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“É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente.” 

Simone de Beauvoir 



 

 

 

Resumo 

 

Marcas do Cotidiano é um produto técnico de cunho artístico que retrata o percurso 

percorrido durante minha vida acadêmica durante a graduação no curso de artes visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia entre 2010 e 2015. As imagens criadas para a 

exposição final foram realizadas a partir da técnica da frotagem, que consiste na apropriação e 

multiplicação de objetos texturizados. Foram criadas imagens cotidianas a partir de marcos 

arquitetônicos e outros detalhes das cidades de Cachoeira e São Félix. O objetivo deste 

memorial é de mapear esse percurso, não seguindo nenhuma linha cronológica nem tampouco 

reta, mas sinalizando locais físicos importantes que passavam despercebidos. Como resultado 

final desse processo foi apresentado ao público imagens desse trajeto na exposição coletiva 

denominada Iminências e que foi realizada na Fundação Hansen Bahia entre os dias 15 e 21 

de março de 2015. 

 

Palavras – Chave: Arte, Frotagem, Cotidiano, Percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Marcas do Cotidiano is a technical product with an artistic meaning that portrays my journey 

during my academic life in the graduation course of Visual Arts at Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia between 2010 till 2015. The images created to the exposition were made 

using the frottage, a technique that consists of an appropriation and multiplication of textured 

objects. Images were created of everyday architectonic landmarks and other details from the 

cities of Cachoeira and São Félix. This research aims to map this course, not following any 

chronological line or a single way, but putting the spotlight over before unnoticed but 

important subjects. As a final result of this process, images of this journey were presented to 

an audience on a group exposition named Iminências that took place at Fundação Hansen 

Bahia, from May 15
th

 till May 21
st
, 2015.  

 

 

Keywords: Art, Frottage, Daily, Course. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A obra Marcas do Cotidiano – A Frotagem como Expressão Poética de uma artista no 

Recôncavo Baiano se configura como gravura, e tem por objetivo revelar através da frotagem, 

fragmentos do espaço percorrido por mim diariamente no período de cinco anos entre as 

cidades de São Félix e Cachoeira.  

 A palavra Frotagem ou Frottage vem do francês frotter, que significa friccionar e 

consiste na apropriação de texturas de um determinado objeto ou espaço e na sua duplicação. 

Foi criada pelo artista alemão Max Ernst (1891-1976) em 1925 quando em seu ateliê riscou 

um lápis no papel branco sobre o piso de madeira, retirando a textura
1
 daquele objeto. Desse 

processo inicial surgiram marcas dos atritos sofridos pela madeira que estavam mais 

acentuados. Os sinais da granulação revelavam as imagens como um decalque do objeto. Digo 

decalque, por tornar possível a repetição do desenho. Desse processo surgiu então a Frotagem.  

Figura 1. Os Costumes das Folhas, Max Ernst, 1925. 

 Fazendo então uso dessa técnica, o memorial deste projeto artístico aborda a 

apresentação de imagens cotidianas mostradas de um novo ponto de vista, levando o 

espectador a reconhecer através de pequenos fragmentos, as cidades pela qual percorre. As 

calçadas, os vidros das janelas, as ondulações de uma parede antiga, tudo serviu de 

                                                
1 Textura – É o aspecto de uma superfície, a pele, que permite identificá-la de outras formas. 

Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Textura> Acesso em : 15 março 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
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experimento para a realização dessa obra, com intuito de mostrar partes das cidades de São 

Félix e Cachoeira até então pouco perceptíveis ao olhar do morador.  

 Discorrendo sobre a técnica e seu processo, descobri alguns autores que abordam a 

frotagem e os utilizarei como ponto de equilíbrio entre as minhas descobertas e seus processos 

conceituais. São eles Maria Luiza Fatorelli (2007), Didi-Huberman (1967) e Michel de 

Certeau (1998). 

 Esse trabalho e seu processo será discorrido através de seções que explanam em 

detalhes como esse procedimento se deu. Na primeira seção abordarei a Descoberta, em como 

a ideia de falar e usar a frotagem surgiu e os artistas que serviram como referências. Na 

segunda seção, sobre os Experimentos que foram feitos nessas tentativas de aperfeiçoamento 

da técnica e, na terceira seção, mostrarei O Fruto, que é o resultado desse trajeto diário. 

 A metodologia utilizada para a realização do trabalho teve como base o método 

analítico-sintético, o experimental, que trata da coleta das imagens, conforme acepção da 

artista- pesquisadora Sandra Rey, e a pesquisa em web sites. Já a práxis consiste na utilização 

de peças urbanas, na perambulação pelas ruas das cidades coletando e experimentando 

diversos tipos de pisos e texturas. E partindo desse conceito é que as imagens foram criadas, 

remetendo ao tempo e espaço, indo em busca do novo, retirando as imagens de objetos 

antigos e trazendo para uma realidade mais presente no meu colóquio.  

