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O olho que pensa, a mão que faz, o corpo que 
inventa 

Com as proposições didáticas sugeridas, espera-se que os alunos 
possam se aproximar, de uma maneira aberta, da obra do artis ta, 
buscando encontrar possibi l idades de exploração poéticas desse objeto 
artíst ico. Tal  aproximação propicia a ampliação de seus repertórios 
visuais e concei tuais. 

Ao apresentarmos os conteúdos relacionados às aprendizagens, 
def in imos o que esperamos que os alunos aprendam e também 
estabelecemos uma relação entre  os conteúdos e as reais 
possibil idades de construção de conhecimentos em suas diferentes 
etapas de desenvolv imento cogni t ivo, afet ivo e relacional . 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  

Proposta de trabalho: Resgatando a essência da natureza e (des)cobrindo caminhos 

CONTEÚDOS 

• Leitura de imagem 

• Frotagem como meio de construção de um texto visual 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desenvolver a leitura de imagem 



 

 

 

 

 

• Identificar aspectos da obra de Arnaldo Roche-Rabell presentes na produção 
do artista 

 
AVALIAÇÃO  

Considerando que a avaliação é um instrumento do professor para saber se o objetivo 
que propôs foi ou não alcançado e perceber o grau de dificuldade vivenciado pelos 
alunos durante o percurso educativo, este item tem como objetivo apontar caminhos 
por meio de levantamento de questões (perguntas), que ajudem o professor a 
perceber se os alunos se apropriaram dos conteúdos apresentados ou não e de que 
forma. Para tanto, a avaliação para essa proposição didática estará contida nos itens 
10 e 11 da atividade sugerida. 

PROPOSTA DE TRABALHO  

MATERIAIS 

• Papel de seda diversas cores 

• Giz de cera diversas cores 

• Tesouras 

• Cola bastão 

• Tinta guache diversas cores 

• Pincéis médios 

• Vinil adesivo transparente (contact) ou fita adesiva transparente grossa (durex) 

 
Resgatando a essência da natureza e (des)cobrindo caminhos 

1. Explique no que consiste a técnica da frotagem, fazendo referência ao trabalho 
do artista Arnaldo Roche-Rabell. 

2. Distribua folhas de seda coloridas, recortadas em tamanho A4, e giz de cera 
em diversas cores (use somente as cores claras se o suporte for de cor 
escura). 

3. Vá com os alunos até uma área verde na escola ou fora dela e proponha que 
observem: Como é constituído o solo? O solo é coberto por alguma 
vegetação? Que tipo de vegetação? Há detritos ou materiais em 
decomposição? Como é a terra?  

4. Após observarem com bastante atenção o meio ambiente visitado proponha 
que registrem por meio da técnica da frotagem a textura do solo e todos os 
elementos naturais que nele estiverem (folhas, pedras, terra, galhos, plantas 
etc.). Para isso posicione, sem mexer, a folha de seda sobre a superfície ou 
elemento escolhido e pinte toda a superfície levemente com o giz de cera (de 
lado) até aparecer as marcas da área selecionada. Repita o procedimento por 
várias vezes alternando as superfícies selecionadas e as cores do papel (dez 
frotagens por aluno). 



 

 

 

 

 

5. Exponha todos os resultados e deixe que percebam as diferentes texturas 
encontradas procurando descobrir suas origens.  

6. Retome com o grupo a presença da natureza na obra de Roche-Rabell, 
salientando como o artista transforma a natureza em um trabalho de arte 
(cultura) voltado ao tema Meio Ambiente. Aproveite e traga para a pauta de 
discussões as questões levantadas pelos textos sobre o tema em torno da 
importância da camada natural do solo para sua proteção e como o 
crescimento das áreas urbanizadas pode prejudicar a permeabilização do solo 
(enchentes).  

7. Pegue as frotagens prontas e cole-as lado a lado, formando um grande painel 
com texturas da natureza. Se preferir, os trabalhos poderão ser colados de 
modo agrupado em pequenos blocos. 

8. Peça que os alunos escolham um local do piso da escola em que haja grande 
circulação de pessoas e não tenha elementos naturais. Coloque os trabalhos já 
agrupados no local escolhido e, a exemplo do artista Roche-Rabell que se faz 
presente em diversas obras por meio do seu autorretrato, proponha que os 
alunos marquem suas presenças com a impressão de um dos pés sobre uma 
parte do trabalho. Para isso, cada aluno deverá pintar um dos pés e imprimi-lo 
sobre um local escolhido do trabalho.  

9. Após a secagem da impressão dos pés dos alunos cole a camada protetora de 
contact ou fita adesiva transparente sobre todos os trabalhos para que as 
pessoas possam passar sobre o trabalho sem estragá-lo. É importante deixar 
uma margem de contact para que ele fique preso ao chão. Se desejarem peça 
que deem um título para o trabalho que remeta às questões abordadas em 
relação ao tema proposto: Meio Ambiente. 

10. Após o término do trabalho faça uma roda de leitura e proponha que os alunos 
falem sobre o processo aplicado, suas maiores dificuldades e o que mais 
gostaram de realizar.  

11. Avalie:  

o Os alunos conseguiram interagir com o universo da obra de Arnaldo 
Roche-Rabell por meio da leitura de imagem? 

o Eles conseguiram estabelecer relações entre a obra do artista e o tema 
Meio Ambiente? 

o Eles conseguiram perceber as texturas existentes no meio natural por 
meio da técnica da frotagem? 

o Ao lerem o texto verbal os alunos tiveram noção da importância da 
preservação do solo natural para o meio ambiente e dos principais 
problemas causados pela impermeabilização do solo? 

o Perceberam as relações existentes entre o tema escolhido para o 
trabalho, o texto lido e sua forma de representação? 

o Que outras questões você faria para avaliar o percurso desenvolvido até 
agora? 

 



 

 

 

 

 

 

O olhar que descobre 
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