


Você sabe 

o que é 

Frottage?



Frottage

é uma palavra francesa que 

quer dizer friccionar ou 

decalcar.



Coloque um papel 

sobre o relevo e passe 

o giz de cera na 

horizontal.

Experimente mudar a 

cor e veja outro efeito!

Vamos fazer uma experiência!



Frottage é uma técnica artística 

que consiste em esfregar um 

lápis, tinta, caneta ou giz sobre 

um objeto, através de um papel, 

com o objetivo de obter sua 

textura ou sua forma.















Existe uma relação entre nossos órgãos do 

sentido: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Se, por meio do tato, com os olhos fechados, sentimos texturas, 

logo fazemos uma relação criando imagens daquilo que tocamos.



“Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas”.
- Bartolomeu Campos de Queirós, escritor mineiro.



Para representar aquilo que sentimos 

por meio do nosso tato, usamos 

meios gráficos.

Fazendo pequenas marcas com 

lápis, caneta, giz ou pincel e tinta, 

podemos criar uma correspondência 

entre o que vemos e o que sentimos, 

quando tateamos.



A textura gráfica é um recurso 

visual que pode, de alguma maneira, 

dar mais expressividade ao desenho.



Para criar a textura gráfica, 

utilizamos pontos, linhas, formas 

repetidas, colocadas a uma mesma 

distância uma da outra, ou em 

distâncias variadas, criando padrões, 

o que dará uniformidade ou 

irregularidade à imagem.

Ao lado, estão alguns exemplos de 

texturas gráficas. 



DÜRER, Albrecht. Melancolia I, 

1514. Gravura em metal, 

24,2 x 19,1 cm.
Dürer (1471-1528), 

artista e gravador 

alemão, desenvolveu 

uma série de gravuras 

em metal. Observe a 

delicadeza nos 

detalhes, como ele 

trabalhou pontos e 

linhas finíssimas 

paralelas que se 

aproximam e se 

afastam, formando 

áreas claras e 

escuras. Dessa 

maneira, ele 

conseguiu passar uma 

ideia de profundidade 

à imagem.



Dürer (1471-1528), 

artista e gravador 

alemão, desenvolveu 

uma série de gravuras 

em metal. Observe a 

delicadeza nos 

detalhes, como ele 

trabalhou pontos e 

linhas finíssimas 

paralelas que se 

aproximam e se 

afastam, formando 

áreas claras e 

escuras. Dessa 

maneira, ele 

conseguiu passar uma 

ideia de profundidade 

à imagem.

Neste detalhe, o 

artista utilizou 

linhas paralelas.

DÜRER, Albrecht. Melancolia I, 

1514. Gravura em metal, 

24,2 x 19,1 cm.



Dürer (1471-1528), 

artista e gravador 

alemão, desenvolveu 

uma série de gravuras 

em metal. Observe a 

delicadeza nos 

detalhes, como ele 

trabalhou pontos e 

linhas finíssimas 

paralelas que se 

aproximam e se 

afastam, formando 

áreas claras e 

escuras. Dessa 

maneira, ele 

conseguiu passar uma 

ideia de profundidade 

à imagem.

Neste detalhe, o 

artista utilizou 

pontos.

DÜRER, Albrecht. Melancolia I, 

1514. Gravura em metal, 

24,2 x 19,1 cm.



VAN GOGH, Vincent. Fim de 

semana em Arles, 1888. 

Desenho, 

24,5 x 32,1 cm.

Van Gogh (1853-1890) 

fez desenhos de 

observação de uma 

paisagem usando, de 

maneira bem livre, 

pequenos sinais, como 

pontos e traços em 

direções variadas. 

Apenas com os 

elementos visuais, 

ponto e linha, ele criou 

um ritmo na 

composição, dando 

expressividade ao seu 

desenho.



VAN GOGH, Vincent. Fim de 

semana em Arles, 1888. 

Desenho, 

24,5 x 32,1 cm.

Van Gogh (1853-1890) 

fez desenhos de 

observação de uma 

paisagem usando, de 

maneira bem livre, 

pequenos sinais, como 

pontos e traços em 

direções variadas. 

Apenas com os 

elementos visuais, 

ponto e linha, ele criou 

um ritmo na 

composição, dando 

expressividade ao seu 

desenho.

Neste detalhe, o 

artista utilizou 

pontos e linhas.















Com o acúmulo de pequenos traços 

usando grafite, nanquim ou caneta 

de ponta fina, você conseguirá áreas 

mais claras e escuras, como as 

trabalhadas nas imagens ao lado.







Observe abaixo as imagens de detalhes de figuras com texturas. 

Interprete cada uma delas, trabalhando as texturas gráficas.

Desafio