 Sua realização advém do meu contato com a Frotagem inicialmente através das 

lembranças de infância, onde riscávamos um papel branco com uma caneta sobre uma moeda 

a fim de revelar seu desenho e formas, e tendo essa ideia em mente busquei referências que 

pudessem me ajudar a efetuar esse trabalho por meio de uma visão teórica. No processo de 

pesquisa, descobri um grupo do Rio Grande do Sul chamado “Gravadores de Rua – 

Deambular, frotar e pensar a cidade”, que desenvolveu um projeto tendo como objetivo frotar 

tampões de caixas de esgoto da cidade de Pelotas, com intuito de revelar a historicidade, a 

identidade, e a relação com o patrimônio cultural e com os moradores locais (MARTINS et al, 

2012).  Através desse projeto realizado por aquele grupo me senti motivada a dar 

continuidade ao que havia antes iniciado.  

 Percebi que com a utilização da técnica poderia expandir mais o meu conhecimento 

em relação ao processo e com isso resolvi frotar objetos do meu dia- a- dia na tentativa de 

revelar às pessoas um pouco da minha rotina. Acredito que seja importante dar seguimento a 
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esse projeto, pois ele nos revela o que dificilmente outra técnica nos apresenta tão bem: a 

“essência” do objeto decalcado. Nos mostra ainda, sua textura, e o fato de que a apropriação 

de um objeto que faz parte de outro ambiente, mas que a partir da frotagem pode ser levado a 

qualquer outro sem que para isso precise necessariamente estar ali. Além de tudo, destaca-se 

por ser uma arte inovadora que traz ao conhecimento do público o âmago das peças 

decalcadas. 

Figura 2. Exposição do Grupo Gravadores de Rua 

Fonte: Satolep por toda a Parte, 2012.  

Disponível em: www.satolepculturaportodaparte.blogspot.com.br  

 

 Segundo Maria Luiza Fatorelli (ANPAP 2007), a frotagem é uma combinação entre 

tempo e espaço onde a imagem impressa traz uma temporalidade ambígua e cambiante entre 

pensamento, processo, linguagem e gesto, ou seja, ela permeia entre o existente e o novo, e 

esse conceito daquela autora se assemelha ao que desenvolvo nesse trabalho, ou seja, a busca 

pelo existente e na sua transformação em algo novo aos olhos. 

 Baseando-se nesse conceito poético, meu objetivo com esta obra foi de criar imagens 

que viessem da minha relação artista/cotidiano, que valorizassem a técnica e expressassem 

através das imagens obtidas uma visão diferente dos objetos que pertencem à minha rotina 

estudante/artista, mas que também fazem parte do hábito de todas as pessoas que as veem.    
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 2 A DESCOBERTA  

 

 2.1 – A Frotagem como Identidade 

 

 Ao longo desses quatro anos, durante a graduação em artes visuais, conheci diferentes 

formas de se fazer arte - arte tecnológica, pintura, desenho, xilogravura..., fiz de tudo um 

pouco, procurando o que mais me agradaria dentro do curso, procurando a minha verdadeira 

vocação. Passei por diversos momentos de êxtase, euforia e também de decepção e dúvida até 

chegar, por fim, ao que realmente me interessava dentro do campo das Artes. 

 Não foi uma escolha fácil, até porque me identifiquei com outras técnicas também, 

como por exemplo, a Xilografia. Conhecer sobre o gravurista Hansen Bahia
2
 e seu trabalho 

me motivou a falar sobre ele, pesquisar seus trabalhos, seu modo de realizá-los e seus 

conceitos. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, no ano de 1915, veio para o Brasil no ano de 

1950, e para a Bahia em 1955, onde permaneceu até a sua morte, em 1978, na cidade de São 

Félix. Morou na Fazenda Santa Bárbara, que é hoje um museu, contendo inúmeros trabalhos 

do artista. Acredito que por pensar em Hansen e em seus trabalhos, fui de certa forma 

impulsionada a realizar um produto técnico-artístico que tivesse em seu centro as cidades nas 

quais ele realizou muitos trabalhos, onde decidiu viver até o fim da vida e que fazem parte da 

minha também, afinal sou nascida e fui criada nestes lugares. Hansen teve um papel 

importante nas duas cidades, pois através dele e de suas obras, essas passaram a ser 

reconhecidas no campo artístico em âmbito internacional. 

