

Para isso, esta sequência visa explorar, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos 

de conhecimento e as respectivas habilidades: 

• Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

• Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das 
artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

• Matrizes estéticas e culturais – (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas 
matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 

• Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (de-
senho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

• Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo indi-
vidual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Recursos e materiais necessários 

Giz de cera, lápis preto, lápis de cor, canetinha, papel kraft, uma cartolina, uma folha de papel 

sulfite, meia folha de papel de seda, meia folha de papel manteiga, cola branca, barbante, fita adesiva, 

prendedores de roupa, caixa de papelão, materiais diversos de origem natural (folhas, galhos, pedras, 

etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Materiais de diferentes texturas 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e livres pela área externa da escola 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (10 a 15 minutos) 

Para iniciar, o professor faz algumas perguntas: 

• Algum de vocês já recolheu conchas do mar ou folhas de árvore? (Caso alguns estudantes 
tenham tido essa experiência, o professor pode pedir a eles que relatem à turma como e 
onde aconteceu.) 

• O que foi feito com esse material recolhido? (Deixar que se manifestem livremente, incen-
tivando que comentem as experiências dos colegas.) 

• Vocês já pensaram na possibilidade de criar arte com materiais descartados pela natureza, 
como uma folha que já caiu da árvore ou uma concha que está na areia da praia? E com 
materiais de sucata? 

• Como poderíamos fazer isso? Usando o próprio material? Pintando, colando, fotogra-
fando? 
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Após a manifestação dos estudantes, o professor contará que há artistas, como o brasileiro Vik 

Muniz (1961-) e o polonês naturalizado brasileiro (em 1957) Frans Krajcberg (1921-2017), que cons-

troem suas obras utilizando produtos de descarte, especialmente a sucata, no caso de Vik Muniz, e 

materiais naturais, no trabalho de Frans Krajcberg. Nos links indicados em Referências é possível ter 

acesso a imagens de algumas obras desses artistas. 

Em suas produções, Vik Muniz utiliza materiais descartados, desde peças e parafusos encon-

trados em aterros sanitários até açúcar e pó de café, por exemplo. Ele dispõe esses materiais sobre 

uma superfície e, em seguida, as registra por meio de fotografias, que são expostas posteriormente. 

Frans Krajcberg utilizava troncos e raízes de árvores caídas para compor suas esculturas e ins-

talações. Sua própria casa e ateliê, localizada em Nova Viçosa, na Bahia, foi construída de forma inte-

grada à natureza, aproveitando o tronco de uma árvore. 

Ambos servem de exemplo para o trabalho artístico com materiais inusitados. No entanto, o 

tipo de trabalho abordado nesse momento não utiliza a técnica de frotagem. Essa é apenas uma intro-

dução sobre o uso desses materiais em produções artísticas. 

 

Atividade: Coleta de materiais (10 a 15 minutos) 

O professor vai organizar os estudantes em pequenos grupos (quatro ou cinco integrantes) 

para recolherem materiais pela área externa da escola: cascas de árvore, folhas, flores, gravetos, pe-

dras, etc. Se não houver essa possibilidade, uma alternativa é solicitar aos estudantes que tragam de 

casa algum material recolhido anteriormente, em um período estabelecido, ou mesmo que recolham 

durante o caminho entre a casa e a escola.  

 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

No momento em que todos os grupos já tenham reunido os materiais, o professor deverá con-

vidar os estudantes a experimentar com os dedos esses materiais e compartilhar com os colegas se 

eles são ásperos, lisos, macios, duros, etc. Como forma de provocação, é possível levantar perguntas: 

“Que sensação vocês têm ao tocar cada um desses materiais?” e “Vocês já conheciam alguma dessas 

texturas?”. 

Ao final, os materiais de cada grupo devem ser acondicionados em pequenas caixas de pape-

lão, devidamente identificadas, para utilização na aula 2. 
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Aula 2 – Preparação da matriz para a frotagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: cada grupo em uma mesa grande e em círculo 

 

Introdução: Resgate dos materiais (5 minutos) 

Para iniciar, o professor deverá disponibilizar as caixas de materiais para os respectivos grupos, 

deixando-os apreciar as cores, formas e texturas por alguns instantes para que resgatem os relatos 

feitos ao final da aula 1. 