 De início pensei em desenvolver uma monografia que mostrasse um pouco dos 

trabalhos de artistas baianos pouco conhecidos. Depois em conversas com alguns professores 

resolvi dar seguimento ao trabalho que foi realizado antes, o início de tudo, que foi a frotagem 

que realizei para conclusão de semestre para o componente curricular Técnicas e Processos 

Artísticos, ministrada pelo professor Antonio Carlos Portela, que foi de certa forma um 

divisor de águas na minha decisão. A tarefa consistia em realizarmos um trabalho ligado à 

impressão; tivemos livre escolha pra pensar no que quiséssemos, contudo, que fosse focado 

na impressão. Depois de muito pensar, relembrando a infância, onde aprendemos a frotar com 

moedas, surgiu então a ideia de usar essa técnica, que até então desconhecia por nome, para 

                                                
2 Disponível em: <http://www.bahia-turismo.com/cachoeira/hansen-bahia.htm > 

Acesso em: 15 março 2015 

http://www.bahia-turismo.com/cachoeira/hansen-bahia.htm


14 

 

 

usá-la com as moedas de um real. Como então seria feito? Já que iria usar moedas de um real, 

resolvi imprimir imagens de cédulas do mesmo valor e ampliá-las. Em seguida, frotei as 

moedas e usei de diferentes formas. Primeiro diretamente sobre a imagem ampliada (Figura 

3), segundo, em outro papel recortei e colei sobre a imagem (Figura 4) e terceiro utilizei as 

duas técnicas, a frotagem e a colagem (Figura 5), o que resultou em três imagens da série que 

intitulei de “Real”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 3 – 1/3 –Série Real, Lenice Moreira, 2013. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

               
 

          
Figura 4 – 2/3 – Série Real – Lenice Moreira, 2013.     

 

 

 

 

           

 

Figura 5 – 3/3 – Série Real – Lenice Moreira, 2013. 
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 A realização desse trabalho foi o estalar de dedos, pois até o momento não tinha ideia 

do que realmente queria fazer, qual rumo seguir dentro das artes. Percebi que nesse período 

onde várias coisas tinham sido ensinadas e aprendidas, algo realmente ficou e tocou, e dar 

seguimento a esse sentimento seria o mais sábio a ser feito.  

 Nessas buscas, descobri como já citado anteriormente, o grupo do Rio Grande do Sul, 

chamado “Gravadores de Rua – Deambular, frotar e pensar a cidade”. Fiquei impressionada 

com o trabalho deles, com a dimensão que esse projeto tomou, e diante disso me senti 

motivada a dar seguimento a essa linha de pesquisa. 

 Passada essa fase, chegou o momento de pensar no que poderia ser feito, que rumo 

seguir nessa exploração. Em conversa com minha orientadora, depois de mostrar alguns 

trabalhos já feitos, pensamos em utilizar, tal qual os situacionistas
3
, cenas cotidianas. Fazendo 

uso da técnica, recolheria frotagem dos pisos, das calçadas, das paredes, dos vidros das 

janelas, do piso da própria ponte
4
, a qual percorri muito durante este período acadêmico, 

enfim, partes da cidade que fossem ligadas a esse presente, a esse percurso, essa rotina. 

 Partindo do ponto em que a frotagem também se trata de uma impressão, usamos o 

conceito do artista e teórico Didi-Huberman que relata a impressão como transmissora de uma 

ideia física e visual de um objeto impresso, ou seja, para ele é na produção de uma impressão 

que o objeto antes físico renasce como um novo objeto, porém trazendo a ideia do outro, 

ressurgindo com uma nova perspectiva, uma nova forma, onde a forma e a contraforma se 

unem na criação de um novo dispositivo (DIDI-HUBERMAN, 1967, p.5). 

 Na impressão o resultado é obtido através da multiplicação de uma imagem, e na 

frotagem ocorre o mesmo, porém o objeto utilizado para a sua reprodução é um objeto físico 

que faz parte de um ambiente, onde a matriz é real, e que tem texturas e granulações 

diferentes. 

 Em outro ponto o artista e teórico fala da impressão como poder, onde a imagem da 

Santa Face ou Santo Sudário não significa somente uma face, mas um instrumento de 

transformação que é capaz de converter o quase nada no quase tudo (DIDI-HUBERMAN, 

                                                
3 Situacionistas: Movimento formado por artistas na década de 1950 que usava a rua como cenário artístico. 

Disponível:  < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3654/situacionismo > 
4 Ponte D.Pedro II - construída por D.Pedro II e inaugurada em 1865. Liga as cidades de São Félix e Cachoeira. 

 Disponível em:< http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/06/memoria-descriptiva-da-construcao-

da.html>  

Acesso em 17 março 2015. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3654/situacionismo
http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/06/memoria-descriptiva-da-construcao-da.html
http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/06/memoria-descriptiva-da-construcao-da.html
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1967, p.6).  E utilizando essa linha de raciocínio daquele autor e trazendo para a frotagem, 

poderia dizer que esta técnica funciona da mesma forma. Procura-se resgatar vestígios de um 

assoalho envelhecido, de um piso destruído pelo tempo, e transformá-los em um “quase 

tudo”, trazendo essas peças do antigo, onde ninguém mais as nota, para um espaço no 

presente, onde a massa ocular possa ser capaz de mais uma vez contemplá-las e identificá-las. 

 Assim tive o primeiro contato “real” com a frotagem e fui em busca de tudo sobre a 

técnica, seu criador, suas criações, procurando desenvolver trabalhos que me dessem bons 

resultados, criando novas maneiras de fazê-las utilizando diferentes materiais, testando 

objetos que estivessem ao meu alcance e que fizessem parte da minha realidade diária.  

 Na próxima seção Os Experimentos – A Relação com o Cotidiano, serão descritas as 

experimentações realizadas para a obtenção do produto final. 
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3 OS EXPERIMENTOS 

 

3.1 – A Relação com o Cotidiano 

 

 Como de início eu havia trabalhado com objetos pessoais, minhas primeiras 

experiências foram com esses itens. Passei a frotar meu celular, um pingente que usava, capas 

de livros, da Bíblia, solas de sapatos, tudo que estivesse relacionado à minha vivência diária. 

Também utilizei objetos do meu ambiente de trabalho como o próprio teclado, a máquina de 

calcular, moedas, tudo que pudesse me identificar e ao mesmo tempo identificar o meu 

“mundo” paralelo. 

 É claro que muitos erros foram cometidos, mas sempre com a intenção de acertar, 

afinal é através deles que buscamos a sabedoria, já que “perfeição” na verdade não existe. 

Porém o melhor de tudo isso é que se aprende realmente o que se deseja. Entre tantas ideias, 

em determinados momentos ficamos extasiados, sem saber ao certo o que fazer, como fazer e 

o porquê de tal coisa ser feita, parece que sempre estamos em busca de algo que não sabemos 

ao certo o que é. E é nessa busca que acabamos nos encontrando. A intenção desse trabalho se 

encontra aí, criar imagens que estivessem ligadas a esse mundo vivido por mim, que fossem 

relacionadas com a minha vida diária e que pertencesse de certo modo à vivência das pessoas 

locais também. 

 O primeiro experimento foi a sola de uma sandália (Figura 6). Olhando para a sola do 

calçado nos vem muita coisa em mente, pensamos no trajeto percorrido por ela ou talvez 

desse mesmo trajeto não percorrido com ela. De certa forma, uma sola de sapato sempre nos 

leva a pensar em peregrinação, em um andar vago, indo ao encontro de algo ou alguém, ou 

em busca de alguma coisa. Essa sola me impulsionou a descobrir o que estava perto de mim, a 

perceber o mundo ao meu redor, a me descobrir como caçadora, porém caçadora de texturas, 

de marcas desse mundo, dessa cidade a qual faço parte, dessa gente com quem vivo e se 

encontra aqui. 
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                               Figura 6 – Sola – Lenice Moreira, 2013. 

O segundo experimento foi a capa de um livro (Figura 7). A minha fé é algo que quero 

a todo custo manter intacta e superior a tudo, e a Bíblia faz essa fé se renovar a cada dia. 

Fazer uso dela constantemente me inspira a pensar na vida, nas pessoas, no mundo e na sua 

situação atual. Me traz revelações maravilhosas, nos conta a história da humanidade, na qual 

também estamos inseridos. E essa inserção na qual todos nós nos encontramos, parte da 

mesma ideia de descoberta. 

 

Figura 7 – Bíblia, Lenice Moreira, 2014. 
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 Em seguida, busquei algo mais pessoal, que estivesse diretamente ligado a mim: 

resolvi frotar um pingente que usava com frequência (Figura 8) e o qual tem um significado 

muito especial. Esse pingente está relacionado ao uso constante, ao fazer parte, a identidade.  

                    Figura 8 – Pingente Casal Apaixonado, Lenice Moreira, 2014. 

 Ao final, todos os objetos utilizados criam como que um círculo, onde um está sempre 

encontrando-se com o outro, um ir e vir constante. E diante desses fatos ficou mais fácil 

descobrir o ponto chave do meu projeto. 

 Com respeito à utilização da frotagem nos trabalhos, a artista Maria Fatorelli diz:  

 A utilização da frotagem, combinada a diferentes processos definidos e inventados 

ao longo de minha prática artista, permite-me estabelecer diálogos com tempos e 

lugares. A imagem impressa traz uma temporalidade imprecisa e cambiante, 

presente em cadeias operatórias entre pensamento, processo, linguagem e gesto. Ao 

escolher trabalhar a partir de frotagens, meu objetivo é inverso à ideia da surpresa ou 

acaso (...). O procedimento torna possível usar como referência e “matriz”, grandes e 

sólidas superfícies arquitetônicas que frequentemente, contrastam com a delicadeza 
e a fragilidade dos papéis nos quais esses elementos são registrados. A técnica 

permite, também, trabalhar com dimensões de suporte muito maiores do que as 

utilizadas nas gravuras ou impressões tradicionais, pois estas são limitadas pelos 

formatos das prensas das telas e dos materiais que compõem as matrizes. 

(FATORELLI, 2007). 