 

Atividade: Painel coletivo (20 a 25 minutos) 

Cada grupo deverá construir um painel coletivo no papel kraft, utilizando os materiais recolhi-

dos e cola branca. Os estudantes poderão optar por compor um painel que retrate a natureza ou es-

colher outro tema de sua preferência. Ao final, os grupos deverão dar um título às obras. 

 

Encerramento: Apresentação dos painéis (10 a 15 minutos) 

O professor solicitará a cada grupo que se dirija ao centro da roda e apresente o painel cons-

truído na aula anterior, contando aos demais colegas sobre os materiais utilizados e a intenção que 

tiveram na disposição que fizeram deles sobre o papel kraft. 

Depois da apresentação de cada grupo, os trabalhos devem ficar expostos, pendurando-os em 

barbantes com prendedores de roupa. 

O professor, então, vai reforçar dois aspectos: 

• Os painéis foram construídos com materiais descartados pela natureza, assim como as 
obras de Frans Krajcberg. 

• Cada um desses materiais tem uma textura diferente, característica explorada nas obras 
de Vik Muniz.  
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Aula 3 – Exploração da técnica de frotagem 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: cada grupo em uma mesa grande e em círculo 

 

Introdução: Divisão dos grupos e mobilização de conhecimentos prévios (5 minutos) 

Os estudantes devem ser organizados em pequenos grupos, de modo que cada grupo fique 

com um painel. Os grupos podem ser os mesmos das aulas 1 e 2 ou pode ser feita uma redistribuição. 

O professor lembrará a turma das texturas exploradas por Vik Muniz nos diversos materiais 

que utiliza na sua produção, bem como das texturas que podem ser vistas nos materiais escolhidos 

por Frans Krajcberg para a criação de suas obras. Utilizando esses exemplos, salientará aos estudantes 

que todos os materiais possuem texturas e que elas podem ser exploradas como um elemento visual.  

 

Atividade: Exploração e conceitualização da técnica (25 a 30 minutos) 

Após essa explicação, o professor deverá pedir aos grupos que escolham seus painéis. Cada 

grupo vai decalcar a textura dos materiais utilizados na composição do painel escolhido. Para isso, eles 

devem colocar uma folha de papel sobre alguma peça do painel e, segurando a folha firmemente para 

que não saia do lugar, friccionar sobre ela uma das ferramentas de desenho disponíveis (ver sugestões 

de suportes e materiais a seguir). Para realizar esse processo, um estudante pode segurar o papel 

enquanto outro faz o decalque, tendo em mente que devem cobrir uma área de tamanho suficiente 

para que se possa visualizar claramente as características da textura do material escolhido como ma-

triz.  

Algumas sugestões de suporte e ferramentas de desenho para executar essa tarefa explorató-

ria: 

• Suporte: papel sulfite, papel de seda, papel manteiga. 

• Ferramenta de desenho: lápis preto, lápis de cor, giz de cera, canetinha.  

Para obter resultados melhores, é interessante explicar que o giz de cera pode ser passado de 

lado (na horizontal), sobre a folha, e que o lápis, seja ele preto ou colorido, deve ser passado inclinado. 

Após os estudantes terminarem o trabalho de recolhimento das texturas, o professor explicará 

que a técnica que eles exploraram se chama frotagem e, se achar pertinente, que esse nome vem da 

palavra francesa frotter, que significa esfregar, friccionar. Essa foi a ação executada por eles: esfrega-

ram ferramentas de desenho sobre um suporte para extrair o decalque de uma matriz, representando 

sua textura. 
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Em seguida, o professor apresentará o artista colombiano Santiago Plata, que desenvolve um 

trabalho de registro de gravuras rupestres da América Latina utilizando a técnica da frotagem. Para 

fazer esse registro, ele estende um tecido sobre as gravuras e inscrições em pedra que encontra em 

sítios arqueológicos e esfrega sobre ele caroços de abacate e carvão natural. Com isso, consegue obter 

uma impressão da gravura no tecido. É possível conhecer um pouco sobre esse trabalho acessando o 

material indicado em Referências.  

 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

O professor fará uma roda de conversa com base nas seguintes perguntas: 

• Que materiais Santiago Plata usou em seu trabalho?  

• Quais materiais vocês usariam? 

• Que dificuldades vocês acham que ele teve ao fazer esse trabalho utilizando os elementos 
da natureza? 