 A relação da frotagem com o cotidiano e a vivência do artista está ligada a sua 

participação direta na cena, à conexão com os objetos e na apropriação desses elementos 

pertencentes à realidade do autor. É como se a vida do artista estivesse presente em cada cena, 

em cada objeto, e essa apropriação o leva para dentro de cada um, e com isso a sua identidade 

é revelada. 
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3.2 O antigo se torna novo 

 

  Para dar início à produção das imagens foi pensado o percurso entre as cidades de São 

Félix e Cachoeira, fazendo uma observação assim como os situacionistas, flanando
5
 pelas ruas 

com o olhar atento aos detalhes da cidade. Foi feito, anteriormente, um levantamento das 

calçadas que poderia utilizar e que estivessem voltadas a esse percurso, criando um roteiro 

que demonstrasse a caminhada diária por esses locais.  

 Inicialmente olhei para dentro, dentro de mim, da minha família, da minha casa, 

observando objetos que fazem parte da minha história. Comecei frotando objetos minúsculos, 

como o pingente, solas de calçados, capas de livros, tudo que estivesse inserido nesse mundo. 

Perambulando pelas cidades deparei-me com pisos de calçadas existentes nas duas cidades. 

Resolvi então testar a frotagem nesses pisos. Visto que as cidades são históricas
6
, há muitas 

calçadas antigas, e me apropriar dessas imagens, é como se estivesse resgatando essas 

memórias e histórias, e levar isso ao conhecimento das pessoas seria interessante e de grande 

importância para a sua conservação. Então, analisei com cuidado os tipos de pisos, os locais, 

procurando imagens que trouxessem recordações, porém que fizessem parte do roteiro de ir e 

vir entre as cidades. 

 Nessa relação de frotagem e cotidiano a vivência do artista se interliga a sua 

participação direta na cena, ao vínculo com os objetos ao seu redor. É algo que consiste na 

apropriação de elementos pertencentes à realidade do autor, e onde não há como expressá-lo 

de forma contrária. 

 O escritor Michel de Certeau (1998) nos revela em seu livro que apesar das pessoas 

estarem inseridas em um ambiente, a sua permanência ali, causa uma espécie de cegueira, em 

que os objetos constantes naquele espaço se tornam invisíveis pelo fato dos olhos já estarem 

acostumados. E ao serem representadas de formas diferentes passam a ser novamente 

percebidas, por se tratar de uma nova imagem diante dos olhos. Ele diz:  

Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas 

organizadoras da cidade habitada. As redes dessas escrituras avançando e 

entrecruzando-se compõem uma história múltipla, sem autor, nem espectador, 
formada em fragmentos de trajetória e em alterações de espaço: com relação às 

                                                
5
 Flanar: Andar sem destino certo, passear.  

6 Disponível em:< http://mochilabrasil.uol.com.br/destinos/cachoeira-e-sao-felix > 

Acesso em 29 abril 2015. 

http://mochilabrasil.uol.com.br/destinos/cachoeira-e-sao-felix
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representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente outra. (CERTEAU, 

1998, p. 171). 

 Essa visão do autor corresponde exatamente a como as pessoas se relacionam com o 

ambiente a sua volta, onde uma cena que estava praticamente imperceptível ganha certa 

notoriedade quando esta é modificada ou quando é representada de uma maneira contrária a 

usual. Diante disso o autor diz:  

Escapando às totalizações imaginárias do olhar, existe uma estranheza do cotidiano 
que não vem à superfície, ou cuja superfície é somente um limite avançado, um limite 

que se destaca sobre o visível. Neste conjunto, eu gostaria de detectar práticas 

estranhas ao espaço geométrico ou geográfico das construções visuais, panópticas ou 

teóricas. Essas práticas do espaço remetem a uma forma específica de operações 

(maneiras de fazer), a uma outra espacialidade (uma experiência antropológica, 

poética e mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. 

(CERTEAU, 1998, p.172). 

 Aqueles olhos acostumados começam assim a observar o seu mundo, a perceber os 

detalhes em determinados objetos, em sentir a textura de paredes ali existentes, porém 

despercebidas ou ignoradas. Passa a novamente “enxergar” o mundo ao seu redor, a dar 

importância e seguimento à história. 

 A artista Maria Fatorelli faz uma citação da obra Metaphorai de Michel de Certeau 

dizendo o seguinte: 

 Michel de Certeau cita o exemplo das Metaphorai – nome dado ao transporte coletivo 

na Atenas contemporânea. Toma-se uma “metáfora” para ir de um lugar ao outro. O 

autor compara os relatos às metaphorai, pois elas atravessam e organizam lugares, são 

percursos de espaços. Assim também os desenhos apresentados sobrepõem, 

organizam e evidenciam percursos, registros e memórias que ativam os lugares. 

(FATORELLI, 2012, p.798) 

 E foi em busca disso que saí, procurando em cada viela do percurso, texturas 

marcantes, que estivessem escondidas e ao mesmo tempo expostas aos olhos, e que de certa 

forma revelassem a identidade desses locais, evidenciando os percursos a partir do meu olhar 

artístico. 
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3.3 – A Matriz e sua Reprodução  

 

As imagens a seguir fazem parte da obra Marcas do Cotidiano, foram apresentadas na 

exposição Iminências e retratam a busca por essa historicidade escondida por detrás da 

modernidade e do crescimento populacional e urbano. E ao utilizar a frotagem nos é permitido 

transformar essas peças com superfícies salientes em texturas e formas, destacando o seu 

negativo, fazendo uma inversão em relação ao modelo existente. 

A imagem abaixo foi retirada de uma Rua em São Félix e chamou-me a atenção pelos 

detalhes. É uma calçada antiga, digo porque me apercebi que está presente em outras ruas 

também. As suas linhas transversais criam um efeito extraordinário da peça, o que faz com 

que seja notada mais facilmente. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9 e 10 – Calçada na Rua Senador Temístocles- São Félix, Lenice Moreira, 2015.        
Frotagem em lápis de cera. 
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A Figura 11 retrata a calçada antiga de um velho casarão na cidade de São Félix, e que 

fica ao lado do meu local de trabalho. Passo por essa rua todos os dias, mas nunca me 

atentava para seus detalhes, até tirar a “venda” dos olhos e enxergar a beleza até então 

despercebida, beleza essa que meus olhos já estavam acostumados a ver. Na realização da 

frotagem, exibida na Figura 12, fui à procura da efetivação de uma cópia fidedigna da imagem 

selecionada, revelando seus traços e imperfeições. Nem sempre as imagens saem como o 

esperado, mas a ideia da frotagem é se aproximar ao máximo do real.  

Figura 11 e 12 – Matriz e Frotagem da Calçada Antiga na Rua Senador Temístocles - São Félix, 

Lenice Moreira, 2015. Dimensões: 297x420, Giz de Cera sobre papel. 
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As imagens a seguir mostram a matriz e o resultado adquirido na utilização da técnica 

da frotagem em vidros. Essa imagem foi retirada da janela do meu quarto, espaço pessoal e 

que faz mais do que parte do meu cotidiano, faz parte da minha história. Percebemos os 

detalhes que envolvem as duas imagens. Na primeira vemos a ondulação existente no produto 

e, na segunda, o resultado dessa ondulação criou um efeito ilusório, dando a impressão de 

movimento. 

Figuras 13 e 14 - Matriz e Frotagem do Vidro da janela da janela do meu quarto, Lenice Moreira, 
2015. 

Dimensões: 297 x 420. Frotagem em lápis de cera. 
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As imagens seguintes representam uma parte da cultura e urbanização da cidade de 

Cachoeira e faz parte da história local. Interessante ressaltar que essa mesma calçada foi 

encontrada também na cidade de São Félix. Podemos perceber pelos detalhes apresentados 

que não se trata de uma calçada moderna, pelo seu desgaste e também pelo seu desenho. É 

uma peça bonita, diferente e com certeza se pudesse nos contaria a história vivenciada.  

Figuras 15 e 16 – Matriz e Frotagem de uma calçada antiga na Rua Prisco Paraíso - Cachoeira. Lenice 

Moreira, 2015. Dimensões: 297x420. Frotagem em lápis de cera. 
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As imagens abaixo representam meu ambiente pessoal, e foram feitas na minha casa. 

Esse revestimento é da parede da fachada e a primeira coisa que me vem à cabeça quando se 

fala em casa é esta imagem. Com desenhos bem definidos e diferentes, me chama a atenção 

pela beleza sutil que apresenta. Para a realização da frotagem desse objeto utilizei o carvão 

vegetal, o que deu à imagem uma maior semelhança com o objeto real. 

Figuras 17 e 18 – Revestimento da Fachada de minha casa, Lenice Moreira, 2015.  

Dimensões: 297x420. Frotagem em carvão. 
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 Durante minhas andanças pela casa, deparo-me também com essa imagem simples, 

bonita e que chama a minha atenção diariamente pela sua sutileza, harmonia e detalhes 

marcantes. Para a realização da frotagem desta imagem também fiz o uso do carvão. 

Figuras 19 e 20 – Revestimento da parede da cozinha, Lenice Moreira, 2015. Dimensões 297x420, 

Frotagem em carvão. 
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Nestas imagens mostro como se dá o processo de realização das frotagens. Depois de 

escolhida a imagem e o local é hora de Frotar! 

Figura 21- Processo de realização das Frotagens, Lenice Moreira, 2015. Frotagem em lápis de cera. 
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4 O FRUTO 

 

 As imagens foram criadas no percurso entre as cidades de São Félix e Cachoeira. Fiz 

como que um trajeto diário entre o ir de casa ao trabalho e à universidade. Foram cinco anos 

fazendo essa trajetória, todos os dias, e como comentado anteriormente, os meus olhos já 

estavam acostumados, até então não percebia tudo o que via até se tornar necessário. 