• E vocês? Tiveram alguma dificuldade durante a exploração da frotagem com os materiais 
dos painéis? 

• Em que tipo de superfície Santiago Plata se apoia para fazer as frotagens? 

• Vocês usaram quais superfícies? 

• O que será que ele faz com essas texturas que retira das pedras? 

• É possível usar esses desenhos que vocês criaram para alguma outra atividade? 

Para encerrar, o professor deverá explicar aos estudantes que na próxima aula eles vão pro-

duzir uma obra coletiva, na qual cada um terá uma função. 

 

Aula 4– Construção de uma exposição 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos e em semicírculo 

Atividade: Montagem (30 a 35 minutos) 

Neste momento, será realizado um trabalho coletivo no pátio ou outra área ampla da escola. 

Os estudantes devem ser organizados em dois grupos: 

• O grupo 1 ficará responsável por criar uma composição agregando todos os painéis feitos 
pelos colegas na aula 2. Para isso, eles podem pendurá-los em um barbante, utilizando 
prendedores de roupa, ou mesmo colá-los lado a lado em uma parede grande, com uso de 
fita adesiva. 
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• O grupo 2 ficará responsável por recolher as obras de frotagem realizadas pelos colegas e 
tentar traçar as correspondências com os painéis de materiais. Com um prendedor de 
roupa, cada decalque deve ser pendurado próximo ao material correspondente para que 
outros estudantes possam relacionar o material à textura impressa. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

Após a conclusão da montagem da exposição, com os estudantes dispostos em semicírculo, o 

professor conversará sobre o trabalho realizado nesta aula: 

• O que vocês acharam de utilizar a técnica de frotagem para fazer trabalhos artísticos? 

• Quais tipos de papéis e materiais vocês acharam mais interessantes para utilizar em tra-
balhos com frotagem?  

• Que outros materiais, além dos obtidos na natureza, poderíamos usar para aplicar a frota-
gem?  

• Que tipos de trabalhos fizemos com as obras de frotagem? 

• Os trabalhos de vocês ficaram parecidos com os de algum dos artistas que conhecemos? 
Qual? 

Para encerrar, o professor pode provocar os estudantes a comentarem seus trabalhos e os dos 

colegas dizendo o que acharam das texturas representadas, por exemplo. 

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem verificará se os estudantes compreenderam que os materiais po-

dem ter diferentes texturas (aulas 1 e 3), se assimilaram a técnica da frotagem (aula 3) como uma 

possibilidade de trabalho em artes visuais, tendo em mente que sua realização depende da escolha de 

uma matriz para decalque (aula 2), bem como traçando relação entre as texturas representadas pela 

técnica e seus respectivos materiais (aula 4). 

Sugestão 
Se o professor julgar pertinente, pode solicitar aos alunos que façam um desenho registrando as etapas do trabalho 
realizado: recolhimento do material, composição do painel coletivo, realização da frotagem e criação da exposição. 
Para isso, eles podem dividir uma cartolina em quatro partes e, em cada uma delas, desenhar uma das etapas do traba-
lho. Dessa forma, o estudante poderá fazer uma revisão de todo o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que 
registrará os aspectos mais significativos para si. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. QUAL É O NOME DA TÉCNICA EM QUE O ARTISTA COLOCA UM PAPEL SOBRE UM MATERIAL E, 
ESFREGANDO GIZ DE CERA OU LÁPIS SOBRE ELE, FAZ UM DESENHO QUE MOSTRA A TEXTURA 
DESSE MATERIAL? 

A) PINTURA. 

B) FROTAGEM. 

C) DOBRADURA. 

2. AO COLOCAR O PAPEL EM CIMA DOS MATERIAIS E PASSAR O LÁPIS OU GIZ DE CERA SOBRE ELE, 
VOCÊ PÔDE RECONHECER ALGUNS ELEMENTOS DAS ARTES VISUAIS, COMO PONTO, LINHA E 
FORMA. QUAL CHAMOU MAIS SUA ATENÇÃO NO SEU TRABALHO? POR QUÊ? 

 

Gabarito das questões 

1. b) Frotagem. 

2. Resposta pessoal. A resposta deve incluir um dos elementos visuais citados no enunciado, expli-
cando como o estudante o percebe no trabalho de frotagem. 