 Comecei por frotar os revestimentos da minha casa, as paredes, os vidros da janela, 

depois a necessidade de ir em busca de algo maior levou-me às ruas, onde frotei as calçadas 

por onde passava, trechos da ponte que interliga as duas cidades e tudo que somasse a esse 

trajeto. 

  Como foram feitas? Utilizei diversos papéis até encontrar o ideal para o processo que 

foi o papel oficio A3. Depois comprei lápis de giz de cera, porém só utilizei o de cor preta 

para realçar os detalhes. Utilizei também o carvão vegetal. 

 A frotagem é feita da seguinte forma: Em um objeto texturizado, apoia-se o papel sobre 

o mesmo e risca-se o giz de cera ou o carvão sobre o desenho (ao utilizar o carvão é 

necessário utilizar um verniz fixador, para que a imagem não seja destruída por borrões ou 

pela mão). É importante ter o cuidado de não tirar o papel do lugar até que todo o desenho 

seja frotado. Foi utilizado também papel pluma, que serviu como base ou moldura para as 

imagens que foram centralizadas e dispostas no papel na linha horizontal seguindo um roteiro.  

 Foram feitas aproximadamente vinte e cinco imagens das quais doze foram escolhidas 

para a apresentação na exposição. Essas imagens foram organizadas no ambiente de acordo 

com o percurso. No centro as que foram feitas com uma geometria mais acentuada e que 

foram realizadas na ponte, no vidro da janela e nas calçadas da cidade de São Félix (Figura 

23), as da direita mostram detalhes mais perceptíveis e foram realizadas na parede de um 

antigo prédio na cidade de São Félix, no vidro de uma janela e em calçadas em São Félix e 

Cachoeira (Figura 22). As da esquerda são mais expansivas e foram realizadas na minha casa, 

onde utilizei o carvão nas imagens do centro, no paralelepípedo e na Praça Rui Barbosa 

também em São Félix (Figura 24).  

 Cada obra representa um momento, um lugar, uma cena vivenciada. Locais em casa e 

nas ruas que foram presentes no meu trajeto entre as cidades de São Félix e Cachoeira. 
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 Figura 22 – Marcas do Cotidiano #1 – Lenice Moreira, 2015. 
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    Figura 23 – Marcas do Cotidiano #2 – Lenice Moreira, 2015.  
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    Figura 24 – Marcas do Cotidiano #3 – Lenice Moreira 2015. 
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Figura 25 – Marcas do Cotidiano, Lenice Moreira, 2015. 

Figura 26- Foto de uma das quatro frotagens.  Figura 27 – Montagem de um dos painéis. 
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Figuras 28- Montagem da Exposição #1, Lenice Moreira, 2015. 
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     Figuras 29- Escolha das imagens para a Exposição , Lenice Moreira, 2015. 
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 A Exposição que foi nomeada “Iminências” teve sua abertura no dia 15 de março com 

visitação pública até o dia 21 do mesmo (figura 25). Foi uma exposição coletiva, com 

trabalhos diferentes em seu âmago, mas que tinham a mulher como centro fundamental, e foi 

realizada na FHB - Fundação Hansen Bahia na cidade de Cachoeira (figura 26). Vale citar que 

foram expostos os trabalhos de 08 mulheres artistas
7
, uma exposição totalmente feminina. 

Contamos com a presença de professores e alunos da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia - UFRB, amigos, parentes e curiosos. 

 

 

Figura 30 – Cartaz da Exposição Iminências – 2015 

 

 

 

 

                                                
7  Lenice Moreira, Lilian Ventura, Geisiana Conceição, Alaine Maturino, Nerize Portela, Geisa Lima, Jéssica 

Coelho e Rosilei Barros. 
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Figura 31 – Exposição Iminências #1. 

Figura 32 – Exposição Iminências #2. 

Fonte: Site da UFRB, 2015. 

Disponível em: <http://www1.ufrb.edu.br/artesvisuais/arquivo-de-noticias/69-iminencias-mostra-de-

artes-visuais-discute-questoes-do-feminino.> 
 

http://www1.ufrb.edu.br/artesvisuais/arquivo-de-noticias/69-iminencias-mostra-de-artes-visuais-discute-questoes-do-feminino
http://www1.ufrb.edu.br/artesvisuais/arquivo-de-noticias/69-iminencias-mostra-de-artes-visuais-discute-questoes-do-feminino
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O texto curatorial desenvolvido para a exposição retratou de forma generalizada o que 

cada trabalho representava. A força da mulher brasileira e baiana no seu íntimo, as suas lutas, 

a violência a qual são submetidas constantemente, aos sonhos que mesmo diante de 

dificuldades encontra-se presente na esperança de dias melhores, no trajeto, na observação do 

mundo ao seu redor (Anexo A).  

 A reação do público diante das obras foi curioso e engraçado. Alguns viam perguntar do 

que se tratava, o que abordava, o que aquela obra representava, outros porém olhavam com 

êxtase e curiosidade, procuravam sentir, tocar literalmente a obra, fazer parte daquele 

ambiente sem nada perguntar, apenas contemplavam o que viam. A repercussão da exposição 

também foi muito boa, muitos que puderam estar presentes nos elogiaram pelo trabalho 

desenvolvido. Tivemos também a presença da Rádio Comunitária “Pititinga
8
” para a qual cedi 

uma entrevista ao vivo explicando sobre algumas obras da exposição e na oportunidade 

convidando a comunidade a comparecer e prestigiar também o nosso trabalho. 

  

 

Figura 33 – Exposição Iminências #3 – Lenice Moreira, 2015. 

 

 

 

                                                
8 <http://www.olhapititinga.com.br/home > 

http://www.olhapititinga.com.br/home
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Figura 34 – Exposição Iminências #4 – Lenice Moreira, 2015 

Figura 35 – Exposição Iminências #5 – Kelvin Marinho, 2015. 
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5 AINDA NÃO ACABA AQUI...! 

 

 A realização desse trabalho foi de grande importância para mim, poder integrar uma 

exposição, ver o trabalho que desenvolvi sendo ali exposto e elogiado foi muito gratificante. 

Não imaginava que aquela ideia que tive lá no inicio se tornaria algo tão grande e desafiador. 

Comecei utilizando peças pequenas, como o pingente, a sola do calçado e de repente tudo 

aquilo se transformou em algo subitamente maior. Das paredes do meu quarto as imagens 

ganharam vida e partiram para as ruas das cidades, com muito sacrifício e vergonha. Às vezes 

ficava imaginando a reação de todos ao me ver ali na rua, agachada, riscando o chão, mas 

percebi que nada daquilo que eu temia na realidade existia. Todos parecem já estar 

acostumadas a ver essas intervenções pelas cidades de São Félix e Cachoeira, mas a vergonha 

em estar fazendo algo na rua, para as pessoas que conheço de certa forma me deixavam um 

pouco constrangida e acanhada.  

  Esse trabalho representa a minha vida durante esses quase cinco anos de mundo 

acadêmico. Esse percurso percorrido diariamente em busca do saber, do aprender. Foi uma 

luta diária, afinal trabalhar durante o dia e estudar à noite é cansativo, ficamos sujeitos a tudo, 

ao cansaço corporal e mental, aos desafios de percorrer ruas desertas à noite ao retornar para 

casa, à violência que se estende, e por ser mulher isso se torna algo muito maior. Diversas 

vezes encontrava minha mãe no caminho indo me encontrar preocupada com minha 

segurança. Como agradeço esse amor incondicional, esse carinho tão grande!  

 A realização desse trabalho se deu também por incentivo dessa família. No atual 

sistema, nós mulheres, ainda sofremos preconceito pelo nosso sexo, muitos ainda acreditam 

que as mulheres não podem desempenhar bem grandes papéis na sociedade, mas estamos aí 

para deixar claro que somos capazes de cuidar da família, do trabalho e ainda ter uma vida 

paralela indo em busca de sonhos maiores, da concretização de amores guardados no peito, de 

transformar o preconceito em aceitação, não pela nossa condição “fraca”, mas pela nossa 

coragem de mostrar a cara e dizer: Sim, eu sou capaz! 

 Orgulho-me de ser mulher, de ter feito parte da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia, onde realmente tirei proveito e aprendi sobre a arte, e de ter passado tudo que passei 

para chegar até aqui. Reafirmo que a vida paralela aos estudos em momento algum me fez 
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desistir de seguir em frente, de dar continuidade a esse sonho, e aconselho outras mulheres a 

fazerem o mesmo, ir em busca de seus sonhos, pois no final tudo dá certo, tudo se encaixa. 

 A luta foi grande, passei por muitos desafios, mas a recompensa em ver meu trabalho 

sendo visto e elogiado não tem preço. A frotagem veio para deixar marcas profundas em mim. 

Marcas do meu cotidiano, do meu percurso como aluna, artista e sobretudo como mulher. 

 Fiquei satisfeita com a realização desse trabalho, pois, o objetivo que era fazer com que 

as pessoas reconhecessem o local de onde as imagens foram retiradas foi atingido. Embora as 

imagens colhidas tenham sido satisfatórias, acredito que seja de importância dar continuidade 

a pesquisa, visto que existem outros pontos nas cidades de igual valor e que precisam ser 

explorados, revelando ainda mais a beleza escondida por detrás dos prédios antigos. 

 
Figura 36- Artista pousando em frente à obra. 
Foto: Kelvin Marinho 
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Observações: A folha da capa contém textura, oriunda de uma peça texturizada. Para melhor 

apreciação verificar versão impressa. 

 

http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/06/memoria-descriptiva-da-construcao-da.html
http://vapordecachoeira.blogspot.com.br/2010/06/memoria-descriptiva-da-construcao-da.html
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